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RESUMO
Algoritmos de machine learning têm se destacado atualmente em várias
indústrias, tendo como exemplos: previsão em bolsa de valores, carros autônomos e
reconhecimento de voz. Recentemente, a criptomoeda Bitcoin passou a ser um ativo
negociado em corretoras e, dada sua natureza volátil e não linear, as redes neurais
são geralmente indicadas para aprender seu padrão. Entre os vários tipos de redes
neurais, o potencial da long short-term memory tem sido pesquisado na academia
para previsão da direção do preço do Bitcoin, pois, além de ser desenhada para
receber dados sequenciais, ela apresenta funcionalidades como a de memorizar
eventos importantes ou esquecê-los quando não tão relevantes, e tais
características são promissoras e podem trazer bons resultados. Um método que
possibilita aumentar a acurácia de machine learning é o ensemble, que trabalha com
um conjunto de algoritmos, em vez de apenas um, proporcionando, dessa maneira,
uma opinião mais generalizada durante a predição. Essa abordagem já foi explorada
para a previsão da tendência do preço do Bitcoin e melhorou a acurácia em um
ensemble de redes multilayer perceptron. Os indicadores técnicos, como features,
foram muito estudados para o mercado de ações, entretanto, para Bitcoin, ainda
foram pouco explorados. Assim, neste estudo, é apresentado um método de
ensemble de LSTMs para previsão da tendência do preço do Bitcoin que utiliza 15
indicadores técnicos como features. O método proposto foi implementado e obteve
64% de acurácia na previsão de 50 dias do dataset de back-testing, portanto
mostrando-se atrativo, uma vez que o melhor modelo individual LSTM conseguiu
62% de acurácia, o que evidencia a vantagem do ensemble. O potencial preditivo
dos indicadores técnicos também foi avaliado pelos modelos, os quais obtiveram de
52% a 62% de acurácia durante o back-testing. Por outro lado, o modelo com as
métricas do preço do Bitcoin, isto é, sem indicadores técnicos, conseguiu apenas
50% de acurácia.
Palavras-chave: Machine Learning; Redes Neurais; LSTM; Ensemble; Bitcoin;
Criptomoeda; Previsão; Direção; Tendência; Preço.

ABSTRACT
Forecasting Cryptocurrency Price Trend Using an Ensemble of LSTMs
Machine learning algorithms have currently stood out in several industries,
such as stock market forecasting, autonomous cars and voice recognition. Recently,
Bitcoin cryptocurrency has become a broker-traded asset, and given its volatile and
non-linear nature, neural networks are generally well-suited for learning its pattern.
Among the various types of neural networks, the potential of long short-term memory
has been researched in the academy to predict the direction of Bitcoin price,
because, in addition to being designed to receive sequential data, it has features
such as memorizing important events or forget about them when not so relevant, and
these characteristics are promising and might bring good results. A method for
increasing machine learning accuracy is ensemble, which works with a set of
algorithms, instead of just one, therefore providing a more generalized opinion during
the prediction. This approach has already been researched to forecast the Bitcoin
price trend and has improved accuracy in an ensemble of multilayer perceptron
networks. Technical indicators as features have been extensively studied for the
stock market, however, for Bitcoin, they actually haven’t been explored that much.
Hence, this study presents an ensemble method of LSTMs for predicting Bitcoin price
trend that uses 15 technical indicators as features. The proposed method was
implemented and obtained 64% accuracy in the 50-day forecast on back-testing
dataset, thus proving to be attractive, since the best individual LSTM model achieved
62% accuracy, which shows the advantage of the ensemble. The predictive potential
of technical indicators was also assessed by the models, which obtained 52% to 62%
accuracy during back-testing. On the other hand, the model with Bitcoin price
metrics, that is without technical indicators, achieved only 50% accuracy.
Keywords: Machine Learning; Neural Networks; LSTM; Ensemble; Bitcoin;
Cryptocurrency; Forecasting; Direction; Trend; Price.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Contexto e motivação
O mercado financeiro pode proporcionar lucros a seus investidores. Esses
ganhos ocorrem nas operações de compra e venda, por exemplo, de ações, de
commodities, de câmbio. Trata-se de atividade antiga, e evidências sugerem a
existência da bolsa de valores desde a época da Roma antiga.
Recentemente, um novo ativo passou a ser negociado: o Bitcoin. Seu preço é
influenciado por muitos fatores como: regulamentação da criptomoeda, fake news e
cotação do ouro. Tais fatores geram incertezas e especulações.
O Bitcoin, proposto por Nakamoto (2008), é uma versão de dinheiro digital,
que permite o envio de pagamentos de uma parte a outra, sem a necessidade de
intermediários, ao contrário de uma transferência bancária ou pagamento com cartão
de crédito, os quais necessitam de intermediários para garantir que a transação
ocorra com sucesso. Esse modelo independente de peer-to-peer revolucionou o
status quo das instituições financeiras por ser um sistema financeiro que não
depende de nenhum governo ou Casa da Moeda que controle as emissões das
moedas e garanta a integridade do sistema.
Por outro lado, essa liberdade da criptomoeda pode causar uma difícil
rastreabilidade entre suas movimentações, sendo uma ameaça ao monitoramento
de transações financeiras ilegais. Um dos lugares notórios para sua aplicação é na
Dark Web, em que crimes são contratados e pagos com bitcoins.
Uma das opções para comprar a criptomoeda é por meio de corretoras,
funcionando de maneira similar a outros ativos financeiros, como ações. Atualmente,
com um valor de mercado estimado em $190 bilhões de dólares e com alta liquidez,
Brière, Oosterlinck e Szafarz (2015) concluíram que o Bitcoin apresenta alta
volatilidade e, consequentemente, pode alcançar altos retornos para seus
investidores.
No mercado de ações, a aplicação de machine learning foi bastante
pesquisada nas últimas décadas, conforme estudo levantado por Gooijer e Hyndman
(2006). Conforme Vui et al. (2013, p. 477), o modelo mais aplicado em ações é a
Artificial Neural Network (ANN), pois ele possui a capacidade de aprender e
generalizar a partir de dados em problemas não lineares. Esse mesmo padrão não
linear foi notado no preço do Bitcoin por McNally, Roche e Caton (2018).
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Entretanto, em contraste com o mercado de ações, McNally, Roche e Caton
(2018) analisaram que de 653 artigos que citam Bitcoin apenas sete pesquisaram a
aplicação de machine learning para prever o preço do Bitcoin.
Uma arquitetura de ANN que tem sido aplicada a séries temporais é a
Recurrent Neural Network (RNN). De acordo com Unadkat, Ciocoiu e Medsker
(2001), a RNN é desenhada para aprender em padrões sequenciais ou que variam
no tempo, funcionando, assim, como uma rede neural com conexões de
retroalimentação (feedback).
Lipton, Berkowitz e Elkan (2015) definem a RNN como um modelo
conexionista com habilidade de passar seletivamente informação via sequência de
passos, enquanto processa um elemento dos dados sequenciais por vez. Portanto, a
RNN pode modelar entrada e/ou saída de sequências de elementos que não são
independentes, diferentemente da ANN-padrão que se baseia na suposição de que
os dados são independentes entre si.
Contudo, Hochreiter e Schmidhuber (1997) mencionam que as arquiteturas de
RNNs conseguem apenas aprender as dependências dos dados quando eles estão
em um período de curto prazo, ou seja, com poucas iterações entre si. Isso ocorre
em razão de um fenômeno denominado vanishing and exploding gradient problem,
que prejudica o aprendizado pelos algoritmos de backpropagation – tipicamente
utilizado no aprendizado de redes neurais.
Para solucionar essas limitações no período da memória, Hochreiter e
Schmidhuber (1997) propuseram a Long Short-Term Memory (LSTM), uma variação
da RNN. Além de possuir a capacidade de memorizar as dependências dos dados
no longo e curto prazo, a LSTM é capaz de escolher quando relembrar ou esquecer
informações, podendo funcionar de maneira similar a um cérebro humano.
Recentemente, a LSTM tem obtido bons resultados no mercado de ações e
criptomoedas, e alguns exemplos de pesquisas são: Liu, Liao e Ding (2018); Gao,
Chai e Liu (2017); McNally, Roche e Caton (2018).
A fim de alcançar melhores resultados na previsão do preço de ações
utilizando machine learning, a abordagem da técnica ensemble pode ser utilizada,
segundo Boonpeng e Jeatrakul (2014). No estudo de Gonzalez, Padilha e Barone
(2015), o ensemble é definido como uma combinação de vários algoritmos de
aprendizado, com o objetivo principal de que diferentes modelos individuais possam
oferecer informações complementares sobre instâncias desconhecidas, melhorando,
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assim, no total a acurácia e a generalização na classificação. Então, cada entrada
de dados passa por todos os modelos do ensemble e suas respectivas saídas são
combinadas para produzir um único resultado. No mercado de criptomoedas, Sin e
Wang (2017) implementaram um ensemble de MultiLayer Perceptron (MLP), que
alcançou em 50 dias um lucro de aproximadamente 85% em compra e venda do
Bitcoin.
Outra técnica, investigada por Lertyingyod e Benjamas (2016) no mercado de
ações e que apresentou capacidade preditiva, é a utilização de indicadores técnicos
como features. Essa técnica também foi explorada por Giacomel (2016) e McNally,
Roche e Caton (2018).
Portanto, dados os recentes avanços com o uso de LSTM para prever o preço
de criptomoedas e ações e o aumento do interesse pelo Bitcoin nos últimos anos,
propor um método de que utiliza ensemble de LSTM para melhorar a performance –
em termos de acurácia na tendência do preço da criptomoeda – poderia ser
relevante para a área de machine learning voltada ao mercado de investimentos.

1.2 Objetivo
O objetivo geral deste estudo é melhorar a performance na previsão da
tendência do preço do Bitcoin por meio de LSTM. A periodicidade da previsão é
diária e seu resultado poderá indicar uma possível subida ou queda no preço do dia
seguinte em relação ao dia anterior. Essa escolha de periodicidade é recomendada
para os investidores com perfil de Swing Trade, isto é, aqueles que geralmente
esperam mais de um dia ou até semanas, em alguns casos, para fazer uma
operação de compra ou venda de um ativo.
Como objetivo específico, é proposto um método de ensemble de votação de
LSTM, visando a generalização das opiniões de múltiplos modelos de LSTM.
Inicialmente, os modelos com diferentes features são treinados. Depois, as redes
LSTMs com as melhores acurácias são escolhidas para compor as combinações.
Por fim, aplica-se um critério de votação em cada combinação, e a que alcançar o
melhor resultado é o ensemble escolhido para o estudo.
O objetivo complementar é implementar o método de ensemble de LSTM
proposto e compará-lo com os modelos de LSTM individuais. Também é avaliado o
desempenho dos modelos de LSTM individuais com indicadores e sem indicadores
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técnicos. Para apuração de todos os resultados na pesquisa são utilizadas as
métricas de acurácia.

1.3 Contribuição
Criada recentemente em 2008, a criptomoeda Bitcoin é abordada em poucos
trabalhos que pesquisam machine learning para previsão do seu preço, conforme
pesquisado por McNally, Roche e Caton (2018). Portanto, este trabalho visa
contribuir com um novo estudo de machine learning para previsão de Bitcoin.
A arquitetura LSTM foi pesquisada no mercado de ações em diversos
estudos, todavia, no mercado de criptomoedas, observou-se que foi pouco
explorada. Logo, este trabalho colabora com uma nova pesquisa para os estudos
relacionados ao uso de LSTM na previsão de criptomoedas.
Por seu turno, a técnica de ensemble de votação de LSTM para previsão de
criptomoedas provavelmente ainda não foi aplicada na academia, então, mais uma
vez, este trabalho propõe uma possível nova técnica aos estudos de LSTM para o
mercado de criptomoedas.
Uma abordagem aplicada no estudo de Gonzalez, Padilha e Barone (2015) e
que ajudou a obter uma maior acurácia quando comparada a outros estudos de
ensemble é a utilização de subconjunto de features únicas para treinar cada modelo
que faz parte do ensemble. Assim, este trabalho também contribui com o uso de
subconjuntos de features para diversificar o resultado no ensemble LSTM na
previsão em ações ou criptomoedas.
Silva e Leong (2015) definem que os indicadores técnicos são amplamente
classificados em quatro grupos: momentum, tendência, volatilidade e volume. Este
trabalho propõe um método para a criação de subconjuntos de features que
representa cada grupo desses indicadores técnicos. Tal seleção de features
baseada na família do indicador ainda não foi supostamente pesquisada nos
estudos de machine learning para previsão de ações ou criptomoedas até o dado
momento de escrita desta dissertação.
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1.4 Organização do trabalho
O restante da dissertação está dividido da seguinte forma: a Seção 2 introduz
os conceitos básicos abordados neste trabalho, tais como Bitcoin no mercado
financeiro, indicadores técnicos, séries temporais e redes neurais, e também analisa
os estudos anteriores de machine learning para previsão do preço de Bitcoin e
ações, explorando as técnicas abordadas e os respectivos resultados, comparando
as vantagens e desvantagens para cada técnica; a Seção 3 descreve o método de
ensemble proposto, mostrando seus requisitos, arquitetura e treinamento; a Seção 4
avalia a arquitetura final do trabalho proposto e compara a acurácia dos modelos
individuais e do ensemble; e, enfim, a Seção 5 conclui o trabalho apresentado nesta
dissertação e também indica possíveis trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Conceitos
Estas subseções apresentam os principais conceitos abordados ao longo
deste trabalho. O detalhamento exaustivo desses conceitos não é o foco desta
dissertação, pois eles estão consolidados na academia.
2.1.1 Mineração do Bitcoin
A emissão de bitcoins se dá quando um novo bloco de transações é inserido
na cadeia de blocos, do inglês o termo blockchain. Para que isso ocorra, os
“mineradores” oferecem seu poder computacional para resolver uma série de
problemas matemáticos que ajudam a assegurar a integridade e segurança do
blockchain e, como recompensa, recebem os recém-criados bitcoins. Como
explicado por Oneal (2019), esse processo se repete em média a cada 10 minutos e,
atualmente, são emitidos 12.5 bitcoins por bloco inserido na cadeia, porém a cada
quatro anos esse valor é dividido pela metade até que no ano de 2140 não será
mais emitido nenhum novo bitcoin, gerando um sentimento de ouro digital, em que o
fornecimento é finito, tornando-se, portanto, um objeto bastante procurado para
investimento.
2.1.2 O Bitcoin no mercado financeiro
Como acontece com o preço de ações, o preço do Bitcoin é determinado pelo
mercado financeiro, ou seja, pelos compradores e vendedores de Bitcoin. Para que
uma transação de compra e venda ocorra é necessário que ambos cheguem a um
acordo sobre o preço. Esse acordo acontece nas corretoras de criptomoedas que
geralmente são acessadas por meio de websites ou aplicativos móveis. Então, para
estar apto a negociar, o usuário precisa criar uma conta e depois realizar uma
transferência de seu dinheiro ou bitcoins para tal. O início de uma oferta ou procura
se dá pela geração de uma ordem, em que o usuário escolhe a quantidade do ativo
que deseja comprar ou vender e por quanto fechará o negócio. O Brasil possui
dezenas de corretoras que permitem que os brasileiros invistam em Bitcoin.
Uma das maiores diferenças das corretoras de criptomoedas para ações é
que as operações de compra e venda podem ocorrer durante qualquer horário do
dia – o mercado está aberto 24 horas – e também em todos os dias da semana,
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incluindo finais de semana. Por sua vez, no mercado de ações, as bolsas de valores
abrem e fecham em dias e horários determinados.
2.1.2.1 Métricas do Bitcoin
Estas são as principais métricas que os investidores de Bitcoin podem
acessar nas corretoras:
•

Abertura: o preço do Bitcoin na primeira operação em um determinado
período, por exemplo, preço de abertura do dia.

•

Fechamento: o preço do Bitcoin na última operação em um determinado
período, por exemplo, preço de fechamento da semana.

•

Máximo: o preço do Bitcoin na operação mais cara dentro de um
determinado período, por exemplo, preço máximo do mês.

•

Mínimo: o preço do Bitcoin na operação mais barata dentro de um
determinado período, por exemplo, preço mínimo do ano.

•

Volume: a quantidade total movimentada em todas as operações dentro
de um determinado período, por exemplo, R$ 500.000 ou 10 bitcoins no
dia.

No método proposto, todos as métricas estão no período diário, conforme a
Tabela 1, pois o objetivo é utilizar os dias anteriores para prever a tendência do
próximo dia.
Tabela 1 – Métricas diárias do Bitcoin baseada em dólar

Fonte: Yahoo! Finance (2019).

2.1.3 Análise técnica
Um método que pode ser adotado pelos investidores para ajudar na tomada
de decisão sobre a compra ou venda de um determinando mercado é a análise
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técnica. Murphy (1999) define que análise técnica é um estudo da ação do mercado,
primariamente, por meio do uso de gráficos, com o propósito de prever a tendência
do preço futuro. Na ação do mercado, as principais fontes de informação para os
técnicos são: preço, volume e interesse aberto (este último é utilizado apenas no
mercado de futuros e opções, portanto não é considerado nesta dissertação).
Com objetivo de explicar a análise técnica, Murphy (1999) se baseia em três
premissas:
•

A ação do mercado desconta tudo: os analistas técnicos acreditam que
o preço do mercado reflete tudo o que possa afetar em seu contexto.

•

O preço se movimenta em tendências: uma tendência em movimento é
mais provável continuar na mesma direção do que reverter.

•

A história se repete: a chave para entender o futuro está no estudo do
passado.

2.1.3.1 Indicadores técnicos
As ferramentas utilizadas na análise técnica são chamadas de indicadores
técnicos. Os indicadores técnicos são gerados por fórmulas matemáticas que
recebem como entrada um conjunto de métricas, conforme apresentado na
Subseção 2.1.2.1, para indicar se o preço de uma série temporal financeira vai
aumentar ou diminuir no futuro. Silva e Leong (2015) citam que os indicadores
técnicos podem ser amplamente classificados nos quatros tipos a seguir. Também é
dado um exemplo de indicador técnico para cada tipo para fins de contexto:
•

De tendência: esse grupo identifica os padrões gerais de tendência
utilizando médias móveis. Uma das mais conhecidas é a Simple Moving
Average (SMA), uma média aritmética do preço, por exemplo, nos últimos
dez dias. Quando o preço de fechamento passa acima da média móvel, é
gerado um sinal de compra. A indicação para venda acontece quando o
preço de fechamento passa abaixo da média móvel. Ambos os cenários
podem ser vistos na Figura 1.
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Figura 1 – Gráfico da Intel Corp no período de junho de 1997 a fevereiro de 1998, com
média móvel dos últimos 50 dias gerando os sinais de venda e compra

Fonte: Adaptado de Murphy (1999).
•

De momento: este tipo de indicador mede a variação do preço em um
dado período, identificando as posições de sobrecompra e sobrevenda e
inícios de novas tendências. Um indicador muito utilizado é o Relative
Strength Index (RSI) que retorna um valor entre 0 a 100. Geralmente,
quando o resultado é menor que 30, interpreta-se que o preço está muito
baixo, ou seja, está no momento de compra. Em contrapartida, se o
resultado é maior que 70, então o preço está alto e o momento propicia a
venda. O cálculo do RSI é feito pela Fórmula 1, onde U é a média
exponencial dos preços que obtiveram alta em um determinado período,
por exemplo, nos últimos n dias e D é a média exponencial dos preços que
decaíram no mesmo período.
100
𝑅𝑆𝐼 = 100 − (
)
𝑈
(𝐷 )

•

(1)

De volatilidade: esta classe de indicadores permite analisar a incerteza
do mercado via a variância do movimento do preço. Um dos mais
conhecidos desse tipo é o Bollinger Bands, o qual consiste em uma linha
central e dois canais (do inglês, bands) acima e embaixo dessa linha,
como pode ser visualizado na Figura 2. A linha central é uma Média
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Móvel, que geralmente utiliza a SMA dos últimos 20 dias. Para determinar
as posições das bandas, é necessário calcular o desvio-padrão da linha
central e multiplicar por K, que tipicamente é atribuído ao número 2.
Depois, esse valor deverá ser somado e subtraído da linha central
respectivamente para calcular a banda de cima e de baixo. Existem várias
táticas para usar essa técnica, e uma delas é o quão perto estiver o preço
de fechamento da banda de cima. Então, o mais recomendado é vender; e
o quão perto estiver o preço de fechamento da banda de baixo, o mais
recomendado, portanto, é comprar.
Figura 2 – Indicador Bollinger Bands aplicado ao preço do Bitcoin em dólar no período de
julho de 2016 a janeiro de 2017

Fonte: o autor.

•

De volume: este grupo de indicadores se baseia no volume das
negociações para identificar quando existe um potencial para causar um
movimento no mercado. Um exemplo é o Money Flow Index (MFI) que
gera sinais de venda, quando o índice é maior que 80, e se recomenda a
compra, quando o índice é menor que 20. Para calcular o índice é
necessário executar os seguintes passos, conforme explicado por
Wawrzeniak (2013):
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1) Descubra o Preço Típico (PT) aplicando a Fórmula 2. Se o PT for
maior que o PT anterior, então o PT será positivo, caso contrário o
PT será negativo;
𝑃𝑇 =

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 + 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 + 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
3

(2)

2) Encontre o Fluxo de Dinheiro Bruto (FDB) pela Fórmula 3. Se o PT
é positivo, então o FDB também será positivo, caso contrário o FDB
será negativo;
𝐹𝐷𝐵 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑇í𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

(3)

3) Obtenha a Fração de Dinheiro (FD) por meio da Fórmula 4. Nesse
passo, divide-se a soma de todos os FDBs positivos pela soma de
todos os FDBs negativos. Essa soma geralmente é do FDBs dentro
de um período de 14 dias.
𝐹𝐷 =

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝐹𝐷𝐵𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 14 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑆𝑜𝑚𝑎 𝐹𝐷𝐵𝑠 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 14 𝑑𝑖𝑎𝑠

(4)

4) Calcule o MFI (Fórmula 5)
𝑀𝐹𝐼 = 100 −

100
1 + 𝐹𝐷

(5)

2.1.2 Séries temporais
Morettin e Toloi (2006) definem que “uma série temporal é qualquer conjunto
de observações ordenadas no tempo”, a qual é representada por um processo
estocástico, em outras palavras, um modelo probabilístico. Esse modelo é dado pela
família Z = {Z (t), t ∈ T }, onde Z (t) é uma série temporal, por exemplo, a temperatura
do ar durante 24 horas, e t é o instante, dado em horas, que pertence ao conjunto T,
que é tipicamente representado por um conjunto dos números inteiros ou reais.
Alguns exemplos de séries temporais são:
•

Temperatura média mensal do planeta;
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•

Preços diários do Bitcoin na corretora Bitfinex;

•

Velocidade média anual dos ventos em Maracaípe.

Segundo Morettin e Toloi (2006, p. 4), “uma das suposições mais frequentes
que se faz a respeito de uma série temporal é a de que ela é estacionária, ou seja,
ela se desenvolve no tempo aleatoriamente ao redor de uma média constante,
refletindo alguma forma de equilíbrio estável”. Entretanto, na prática, as séries
temporais em geral demonstram alguma característica de não estacionariedade, cujo
exemplo são as séries temporais financeiras que sofrem geralmente alguma
tendência de alta ou de baixa. Outro exemplo que impacta a estacionariedade das
séries temporais é a sazonalidade, a qual acontece periodicamente de ano para ano,
como o aumento das vendas nos varejos no dia da Black Friday, ou a alta dos
preços das passagens aéreas nos meses de alta temporada.
2.1.3 Redes neurais artificiais
A rede neural, proposta por McCulloch e Pitts (1943), é um modelo
computacional inspirado na anatomia do cérebro humano e é composta por um
conjunto de neurônios artificiais, chamados de nós. Então, um nó recebe uma ou
mais entradas X e cada entrada tem uma aresta e um peso associado W, simulando
o fenômeno do neurônio biológico (Figura 3) conhecido como sinapse.
Figura 3 – Neurônio biológico

Fonte: Vui et al. (2013, p. 447).

Posteriormente, os valores das entradas são multiplicados pelos seus
respectivos pesos e depois somados. E, por fim, a soma Σ é aplicada a uma função
de ativação φ para que se obtenha o valor de saída do neurônio, conforme
representado na Figura 4. O valor da saída de um nó pode ser o resultado final da
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rede neural ou o valor de entrada de um ou mais nós. Na rede neural também é
possível determinar a quantidade de camadas. O modelo mais simples é a Single
Layer Perceptron (SLP), no qual o neurônio em uma única camada recebe as
entradas e calcula uma saída, como pode ser visto na Figura 4. A SLP consegue
apenas separar resultados linearmente. Para problemas mais complexos, a
Multilayer Perceptron (MLP) é a mais indicada, pois possui pelo menos uma camada
de entrada, uma camada escondida (opcional) e outra camada de saída, sendo
capaz, dessa maneira, de processar dados não lineares.

Figura 4 – Neurônio artificial – SLP

Fonte: Giacomel (2016).

2.1.3.1 Redes Feedforward (FF)
A rede neural é um grafo, no qual cada nó é conectado com os outros nós por
meio de arestas. Por ser um grafo, é necessário determinar a direção em que são
transmitidas as informações entres os nós. A Feedforward, ilustrada na Figura 5, é
uma MLP que garante que os dados sempre sigam a direção para frente, isto é,
desde a camada de entrada até a camada de saída. Outra característica da FF é
que todos os nós da camada anterior estão conectados com todos os nós da
próxima camada, logo, os resultados dos nós de cada camada são calculados
utilizando os resultados dos nós da camada anterior; esse passo é feito
sucessivamente até que a última camada seja calculada – a camada de saída. A FF
é bastante utilizada para resolver problemas de regressão e classificação.
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Figura 5 – MLP Feedforward

Fonte: Lipton, Berkowitz e Elkan (2015).

2.1.3.2 Backpropagation
Antes que as redes neurais consigam atingir bons resultados, é preciso que
aprendam com o passado, cometam erros e se otimizem. Esse processo é chamado
de treinamento, e o método mais conhecido é backpropagation. O aprendizado
começa com uma atribuição de valores aleatórios aos pesos das arestas e, então, os
valores de entradas de treinamento são propagados pela rede até a camada de
saída para que se calcule o resultado atual. Logo, o resultado esperado é
comparado com o resultado atual, obtendo o erro. Existem várias maneiras de medir
o erro, e uma função bastante utilizada é a do erro quadrático médio, demonstrado
na Fórmula 6: onde n é a quantidade dados que foram avaliados; Y é o vetor com os
resultados reais; e Ŷ é o vetor que possui as hipóteses, ou seja, os resultados
previstos.

(6)

Isso posto, o gradiente da função do erro é calculado e propagado de volta da
camada final até a camada inicial com o objetivo de servir de referência para ajustar
os valores de cada peso, por isso o nome Retropropagação (do inglês,
backpropagation). Depois, os valores de entradas são propagados novamente e um
novo resultado é gerado. Esse ciclo é repetido até que uma condição seja satisfeita,
por exemplo, 50 ciclos de treinamento foram executados ou o erro alcançou um valor
de 1%.
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2.1.3.3 Redes neurais recorrentes
As redes neurais recorrentes são redes neurais feedforward desenhadas para
aprender padrões de séries temporais. Como pode ser visualizado na Figura 6, as
RNNs possuem conexões de retroalimentação, nas quais as saídas de cada nó da
camada escondida do elemento anterior da sequência (t-1) servem de contexto para
calcular as saídas de cada nó da camada escondida do próximo elemento da
sequência (t), criando, assim, uma espécie de memória.
Figura 6 – RNN simples

Fonte: Lipton, Berkowitz e Elkan (2015).

Desde os anos 1980, foram exploradas algumas arquiteturas de RNNs, porém
uma que se destacou e foi a precursora da LSTM é a RNN proposta por Elman
(1990). Como pode ser visto na Figura 7, Elman propôs uma arquitetura parecida
com a RNN simples, mas adicionou um nó de contexto a cada nó da camada
escondida. Para cada aresta que retroalimenta o respectivo nó de contexto, o peso
utilizado é sempre 1. Elman demonstrou que a RNN é capaz de aprender as
dependências

do

tempo

para

backpropagation para treinamento.

períodos

curtos

utilizando

a

técnica

de
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Figura 7 – RNN de Elman

Fonte: Lipton, Berkowitz e Elkan (2015).

Todavia, por conta do vanishing and exploding gradient problem, a RNN de
Elman não consegue aprender em longos períodos. No primeiro caso, vanishing, o
gradiente tende a zero rapidamente, portanto os pesos quase não se alteram
durante

o

treinamento.

Já

no

segundo,

exploding,

o

gradiente

cresce

exponencialmente e os pesos sofrem grandes alterações, dificultando o ajuste
necessário para o aprendizado.
2.1.3.4 Long short-term memory
A LSTM, uma arquitetura de RNN inovadora apresentada por Hochreiter e
Schmidhuber (1997), traz como principal mudança as substituições dos nós da
camada escondida por células de memórias para resolver o vanishing and exploding
gradient problem. Um dos possíveis arranjos para a LSTM é formado pela célula de
memória c, que é uma unidade composta por três multiplicações dos nós, e cada
multiplicação é representada por Π e possui uma combinação específica. Os
elementos que formam a célula de memória estão demonstrados na Figura 8 e
descritos logo em seguida.
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Figura 8 – Célula de memória LSTM com forget gate

Fonte: Lipton, Berkowitz e Elkan (2015).

•

Input node gc: é o nó de entrada que recebe a ativação da camada de
entrada x(t) do passo atual e também do passo anterior pela camada
escondida h(t-1) por meio das arestas recorrentes, como pode ser
observado pela Figura 9. A soma ponderada da entrada é ativada pela
função sigmoid σ(z) = 1/(1 + e−z), onde e é a constante de Euler que tem
um valor aproximado de 2.71828.

•

Input gate ic: é o portão de entrada que recebe a ativação sigmoid da
camada de entrada x(t) do passo atual e também do passo anterior pela
camada escondida h(t-1) por meio das arestas recorrentes. Essa unidade
é chamada de portão porque possui a característica de decidir se o valor
de outro nó passa adiante ou não. Por exemplo, o valor do input gate
multiplica o valor do input node, então, se o valor do input gate for 0, o
fluxo de informação é interrompido. Por sua vez, quando o valor do input
gate for 1, o valor do input node é transmitido para a célula de memória.

•

Internal state sc: é o estado interno de cada célula de memória. Esse nó
se retroalimenta por meio de uma aresta com peso fixado em 1, o que
garante que o gradiente passe muitas vezes sem que ocorra o vanishing
and exploding gradient problem.
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•

Forget gate fc: é o portão de esquecimento criado por Gers, Schmidhuber
e Cummins (2000) que recebe a ativação sigmoid da camada de entrada
x(t) do passo atual e também do passo anterior pela camada escondida
h(t-1) por meio das arestas recorrentes. Esse portão permite que o internal
state seja limpo, uma vez que o valor do forget gate, que pode ser 1 ou 0,
é multiplicado pelo internal state.

•

Output gate oc: é o portão de saída que recebe a ativação sigmoid da
camada de entrada x(t) do passo atual e também do passo anterior pela
camada escondida h(t-1) por meio das arestas recorrentes. O resultado
final da célula é a multiplicação do output gate por internal state.

Figura 9 – LSTM desdobrada com duas células na camada escondida

Fonte: Lipton, Berkowitz e Elkan (2015).

2.1.3.5 Ensemble
No mundo real, quando se é necessário tomar uma decisão, o decisor pode
procurar opiniões de outras pessoas acerca de um mesmo assunto, o que possibilita
a formação de uma opinião generalizada. Por conseguinte, a probabilidade de tomar
uma decisão equivocada pode diminuir. No mundo de machine learning, o mesmo
conceito pode ser aplicado, como explicado na Figura 10, na qual um grupo de
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modelos de machine learning trabalha em conjunto para prever o resultado de um
determinado problema. Primeiramente, cada modelo é treinado e testado
independentemente e, em seguida, o resultado de cada modelo é calculado e
comparado entre si. Posteriormente, um critério é aplicado para obter o resultado
generalizado. Por exemplo, um sistema de votação para uma classificação binária
que contabiliza a quantidade de ocorrências de “0” e “1”, e a resposta que obtiver a
maioria, é a resposta final do ensemble.
Figura 10 – Técnica de ensemble

Fonte: Maqsood, Khan e Abraham (2004).

2.1.3.6 Otimização dos hiperparâmetros
A otimização é uma etapa importante que pode melhorar os resultados dos
modelos

de

machine

learning.

Durante

o

aprendizado,

os

valores

dos

hiperparâmetros são responsáveis por controlar todo o processo que define os
pesos finais do modelo. Portanto, para que uma rede neural possa estar bem
treinada é necessário ajustar os valores desses hiperparâmetros. No estudo, são
abordados os seguintes:
•

Dropout: é uma técnica para reduzir o overfitting, que controla a
porcentagem dos neurônios desativados randomicamente durante o
treinamento, e, assim, o modelo evita se especializar no conjunto de
treinamento;

•

Learning rate: em cada iteração do treinamento, para encontrar o custo
mínimo do erro, é preciso determinar o valor do tamanho do próximo
passo que será dado no gradiente da função de erro;
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•

Número de epochs: é a quantidade de vezes que o dataset de
treinamento é acessado pelo algoritmo de aprendizado para atualizar os
pesos dos neurônios;

•

Número de células: em cada camada de uma rede LSTM é permitido
adicionar ou remover células para trazer mais ou menos complexidade ao
modelo;

•

Número de camadas escondidas: em cada rede neural é possível
configurar o número de camadas escondidas, igual a quantidade de
neurônios; esse parâmetro também traz ou diminui complexidade ao
modelo.

2.1.3.7 Métrica de avaliação
Para avaliar a performance de um modelo de machine learning, executa-se
uma comparação entre o resultado previsto e o resultado real, mas antes é preciso
definir qual a métrica a ser utilizada nesse processo. Nos estudos de previsão de
séries temporais financeiras, a acurácia foi escolhida geralmente para medir o
desempenho em problemas de classificação binária, isto é, o mesmo tipo de
problema abordado nesta dissertação: determinar se a direção do preço do Bitcoin
vai subir ou descer.
A acurácia é medida pela Fórmula 7, onde os Verdadeiros Positivos (VP) são
os acertos do modelo na previsão das classes positivas, por exemplo, o modelo
acertou três vezes que o preço do Bitcoin subiria. Já os Verdadeiros Negativos (VN)
são os acertos do modelo na previsão das classes negativas, por exemplo, o modelo
acertou dez vezes que o preço do Bitcoin cairia. Total é a soma de todos os acertos
e erros do modelo.
(7)

2.1.4 Conclusão
As subseções anteriores mostraram os conceitos básicos das redes neurais e
suas evoluções desde a SLP até a LSTM, assim como das séries temporais e seus
comportamentos. O entendimento acerca do funcionamento do mercado financeiro
do Bitcoin e suas principais características de operação, sobretudo os tipos de
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indicadores técnicos que podem ser aplicados, é primordial para o preparo e escolha
dos valores de entradas da LSTM. Por último, foi apresentada a métrica acurácia
utilizada para avaliar quantitativamente o desempenho preditivo do modelo.
2.2 Estado da arte
A moeda Bitcoin tem sido bastante procurada como investimento nos últimos
anos, uma vez que criou um novo paradigma financeiro do qual não se faz
necessário ter um ou mais envolvidos para efetuar uma transação monetária, por
exemplo, a intermediação de um banco que garanta que a transferência bancária
ocorra entre duas pessoas com sucesso; ou um governo que (lança) fabrica uma
moeda que seja confiável e aceita pela população de um determinado país. Apesar
de o interesse pela nova tecnologia ter gerado grandes investimentos no mercado
financeiro de criptomoedas, a quantidade de estudos voltados à previsão do preço
do Bitcoin utilizando modelos de machine learning ainda é pouca. Um estudo feito
por McNally, Roche e Caton (2018) levantou que existem apenas sete artigos que
exploraram o uso de machine learning para prever o preço do Bitcoin. Por conta de
ser ainda bastante embrionária a pesquisa nessa área, nesta subseção, além dos
estudos voltados ao Bitcoin e machine learning associados ao tema da dissertação,
são abordados os estudos de previsão do preço de ações com o uso de machine
learning com o objetivo de enriquecer a pesquisa e explorar práticas que possam
contribuir para um melhor resultado no mundo de criptomoedas.
2.2.1 Previsão de séries temporais financeiras
A previsão de séries temporais pode ser feita de duas maneiras: prever qual
será o valor do preço; ou prever o movimento do preço. Na dissertação de Giacomel
(2016), observou-se que a previsão do valor do preço apresenta muitos desafios e,
por menor que seja o erro, no fim, o resultado exato não será alcançado. Portanto,
mesmo por um erro de centavos no cálculo da previsão, essa situação pode trazer
dificuldades para determinar se uma operação de compra ou venda deva acontecer,
pois o valor esperado nunca será atingido; consequentemente, as oportunidades de
investimento podem ser perdidas.
Seguindo uma estratégia parecida, McNally, Roche e Caton (2018)
investigaram qual modelo entre LSTM, RNN de Elman e Autoregressive Integrated
Moving Average (ARIMA) apresentava a melhor acurácia (Tabela 2) para prever a
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direção do preço do Bitcoin. Como features, foram utilizadas as seguintes métricas
da corretora Coindesk – que funciona como uma média das cinco maiores corretoras
– entre os períodos de 19 de agosto de 2013 até 19 de julho de 2016: preço de
fechamento; preço do fechamento com denoising; preço de abertura; preço máximo
do dia; preço mínimo do dia. As features específicas do blockchain, como dificuldade
e velocidade para mineração dos blocos, também foram adicionadas ao modelo.
Além disso, foram utilizados somente o indicador técnico SMA, portanto os
pesquisadores não exploraram a fundo o potencial da análise técnica. Na
preparação das features, foi utilizado o standardization, que possui uma média de 0
e o desvio-padrão de 1. De acordo com os autores, essa técnica funciona melhor
que a de normalização para modelos de deep learning.
Para iniciar o aprendizado da RNN, utilizou-se de uma janela temporal de 20
dias; esse número foi calculado por meio de uma função de autocorrelação entre os
dias e os preços de fechamento. Assim, foram analisados os últimos 20 dias para
prever o próximo dia. Os hiperparâmetros, como learning rate, dropout e batch size
foram configurados para melhorar a performance. A acurácia final obtida foi de
50,25% nos dados não vistos no treinamento.
Por outro lado, a LSTM possuía uma janela temporal mais efetiva de 100 dias,
pois ela pode aprender melhor por longos períodos quando comparada a RNN. No
back-testing, a acurácia obtida pelo modelo LSTM é de 52,78%. Os autores
mencionam a aplicação dos hiperparâmetros de dropout e batch size na LSTM, mas
não ficou esclarecido por qual motivo não utilizaram também o de learning rate.
E, por último, com uma janela temporal de 170 dias, o modelo ARIMA
alcançou uma acurácia de 50,05% no back-testing.
Isso posto, os pesquisadores concluíram que, para previsão do Bitcoin, a
LSTM conseguiu uma melhor acurácia quando comparada à RNN e ARIMA.
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Tabela 2 – Comparação entre modelos LSTM, RNN e ARIMA
Modelo
LSTM
RNN
ARIMA

Janela
temporal
100
20
170

Acurácia
52,78%
50,25%
50,05%

Fonte: Adaptado de McNally, Roche e Caton (2018).

Outro estudo que prevê a direção de séries temporais é de Lertyingyod e
Benjamas (2016). Essa pesquisa propõe uma metodologia mais focada no uso de
indicadores técnicos quando comparada a de McNally, Roche e Caton (2018), pois
em uma única ANN são combinados seis indicadores técnicos distintos. Os
indicadores técnicos utilizados são RSI, Moving Average Convergence/Divergence
(MACD), Average Directional Movement Index (ADX), Parabolic Stop and Reverse
(SAR), Slow Stochastic Oscillator (SSTO) e Exponential Moving Average (EMA). O
índice escolhido é o SET50 da Bolsa de Valores da Tailândia, cujo objetivo é prever
a direção do preço em um dia, cinco dias e dez dias.
A data de treinamento é do ano 2012 a 2015. Para testar o modelo são
utilizados os dados de janeiro de 2016 a março de 2016. Ao aplicar uma seleção de
features para reduzir a quantidade de features, não houve uma melhora significativa
na acurácia no estudo de Lertyingyod e Benjamas (2016).
Outra técnica apresentada é a simplificação das fórmulas dos indicadores no
Quadro 1, em que elas foram transformadas para que retorne 0 ou 1. Entretanto,
para LSTM não é recomendado, uma vez que ela funciona melhor com valores
variando entre -1 e 1, de acordo com a análise de McNally, Roche e Caton (2018).
A previsão focada nos próximos dez dias foi a que trouxe os melhores
resultados, atingindo uma acurácia máxima de 93,89%, pois a volatilidade diminui
em um período mais longo, portanto o ruído fica mais baixo quando comparado com
os períodos mais curtos. Na previsão para os próximos cinco dias, a acurácia
máxima encontrada foi de 92,45%. Por fim, a acurácia máxima foi de 68,12% na
previsão diária.
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Quadro 1 – Simplificação das fórmulas dos indicadores técnicos

Fonte: Lertyingyod e Benjamas (2016).

2.2.3 Uso de ensemble para previsão de séries temporais financeiras
Uma técnica que tem obtido bons resultados na previsão da direção do preço
do Bitcoin e ações é o ensemble, um conjunto de modelos de machine learning que
consegue generalizar, além do nível de features, pois os resultados de cada modelo
são combinados para formar uma resposta, generalizando também os erros dos
modelos.
O ensemble de Sin e Wan (2017) reúne uma combinação de modelos MLPs
que prevê se o preço do Bitcoin vai subir ou descer no próximo dia. Durante o
treinamento do ensemble, são criadas cinco redes MLPs e cada rede é treinada
cinco vezes individualmente, e, no fim, a melhor iteração é escolhida, ou seja, a que
conseguiu a melhor acurácia. As redes MLPs do conjunto possuem as mesmas
especificações de features e números de camadas, porém com quantidades de nós
distintos. Das cincos redes candidatas, as finalistas do ensemble são selecionadas
por meio do Genetic Algorithm based Selective Neural Network Ensemble (GASEN),
que funciona da seguinte forma:
•

Passo 1: Atribua a cada MLP um peso de acordo com sua importância.

•

Passo 2: Otimize os pesos de cada MLP utilizando um algoritmo genético
para minimizar o erro generalizado do ensemble.
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•

Passo 3: Selecione para o ensemble os modelos MLPs que tenham o
peso maior que um limite predefinido. Esse limite é a média dos pesos
otimizados após o algoritmo genético.

•

Passo 4: Resultado final do ensemble é calculado por meio de uma
média simples.

Essa atribuição de pesos para cada modelo no ensemble não é o foco desta
dissertação, pois é utilizada a abordagem de votação, na qual todos os votos de
cada modelo possuem o mesmo peso.
Para compor o ensemble, Sin e Wan (2017) escolheram as bases de dados
Blockchain.info e Bitcoinity.org como conjunto de dados. Da fonte Blockchain.info
foram obtidas 24 features, como preço de mercado, volume de negociações e taxas
da transação no blockchain. No Bitcoinity.org, foram encontradas 190 features que
representam 19 features das dez maiores corretoras como preço, volume e a
diferença entre o preço do lance de compra e venda. É possível que, ao adicionar
essa quantidade de 190 features de dez corretoras ao LSTM, aconteça um aumento
desnecessário na complexidade de tempo do modelo, pois, geralmente, quando se
negocia Bitcoin, escolhe-se uma única corretora para efetuar operações de compra e
venda e cada uma dessas corretoras tem seu próprio padrão comportamental, o qual
é gerado pelos seus usuários durante as negociações. Na prática, se o conjunto de
dados analisados é de uma corretora X, mas a operação ocorre na corretora Y,
então pode ser que os resultados sejam desapontadores, dado que o modelo
aprendeu em um conjunto diferente de dados. O período utilizado dessas fontes é
de 780 dias (de 02/05/2015 a 20/06/2017), dos quais 730 dias (dois anos) são
usados apenas para o treinamento e os últimos 50 dias são exclusivamente para
testar a predição do ensemble. Desses 730 dias dividiram-se randomicamente em
70% para treinamento, 15% para validação e 15% para teste, entretanto o modelo a
ser pesquisado nesta dissertação é do tipo de rede neural recorrente, o qual o fator
tempo influencia a previsão; assim, esse tipo de seleção randômica do conjunto de
dados não interessa ao estudo. Durante os 50 dias de back-testing, o ensemble
obteve o melhor resultado com uma acurácia de 64%, já o melhor modelo individual
MLP atingiu 60% de acurácia, como observado na Figura 11.
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Figura 11 – Resultados do ensemble de Sin e Wan (2017) versus Rede Individual MLP

Fonte: Sin e Wan (2017).

No estudo de Giacomel (2016), foram abordados dois tipos de ensembles
para prever a direção do preço das nove ações mais negociadas tanto no mercado
brasileiro (Bovespa) como no norte-americano (S&P 500). O primeiro, nomeado de
ensemble moderado (EM), classifica a previsão em três respostas: alta, queda ou
não sabe. O EM possui duas redes neurais A e B que classificam se o próximo dia
será de alta ou baixa e, então, as respostas são combinadas para determinar a
resposta final do ensemble. Caso as respostas das redes neurais não sejam iguais,
o EM retorna não sabe. Ambas as redes neurais utilizam como features os valores
de preço de máxima, de mínima, de abertura e de fechamento, porém com
especificações diferentes para quantidade de camadas escondidas, neurônios,
algoritmo de aprendizado, learning rate, função de ativação e momentum. O EM não
é relevante para o tema da dissertação por conta da classe não sabe, visto que o
objetivo é classificar apenas binariamente se vai subir ou descer o preço da série
temporal.
Não obstante, o segundo ensemble, chamado de ensemble agressivo (EA),
está mais alinhado ao problema abordado nesta dissertação. O EA apresenta
apenas duas classes de respostas: alta ou queda. Além de possuir duas redes
neurais iguais ao do EM, a resposta do indicador técnico SAR é levada em conta
conforme a Figura 12.
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Figura 12 – Ensemble agressivo de Giacomel (2016)

Fonte: Giacomel (2016).

Posteriormente, um sistema de votação é aplicado para determinar qual a
resposta final do EA. O conjunto de dados para as ações norte-americanas veio da
base de dados do Yahoo Finance e o período diário utilizado foi de 19/05/2008 a
14/01/2015, totalizando 1.677 dias. Para as ações da Bovespa, a fonte de dados foi
obtida por meio de uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e se
coletou o período de cada 15 minutos de 01/07/2014 a 18/09/2014, somando uma
média de 1.914 períodos de 15 minutos. Ambos os conjuntos de dados foram
divididos em 90% para treinamento e 10% para teste. No fim, o EA obteve a melhor
acurácia (Tabela 3) em 14 de 18 ações, quando comparado ao EM e também com
as seguintes abordagens:
•

Buy and Hold: estratégia de compra que mantém a ação por um prazo
determinado, ou seja, o investidor não fará múltiplas negociações de
compra e venda durante esse prazo;

•

Estratégia Trivial: estratégia que se baseia sempre no resultado do
período anterior, por exemplo, se a ação subiu no dia anterior, então é
esperado que ela suba novamente no próximo dia;

•

Rede Neural para Previsão da Tendência: a rede neural A é treinada
para prever a direção da série temporal;
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•

Rede Neural para Previsão dos Próximos Valores: a rede neural B é
treinada para prever o valor exato da série temporal no próximo
período de tempo. Caso o valor previsto para o próximo período seja
menor do que o do período anterior, então a direção prevista do preço
será de queda;

•

Indicador SAR: o autor o define como uma a Estratégia Trivial
“melhorada”. Por exemplo, se o SAR indicou uma baixa no período
anterior, então será considerada também uma baixa no próximo
período.

Tabela 3 – Acurácia dos ensembles de Giacomel (2016) versus outras abordagens

Fonte: Giacomel (2016).
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Gonzalez, Padilha e Barone (2015) apresentaram um ensemble, chamado de
GAENSEMBLE, que utilizou dez Support Vector Machines (SVMs) para previsão
semanal da movimentação do preço do índice IBovespa. Além de utilizar dados do
índice IBovespa, os autores consideraram outros índices fora do Brasil e também
cotações de moedas estrangeiras e aplicaram os seguintes indicadores técnicos
como features: Price Rate of Change (ROC), Rate, Disparity, Price Oscillator,
Stochastic Oscillator, MACD Histogram e Parabolic SAR. Os dois primeiros foram
aplicados a todos os índices e moedas e os restantes foram aplicados
exclusivamente a IBovespa. De acordo com os autores, as features foram
dimensionadas para valores entre -1 a 1 para garantir que os valores maiores não
sobrecarreguem os valores menores e também auxiliar o SVM na redução do erro. O
período total do conjunto de dados é de janeiro de 1989 até dezembro de 1998, que
representa 744 semanas de operações, das quais 80% são separadas para
treinamento e as 20% restantes não fazem parte do desenvolvimento do modelo e
são utilizadas apenas em back-testing. O GAENSEMBLE atingiu uma acurácia de
72,97% (Figura 13) na fase de back-testing e obteve a melhor performance quando
comparada aos outros métodos: Bagging, AdaBoost, Random Forest e SVM.
Para trazer diversidade ao ensemble, cada SVM é treinado individualmente e
em certas circunstâncias:
•

Diferentes conjuntos de dados no treinamento: por meio de alguma
técnica de distribuição de amostras, vários conjuntos de treinamentos são
gerados a partir de uma reamostragem do conjunto de dados inicial.
Então, cada algoritmo de machine learning aprende de um conjunto de
treinamento distinto, e essa generalização pode trazer bons resultados;

•

Diferentes features: para cada conjunto de treinamento existe um
subconjunto de features diferente. Conforme estudado por Breiman
(2001), Random Forest é um ensemble que utiliza essa abordagem;

•

Diferentes configurações de parâmetros: parâmetros, tais como pesos
iniciais dos neurônios ou topologia da rede, podem gerar diferentes redes
neurais artificiais;

•

Diferentes algoritmos de aprendizado: ensembles heterogênicos são
constituídos por diferentes modelos de machine learning. Um exemplo
seria um ensemble formado por árvore de decisão e rede neural que é
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mais provável apresentar maior diversidade quando comparado com um
modelo exclusivamente de árvores de decisão ou de redes neurais.
Figura 13 – Acurácia do GAENSEMBLE versus outras abordagens

Fonte: Gonzalez, Padilha e Barone (2015).

Dessas quatro circunstâncias, são escolhidas apenas duas para serem
exploradas nesta dissertação: diferentes features e diferentes configurações de
parâmetros.
Para a primeira, diferentes features, possibilita formar diferentes subconjuntos de
indicadores técnicos para cada LSTM. Já na segunda cada LSTM pode necessitar,
por exemplo, de diferentes quantidades de neurônios ou camadas escondidas a fim
de alcançar bons resultados de acordo com seu subconjunto. As condições
diferentes conjuntos de dados no treinamento e diferentes algoritmos de
aprendizado não estão alinhadas com o tema da pesquisa, pois, primordialmente, o
foco é pesquisar um ensemble de LSTMs que treinam no mesmo período e conjunto
de dados.

2.3 Resumo dos principais trabalhos relacionados com esta proposta
Com o objetivo de sumarizar os trabalhos descritos nesta subseção e seus
eventuais vínculos com a abordagem proposta neste trabalho, foi construída a
Tabela 4.
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Tabela 4 – Trabalhos relacionados e seus eventuais vínculos com a proposta
McNally, Roche e Caton (2018)
Descrição Para prever a direção do preço do Bitcoin, os autores analisaram que o
modelo LSTM obteve uma melhor acurácia quando comparado aos modelos
RNN de Elman e ARIMA. Além das métricas de preço, utilizaram features
específicas do blockchain e indicadores técnicos de SMA. Foram aplicados
hiperparâmetros,

tais

como:

learning

rate,

dropout,

batch

size

e

standardization nas features.
Vínculo

Além do objeto de pesquisa ser Bitcoin, LSTM é o modelo de machine
learning base dessa proposta de ensemble. O indicador técnico SMA faz
parte do conjunto de features e também é utilizada a standardization. Durante
a validação, são ajustados os hiperparâmetros para evitar o overfitting nos
modelos LSTMs.

Lertyingyod e Benjamas (2016)
Descrição Os autores pesquisaram um modelo de ANN que combina seis indicadores
técnicos distintos para prever a direção do preço do índice SET50 da Bolsa
de Valores da Tailândia: RSI, Moving Average Convergence/Divergence
(MACD), Average Directional Movement Index (ADX), Parabolic Stop and
Reverse (SAR), Slow Stochastic Oscillator (SSTO) e Exponential Moving
Average (EMA).
Vínculo

A abordagem de utilizar múltiplos indicadores técnicos também é explorada
no estudo, inclusive, os mesmos indicadores pesquisados pelos autores
fazem parte do conjunto de features.

Sin e Wan (2017)
Descrição Os autores propuseram um ensemble de MLPs para prever se o preço do
Bitcoin vai subir ou descer. O ensemble alcançou um melhor resultado
quando comparado com a melhor rede MLP individual. Como features,
utilizaram: preço de mercado, volume de negociações, taxas da transação no
blockchain e diferença entre o preço do lance de compra e venda.
Vínculo

Esse foi um dos principais trabalhos que motivou a proposta. Na dissertação
desenvolvida, é proposto um método de ensemble de LSTM que é
comparado com a melhor rede LSTM individual na previsão da direção do
preço do Bitcoin. Outro vínculo com o estudo é o treinamento individual das
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redes candidatas por cinco vezes antes de iniciar o processo de seleção das
finalistas do ensemble.
Giacomel (2016)
Descrição O autor propôs dois ensembles para prever a direção das nove ações mais
negociadas no mercado brasileiro (Bovespa) e norte-americano (S&P 500). O
primeiro ensemble, chamado de moderado, é composto por duas redes
neurais e a combinação de suas respostas retornam três possíveis classes:
alta, queda ou não sabe. O segundo ensemble, chamado de agressivo, é
composto por duas redes neurais e o indicador técnico SAR, e funciona como
um sistema de votação, no qual a maioria determina se haverá: alta ou
queda.
Vínculo

Na proposta é utilizado um sistema de votação de LSTMs para determinar a
resposta final do ensemble; esse método é similar ao ensemble agressivo
proposto pelo autor.

Gonzalez, Padilha e Barone (2015)
Descrição Os autores propuseram um ensemble de SVMs de votação para prever a
direção do índice da IBovespa. Para trazer diversificações nas respostas de
cada SVM, o método proposto utilizou distintos dados de treinamento,
subconjuntos de features, parâmetros de configuração e algoritmos de
aprendizado.
Vínculo

No estudo são usados distintos subconjuntos de features e parâmetros de
configuração. Os votos do LSTMs são computados e a maioria determina a
resposta final do ensemble.

Fonte: o autor.
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3 MÉTODO PROPOSTO
3.1 Introdução
Nesta subseção, ilustrada na Figura 14, é apresentada a proposta do método
de ensemble de LSTMs para classificar a tendência do preço do Bitcoin no próximo
dia e que tem como principais etapas:
•

Treinar modelos LSTMs individuais e com features diferentes entre si;

•

Escolher a melhor iteração de cada LSTM, isto é, a que obteve maior
acurácia em um dos cinco treinamentos;

•

Compor diferentes combinações (ensembles) entre os modelos escolhidos
e aplicar um critério de sistema de votação aos modelos;

•

Escolher a melhor combinação (ensemble), ou seja, a que apresenta a
melhor acurácia;

•

Verificar se a melhor combinação apresenta uma maior acurácia quando
comparado com os melhores modelos individuais.

Figura 14 – Método proposto

Fonte: o autor.
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3.2 Base de dados
As informações do preço do Bitcoin são fornecidas pelo site CoinMarketCap,
que disponibiliza uma média dos preços das 400 maiores corretoras de Bitcoin ao
redor do mundo. Esse site foi escolhido pela disponibilidade de consultar as métricas
de volume, de alta, de baixa, de máxima e de mínima do preço em qualquer período
do passado. Para acessar esses dados no Python, que é a linguagem escolhida
para o estudo, é utilizada a biblioteca Pandas que lê o HyperText Markup Language
do site e converte para um array em memória. Uma vez no Python, tais dados
servem como base para geração das features que são consumidas pelo modelo de
aprendizado supervisionado.
Durante o aprendizado, a base de dados é dividida em treinamento e
validação. A base de treinamento é aquela à qual o algoritmo de backpropagation
tem acesso para calcular e ajustar os pesos de cada célula. Por sua vez, a base de
validação não é acessada pelo backpropagation, ou seja, não é levada em conta
para que o modelo aprenda e busque os pesos eficientes. Entretanto, essa etapa é
importante para validar como o modelo desempenha com amostras não acessadas
pelo backpropagation. Se a acurácia, durante o aprendizado, cai consideravelmente
com a amostra de validação, isso pode significar que o modelo se adaptou bem à
amostra de treinamento, mas não é bom em generalização. Esse fenômeno é
conhecido como overfitting. Por fim, como a base de validação influencia o modelo
durante o treinamento, uma base de back-testing é aplicada na última etapa do
estudo para testar a capacidade preditiva do modelo, utilizando dados não
acessados em nenhum momento do treinamento. Dessa maneira, o back-testing
pode simular situações mais parecidas com a realidade dos investidores.
A quantidade escolhida de dias para a fase de aprendizado é de 50 para
ambas as bases de treinamento e validação. Esse número é proporcional à
quantidade de dias para back-testing, que é também de 50 dias, além de possibilitar
que os modelos aprendam com os comportamentos mais recentes da criptomoeda
em relação ao período de back-testing. Os datasets do estudo e seus períodos estão
descritos na Tabela 5. Antes dos inícios dos datasets de validação e back-testing, é
aplicado um intervalo de 14 dias, visto que essa é a quantidade de dias utilizada
pela janela deslizante, explicada na Subseção 3.5, evitando-se, assim, que passe
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qualquer tipo de viés do treinamento para a validação, e da validação para o backtesting.
Tabela 5 – Datasets do estudo
Dataset

Dias

Período

Treinamento

50

16/12/2018 à 04/02/2019

Validação

50

18/02/2019 à 09/04/2019

Back-testing

50

23/04/2019 à 12/06/2019

Fonte: o autor.

3.3 Subconjunto de features
Nesta subseção, é abordada a criação dos subconjuntos de features. Para
potencializar a generalização de opiniões no ensemble, cada subconjunto possui
uma rede LSTM exclusiva, e as features, aqui estudadas, podem ser divididas em
dois grandes tipos: indicadores técnicos e métricas do preço do Bitcoin.
Os indicadores técnicos são tipicamente classificados em quatro famílias:
volatilidade, momentum, volume e tendência. Então, são propostos os subconjuntos
1, 2, 3 e 4, cada qual representando uma família. Também são propostos o
subconjunto 5, o qual possui todos os indicadores técnicos do estudo; e o
subconjunto 6, que apresenta apenas as métricas do preço do Bitcoin e nenhum
indicador técnico. Todos esses subconjuntos estão descritos na Tabela 6 e são
comparados entre si.
Para gerar os indicadores técnicos para cada dia, os preços retornados pelo
CoinMarketCap são inseridos como valores de entrada nas fórmulas da biblioteca
Technical Analysis Library (TA-Lib) do Python. A TA-Lib possui mais de 150
indicadores, e cada qual é calculado por uma fórmula que retorna uma ou mais
features. Os períodos utilizados nas fórmulas no estudo são idênticos aos
exemplificados na documentação da TA-Lib. Por último, o objetivo desta dissertação
não é testar todos os possíveis indicadores, e, sim, explorar o potencial das redes
LSTMs com indicadores que são geralmente mais utilizados por investidores e
pesquisados pela academia para cada família.
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Tabela 6 – Tipo das features, subconjunto, família e features do método proposto

Features

Fórmulas

Família

Subconjunto

Features

Tipo das

(continua)

Upperband
Bollinger Bands
1

Indicadores Técnicos

2

3

Volatilidade

Momentum

Volume

Middleband
Lowerband

Average True Range

Average True Range

True Range

True Range

Relative Strength Index

Relative Strength Index

Slow Stochastic Oscillator

Stoch K
Stoch D

Commodity Channel Index

Commodity Channel
Index

Chaikin A/D Oscillator

Chaikin A/D Oscillator

Chaikin A/D Line

Chaikin A/D Line

On Balance Volume

On Balance Volume

Money Flow Index

Money Flow Index

Simple Moving Average

Simple Moving Average

Exponential Moving
Average

Exponential Moving
Average
Moving Average
Convergence/Divergence

4

Tendência

Moving Average
Convergence/Divergence

Moving Average
Convergence/Divergence
Signal
Moving Average
Convergence/Divergence
History

Parabolic Stop and
Reverse

Parabolic Stop and
Reverse

Average Directional
Movement Index

Average Directional
Movement Index
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Tabela 6 – Tipo das features, subconjunto, família e features do método proposto

Features

Fórmulas

Família

Subconjunto

Features

Tipo das

(continua)

Upperband
Bollinger Bands

Middleband
Lowerband

Average True Range

Average True Range

True Range

True Range

Relative Strength Index

Relative Strength Index

Indicadores Técnicos

Slow Stochastic Oscillator

Stoch D

Commodity Channel Index

Commodity Channel
Index

Chaikin A/D Oscillator

Chaikin A/D Oscillator

Chaikin A/D Line

Chaikin A/D Line

On Balance Volume

On Balance Volume

Momentum,

Money Flow Index

Money Flow Index

Volatilidade

Simple Moving Average

Simple Moving Average

Exponential Moving
Average

Exponential Moving
Average

Tendência,
5

Stoch K

Volume,

Moving Average
Convergence/Divergence
Moving Average
Convergence/Divergence

Moving Average
Convergence/Divergence
Signal
Moving Average
Convergence/Divergence
History

Parabolic Stop and
Reverse

Parabolic Stop and
Reverse

Average Directional
Movement Index

Average Directional
Movement Index
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Tabela 6 – Tipo das features, subconjunto, família e features do método proposto

Métricas do Bitcoin

Features

Fórmulas

Família

Subconjunto

Features

Tipo das

(conclusão)

Preço de Abertura
Preço de Fechamento
6

Não aplicável

Não aplicável

Preço de Alta
Preço de Mínima
Volume financeiro de
transações

Fonte: o autor.

3.4 Standardization
A standardization foi escolhida em vez da normalização, porquanto se adapta
melhor às funções de ativação usadas pelos modelos de deep learning, segundo
McNally, Roche e Caton (2018). Portanto, todas as features do estudo são
padronizadas para que se tenha uma média 0, com um desvio-padrão igual a 1,
como pode ser observado pela Fórmula 8: onde x é a feature a ser padronizada; μ é
a média; e σ é o desvio-padrão da média.

(8)

3.5 Janela deslizante
A LSTM possui a capacidade de receber dados sequenciais e, inclusive,
durante o treinamento é possível aprender com sequências de tamanhos diferentes.
Todavia, no mercado financeiro, uma técnica amplamente utilizada para previsão de
ações é a janela deslizante, conforme citado por Tsai e Hsiao (2010). Tal técnica é
aplicada ao estudo e analisa dados sequenciais de tamanhos iguais.
Como na previsão o período é diário, então a janela deslizante possui um
tamanho fixo de dias, ou seja, o tamanho da sequência de dados é igual durante
todo o treinamento, e a cada iteração a janela desliza um dia para frente. Na Figura
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15, é exemplificada uma janela deslizante no subconjunto 1 (Subseção 3.3) que
utiliza as features do dia 2 até o dia 15 para prever dia 16.
No método proposto, o tamanho da janela escolhida foi de 14 dias. Essa é a
quantidade-padrão de dias da maioria dos indicadores técnicos utilizados, segundo a
documentação da TA-Lib. Não são testados outros períodos de janela, em virtude do
aumento na complexidade do tempo para treinar outras opções de períodos para
cada um dos seis modelos LSTMs.

Figura 15 – Janela deslizante aplicada ao subconjunto 1

Fonte: o autor.

3.6 LSTM individuais
As redes LSTMs são implementadas na linguagem de programação Python
por meio da biblioteca Keras, que é baseada na biblioteca TensorFlow do Google
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Brain, e ambas as escolhas foram baseadas na grande adoção dessas ferramentas
na área de ciência de dados e também pela facilidade de configurá-las.
No total, são criadas seis redes LSTMs. Cada rede recebe na camada de
entrada o seu respectivo subconjunto de features (Tabela 6), e, em seguida, ele
passa por uma ou duas camadas escondidas de LSTMs e, por último, é transferido
para a camada de saída que possui apenas um neurônio e uma função de ativação
sigmoid. A sigmoid foi escolhida, pois, além de ser uma função de ativação
geralmente utilizada para problemas binários de classificação, ela retorna um valor
entre 0 e 1, ou seja, sua saída é a previsão de uma probabilidade. O threshold de
0,5 facilita a identificação da tendência de alta ou de baixa do preço do Bitcoin. Caso
a probabilidade seja menor que 0,5, então a saída do neurônio é considerada como
0, prevendo que a tendência do preço do dia seguinte é de baixa. Caso a
probabilidade seja maior ou igual que 0,5, então a saída do neurônio é considerada
como 1, prevendo que a tendência do preço do dia seguinte é de alta.
Segundo Heaton (2005), uma camada escondida é tipicamente suficiente
para a maioria dos problemas não lineares. Além de uma camada escondida LSTM,
são pesquisadas duas camadas escondidas LSTMs.
A quantidade de células testadas nas camadas escondidas durante o
treinamento é entre N a 1, onde N é a quantidade de features do modelo que varia
de acordo com seu respectivo subconjunto. Essa abordagem é uma recomendação
de Heaton (2005), em que o número de nós na camada escondida deve ser um valor
entre a quantidade de entradas e saídas do modelo.
A técnica de dropout é aplicada logo após cada camada escondida e os
valores ideais foram pesquisados dentro do intervalo de 0% a 50%.
O algoritmo de aprendizado escolhido é RMSprop, o qual obteve a melhor
performance no estudo de McNally, Roche e Caton (2018).
Durante o treinamento, as taxas de aprendizado utilizadas são: 0,1, 0,01,
0,001, 0.0001, 0,00001 e 0,000001.
O número de epochs inicia-se com um valor 50 e dobrado sucessivamente
até o modelo não conseguir melhorar mais sua acurácia. Se o modelo não melhorar
seu erro no dataset de treinamento depois de cinco epochs, então o treinamento é
interrompido por meio do uso do callback de early stopping.
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Finalmente, o tamanho do batch é fixado em 1 e valores maiores não são
pesquisados, pois o objetivo é garantir o máximo possível de backpropagations no
dataset de treinamento de 50 dias. Esse hiperparâmetro é responsável por definir a
quantidade de amostras para cada iteração da epoch, portanto o número 1 significa
que o dataset de treinamento será dividido por 1. Desse modo, o dataset de
treinamento é sempre acessado por completo em cada iteração da epoch.
3.7 Acurácia das LSTMs
Durante o treinamento, a métrica de acurácia é aplicada ao dataset de
treinamento para avaliar o desempenho de cada LSTM. Essa métrica também é uma
referência para verificar se a otimização dos hiperparâmetros surte efeito. O dataset
de validação é da mesma forma avaliado para entender como o modelo
desempenha com dados não acessados no treinamento, identificando, assim, um
possível overfitting.
3.8 Ciclos de treinamento
Cada modelo LSTM é treinado por cinco vezes, e a melhor iteração, isto é, a
que obteve a melhor acurácia no dataset de treinamento, avança para a próxima
etapa de combinação (Subseção 3.10). Essa escolha na quantidade de ciclos de
treinamento produziu bons resultados no ensemble de Sin e Wan (2017).
3.9 Otimização dos hiperparâmetros
Para ajudar a atingir uma melhor performance nos modelos, a otimização dos
hiperparâmetros é aplicada a cada ciclo de treinamento. Tal técnica foi explorada por
McNally, Roche e Caton (2018) e Gonzalez, Padilha e Barone (2015). O algoritmo
Random Search foi escolhido para selecionar os valores dos hiperparâmetros e para
implementá-lo foi utilizada a biblioteca Hyperas, uma vez que ela possui uma
interface com a biblioteca Keras. Segundo analisaram Bergstra e Bengio (2012), o
Random Search não precisa de muitas iterações para otimizar os valores dos
hiperparâmetros.
No Hyperas, foram definidos os seguintes possíveis hiperparâmetros a serem
testados e escolhidos pelo Random Search, conforme a Tabela 7:
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Tabela 7 – Hiperparâmetros do Hyperas
Hiperparâmetro

Possíveis valores

Número de camadas escondidas LSTMs

1a2

Número de células

Na1

Porcentagem de dropout
Taxa de aprendizado

0% a 50%
0,1, 0,01, 0,001,
0.0001, 0,00001 e
0,000001

Número de epochs

50 e dobrado
sucessivamente até o
modelo não conseguir
melhorar mais sua
acurácia

Fonte: o autor.

3.10 Combinação
Essa é a primeira etapa da composição do ensemble, e nela as iterações da
LSTM 1, LSTM 2, LSTM 3, LSTM 4, LSTM 5 e LSTM 6, das quais obtiveram as
maiores acurácias no treinamento, são combinadas em todas as possíveis triplas e
quíntuplas, portanto jamais poderá haver um empate na decisão de cada
combinação, visto que sempre existe uma maioria ímpar na votação. Na Tabela 8,
estão descritas todas as possíveis combinações das LSTMs.
Tabela 8 – Combinações das LSTMs em quíntuplas e triplas
(continua)
Combinação
candidata

Modelos

1

(LSTM 1; LSTM 2; LSTM 3)

2

(LSTM 1; LSTM 2; LSTM 4)

3

(LSTM 1; LSTM 2; LSTM 5)
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Tabela 8 – Combinações das LSTMs em quíntuplas e triplas
(conclusão)
Combinação
candidata

Fonte: o autor.

Modelos

4

(LSTM 1; LSTM 2; LSTM 6)

5

(LSTM 1; LSTM 3; LSTM 4)

6

(LSTM 1; LSTM 3; LSTM 5)

7

(LSTM 1; LSTM 3; LSTM 6)

8

(LSTM 1; LSTM 4; LSTM 5)

9

(LSTM 1; LSTM 4; LSTM 6)

10

(LSTM 1; LSTM 5; LSTM 6)

11

(LSTM 2; LSTM 3; LSTM 4)

12

(LSTM 2; LSTM 3; LSTM 5)

13

(LSTM 2; LSTM 3; LSTM 6)

14

(LSTM 2; LSTM 4; LSTM 5)

15

(LSTM 2; LSTM 4; LSTM 6)

16

(LSTM 2; LSTM 5; LSTM 6)

17

(LSTM 3; LSTM 4; LSTM 5)

18

(LSTM 3; LSTM 4; LSTM 6)

19

(LSTM 3; LSTM 5; LSTM 6)

20

(LSTM 4; LSTM 5; LSTM 6)

21

(LSTM 1; LSTM 2; LSTM 3; LSTM 4; LSTM 5)

22

(LSTM 1; LSTM 2; LSTM 3; LSTM 4; LSTM 6)

23

(LSTM 1; LSTM 2; LSTM 3; LSTM 5; LSTM 6)

24

(LSTM 1; LSTM 2; LSTM 4; LSTM 5; LSTM 6)

25

(LSTM 1; LSTM 3; LSTM 4; LSTM 5; LSTM 6)

26

(LSTM 2; LSTM 3; LSTM 4; LSTM 5; LSTM 6)
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3.11 Votação maioria
O resultado de cada combinação é calculado por meio de um sistema de
votação, isto é, o resultado individual das LSTMs, que pode ser 0 ou 1, em que são
contabilizados os votos, e a resposta que tiver a maior quantidade deles é a decisão
final da combinação, que poderá compor o ensemble, conforme demonstrado na
Figura 16. O critério de votação foi escolhido por ser uma estratégia que permite que
os modelos tenham a mesma importância. Entretanto, outros critérios poderiam ser
aplicados, por exemplo, a rede LSTM individual de maior acurácia poderia ter um
voto de maior importância que os demais.
Figura 16 – Ensemble de votação do estudo

Fonte: o autor.

3.12 Acurácia das combinações
Durante a composição do ensemble, a métrica de acurácia é aplicada à base
de dados de validação para que se avalie o desempenho de cada combinação
candidata com dados não acessados no treinamento.
3.13 Seleção do ensemble
Essa fase é o núcleo do ensemble, pois a melhor combinação forma o
ensemble final. Os dados de validação foram escolhidos durante a fase de seleção,
a fim de que possa ser identificado qual combinação atinge a melhor acurácia com
dados não vistos no treinamento. No caso de um possível empate entre as
combinações candidatas, as seguintes hipóteses são validadas: a combinação com
a maior soma das acurácias de seus modelos é a escolhida; se ainda houver
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empate, a combinação com a menor soma dos erros de seus modelos será a
escolhida. Para esse último possível cenário de desempate, a métrica de erro é a
binary cross-entryopy do Keras.
3.14 Comparar ensemble com melhor LSTM individual
A acurácia do ensemble é comparada com a melhor LSTM individual entre as
seis LSTMs de todos os ciclos anteriores de treinamento, e, se o ensemble não
logrou um resultado maior, então o treinamento recomeça, até que essa condição se
satisfaça.
3.15 Período de back-testing
Durante o aprendizado, na etapa de otimização dos hiperparâmetros
(Subseção 3.9), as configurações dos modelos são alteradas para que seus
desempenhos sejam aperfeiçoados para o dataset de treinamento e validação,
trazendo, assim, viés às LSTMs. O viés pode ocorrer pelo fato de, ao verificar a
previsão do modelo e, logo em seguida, na tentativa de obter um melhor resultado,
os hiperparâmetros são ajustados para o próximo ciclo de treinamento.
Por isso, uma boa alternativa para assegurar que os modelos estão
generalizados é executar um back-testing, ou seja, simular previsões numa base de
testes com dados jamais vista no aprendizado. Essa fase é a responsável pelo
resultado final do estudo, na qual o dataset de back-testing é utilizado no ensemble
e na melhor rede LSTM individual, e seus desempenhos são comparados.
3.16 Contribuições de trabalhos anteriores ao método proposto
A Figura 17 ilustra em cada etapa do fluxo quais os trabalhos que ajudaram a
compor o método proposto nesta dissertação.
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Figura 17 – Método proposto e os trabalhos que contribuíram

Fonte: o autor.

Como pode ser observado na Figura 17, os trabalhos de Sin e Wan (2017) e
McNally, Rocha e Canton (2018), que pesquisam a previsão da direção do preço de
criptomoedas, foram os que mais contribuíram para o método. Os estudos de
Giacomel (2016), Gonzales, Padilha e Barone (2015) e Lertyingyod e Benjamas
(2016), apesar de não abordarem a previsão de séries temporais de criptomoedas,
e, sim, de ações e índices, também colaboraram com o método em etapas-chave.
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1 Avaliação dos modelos LSTMs
A primeira parte da avaliação do estudo é analisar as acurácias das redes
LSTMs individuais, que podem ser observadas na Tabela 9.
No dataset de treinamento, a LSTM 5, com todos os indicadores técnicos
propostos no estudo, obteve o melhor resultado dentre os demais modelos, porém
ela não atingiu um resultado igual ou superior com datasets de validação e backtesting.
Por sua vez, a LSTM 4, formada pelos indicadores técnicos de tendência,
alcançou os melhores resultados tanto no dataset de validação como no de backtesting, com 66% e 62% respectivamente, sendo o último o mais importante para o
resultado do estudo. Logo, é possível observar que os indicadores da família de
tendência foram os que melhor conseguiram prever a tendência do preço do Bitcoin
nos datasets de validação e back-testing.
Outro ponto observado nessa avaliação é que os modelos LSTM 1, LSTM 2,
LSTM 3 e LSTM 4 – os modelos que representam respectivamente as famílias de
indicadores volatilidade, momentum, volume e tendência – obtiveram um resultado
melhor no back-testing quando comparados à LSTM 5. A principal diferença entre
eles é que a LSTM 5 tem todas as features dos demais em um único modelo e os
outros possuem um subconjunto de indicadores mutuamente exclusivos e separados
por família. Assim, pode-se interpretar que é importante saber selecionar as features
para cada modelo e, que simplesmente, utilizar todas as features em um modelo
pode não garantir um bom resultado.
Os resultados dos modelos com indicadores técnicos, representados pelas
LSTM 1, LSTM 2, LSTM 3, LSTM 4 e LSTM 5, apresentam melhores acurácias no
dataset de back-testing, quando comparados ao modelo com apenas métricas do
preço do Bitcoin, a LSTM 6. Então, é possível observar no estudo que os modelos
que utilizam indicadores técnicos podem ter um maior potencial preditivo do que o
com as métricas puras.
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E, por último, a rede neural recorrente LSTM demonstrou que é possível
aprender com apenas 50 dias de treinamento, encurtando, assim, a duração do
treinamento.

Tabela 9 – Acurácia no treinamento, validação e back-testing
Modelo
LSTM 1
LSTM 2
LSTM 3
LSTM 4
LSTM 5
LSTM 6

Acurácia
Treinamento
60%
56%
60%
56%
62%
54%

Acurácia
Validação
52%
64%
54%
66%
60%
54%

Acurácia
back-testing
56%
58%
60%
62%
52%
50%

Fonte: o autor.

4.1.1 Arquiteturas finais
Na Tabela 10, estão as arquiteturas que obtiveram o melhor resultado no
dataset de treinamento durante o aprendizado. Os hiperparâmetros a seguir foram
mudados e selecionados a cada ciclo de treinamento por meio do algoritmo de
Random Search.
A quantidade de células das camadas escondidas LSTMs variou de 2 a 11.
Com apenas uma camada escondida, quatro de seis modelos obtiveram uma melhor
performance, já os dois restantes necessitaram de duas camadas escondidas.
Os dropouts aplicados na saída das camadas escondidas variaram de
13,03% a 39,10%. Valores fora desse intervalo não produziram bons resultados.
A taxa de aprendizado mais eficiente dentre quatro de seis modelos foi a de
0,0001; os demais atingiram um melhor resultado com 0,001. As outras taxas de 0,1,
0,01, 0,00001 e 0,000001 não alcançaram bons resultados.
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Taxa de
aprendizado

Duração do
treinamento

52%

56%

4

24,98%

0,0001

143s

LSTM 2

56%

64%

58%

2

13,03%

0,0001

194s

LSTM 3

60%

54%

60%

3

0,001

232s

LSTM 4

56%

66%

62%

8, 8

21,54%
28,90%,
39,10%

0,001

406s

LSTM 5

62%

60%

52%

11

0,0001

391s

LSTM 6

54%

54%

50%

5, 2

27%
19,54%,
16,73%

0,0001

547s

Modelo

Número de
células por
camada

60%

Acurácia
Validação

LSTM 1

Acurácia
treinamento

Dropout por
camada

Acurácia
back-testing

Tabela 10 – Arquiteturas finais e duração dos treinamentos

Fonte: o autor.

4.1.2 Epochs
Inicialmente, o valor das epochs foi configurado para 50, depois foram
testados os valores de 100, 200 e 400, porém observou-se que à medida que eram
aumentados, mais overfitting acontecia no dataset de treinamento. Portanto, no
estudo, foi configurado o valor final de 50 epochs.
4.1.3 Duração do ciclo de treinamento
Cada modelo é treinado por cinco vezes e, em cada iteração, diferentes
hiperparâmetros são aplicados e um resultado novo calculado. No estudo, o tempo
mais curto em um ciclo de treinamento foi de 143 segundos e o mais longo de 547
segundos (vide Tabela 10). Os treinamentos ocorreram no sistema operacional
macOS High Sierra 10.13.6, utilizando processador 2.3 GHz Intel Core i5, memória
de 16GB 13333 MHz DDR3 e placa de vídeo Intel HD Graphics 3000 512 MB.
4.2 Avaliação dos ensembles de LSTMs
A segunda parte da avaliação do estudo é analisar as acurácias das
combinações de LSTMs no dataset de validação e back-testing, como observadas
na Tabela 11.
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Tabela 11 – Acurácias das combinações dos ensembles

back-testing

66%

60%

2

(LSTM 1; LSTM 2; LSTM 4)

64%

64%

3

(LSTM 1; LSTM 2; LSTM 5)

54%

52%

4

(LSTM 1; LSTM 2; LSTM 6)

54%

50%

5

(LSTM 1; LSTM 3; LSTM 4)

68%

62%

6

(LSTM 1; LSTM 3; LSTM 5)

58%

56%

7

(LSTM 1; LSTM 3; LSTM 6)

54%

56%

8

(LSTM 1; LSTM 4; LSTM 5)

60%

52%

9

(LSTM 1; LSTM 4; LSTM 6)

54%

50%

10

(LSTM 1; LSTM 5; LSTM 6)

54%

48%

11

(LSTM 2; LSTM 3; LSTM 4)

66%

58%

12

(LSTM 2; LSTM 3; LSTM 5)

70%

56%

13

(LSTM 2; LSTM 3; LSTM 6)

66%

54%

14

(LSTM 2; LSTM 4; LSTM 5)

70%

64%

15

(LSTM 2; LSTM 4; LSTM 6)

64%

64%

16

(LSTM 2; LSTM 5; LSTM 6)

54%

54%

17

(LSTM 3; LSTM 4; LSTM 5)

70%

58%

18

(LSTM 3; LSTM 4; LSTM 6)

68%

56%

19

(LSTM 3; LSTM 5; LSTM 6)

58%

48%

20

(LSTM 4; LSTM 5; LSTM 6)

60%

54%

21

(LSTM 1; LSTM 2; LSTM 3; LSTM 4; LSTM 5)

70%

60%

Acurácia

(LSTM 1; LSTM 2; LSTM 3)

validação

Modelos

1

Acurácia

candidata

Combinação

continua
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Tabela 11 – Acurácias das combinações dos ensembles

back-testing

Acurácia

validação

Acurácia

Modelos

candidata

Combinação

conclusão

22

(LSTM 1; LSTM 2; LSTM 3; LSTM 4; LSTM 6)

66%

58%

23

(LSTM 1; LSTM 2; LSTM 3; LSTM 5; LSTM 6)

54%

48%

24

(LSTM 1; LSTM 2; LSTM 4; LSTM 5; LSTM 6)

54%

54%

25

(LSTM 1; LSTM 3; LSTM 4; LSTM 5; LSTM 6)

58%

48%

26

(LSTM 2; LSTM 3; LSTM 4; LSTM 5; LSTM 6)

70%

62%

Fonte: o autor

No dataset de validação, as combinações 12, 14, 17, 21 e 26 obtiveram os
melhores resultados, atingindo uma acurácia de 70%. Por haver um empate entre os
ensembles, o critério de desempate é aplicado e a combinação escolhida para
compor o ensemble final é a 14, visto que a soma das acurácias de seus modelos é
a maior, quando comparada a cada uma das somas das acurácias das combinações
12, 17, 21 e 26.
O ensemble final alcançou um melhor resultado quando comparado a LSTM
4, a melhor rede LSTM individual na validação, que teve uma acurácia de 66% (vide
Figura 18). Contudo, somente foi possível chegar a essa condição (Subseção 3.14)
após a segunda tentativa, pois, na primeira, o ensemble anterior escolhido obteve a
mesma acurácia da melhor LSTM individual, isto é, reiniciando o treinamento das
LSTMs.
Portanto, a combinação 14 passou para a última etapa do método, em que
seu resultado foi avaliado no dataset de back-testing, alcançando uma acurácia de
64%, que é o maior resultado entre todas as combinações, como mostra a Tabela
11. Isso posto, a combinação 14 conseguiu um resultado maior que o da LSTM 4,
que foi de 62%, como pode ser visualizado na Figura 18. Outras combinações
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obtiveram uma acurácia de 64%, porém não foram consideradas, uma vez que
seriam selecionados apenas durante o back-testing, trazendo, assim, viés ao
método.
Figura 18 – Gráfico comparando as acurácias da combinação 14 e LSTM 4

Resultado do método proposto
72%
70%

Acurácia

68%
66%
64%

62%
60%
58%
LSTM 4 - Dataset
validação

Combinação 14 Dataset validação

LSTM 4 - Dataset
back-testing

Combinação 14 Dataset backtesting

Fonte: o autor

As LSTM 2, LSTM 4, e LSTM 5 compõem a combinação 14. Então, pode-se
observar que houve uma generalização na previsão, quando os modelos LSTM 2 e
LSTM 4, das famílias de indicadores de momentum e tendência respectivamente,
foram combinados com o modelo LSTM 5, que possui os indicadores de todas as
famílias do estudo, inclusive as features também utilizadas pelos modelos LSTM 2 e
LSTM 4.
De modo igual, quando a dupla LSTM 2 e LSTM 4 se encontram nas
combinações 2 e 15, conforme a Tabela 11, o mesmo resultado de 64% ocorre no
dataset de back-testing. Assim, é possível identificar que o padrão de generalização
que pode ocasionar o melhor resultado é quando essa dupla é combinada entre si e,
ao mesmo tempo, consegue ter a maioria do voto, que no caso sempre será em
ensembles de trios. Por sua vez, nas combinações em que LSTM 2 e LSTM 4 não
são maioria, ou seja, nas quíntuplas 21, 22, 24,26, os resultados variaram de 54% a
62%, não atingindo 64%.
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Nesta dissertação, foi proposto um método de ensemble de redes LSTMs
com o objetivo de melhorar a previsão da tendência do preço do Bitcoin, no qual
cada saída de uma rede LSTM representa um voto. Esse voto tem duas possíveis
respostas, isto é, se a tendência do preço do Bitcoin no próximo dia vai subir ou
descer. Posteriormente, esses votos são contabilizados e o que possuir a maior
frequência é a resposta final do ensemble. Portanto, múltiplas opiniões são
consideradas, e não apenas uma, trazendo certa generalização que pode
desempenhar melhores resultados. Além de o método ser sugerido, ele foi
implementado e seu resultado comparado aos de LSTMs individuais.
Temas como redes neurais, redes neurais recorrentes, LSTM, ensemble,
backpropagation, otimização e indicadores técnicos foram abordados para
proporcionar um embasamento ao estudo.
Também foi elaborado um estado da arte sobre os estudos mais relevantes
para a pesquisa e como eles contribuíram para a proposta do método.
Indicadores técnicos foram propostos como features. Eles foram separados
em subconjuntos de acordo com sua respectiva família, assim cada LSTM poderia
representar uma dessas famílias. Uma das hipóteses testada no estudo é a de que
essa separação ajuda na generalização, criando modelos especialistas para cada
família e, quando unidos pelo ensemble, consigam um melhor resultado do que
qualquer LSTM individual, ou seja, LSTM individuais separadas por família ou com
todos os indicadores técnicos.
Como os indicadores técnicos foram as features propostas, os modelos
LSTMs com indicadores técnicos também foram comparados à LSTM com métricas
do preço do Bitcoin. Portanto, é possível avaliar as capacidades preditivas das
features.
O ensemble proposto atingiu o objetivo de aumentar a acurácia na previsão
nos 50 dias de back-testing, pois o ensemble alcançou 64% de acurácia, enquanto a
melhor rede LSTM individual obteve 62%. Tais resultados são considerados
satisfatórios, visto que a moeda é uma série temporal de altíssima volatilidade,
conforme observado em outros estudos.
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O modelo com todos os indicadores conseguiu uma acurácia de 52% durante
o back-testing, logo uma previsão consideravelmente inferior ao ensemble, inclusive
inferior a todos os modelos especialistas que apresentaram uma acurácia de 56% a
62%.
Os indicadores técnicos demonstraram maior capacidade preditiva, quando
apontados para o dataset de back-testing. O melhor modelo individual de
indicadores técnicos obteve uma acurácia de 62%. Em contrapartida, o modelo com
as métricas do preço do Bitcoin, ou seja, sem indicadores técnicos, alcançou apenas
50%.
Os resultados atingidos pelo método proposto corroboram os estudos
apresentados que serviram de base para a dissertação, pois a abordagem de
ensemble provou-se capaz de melhorar a performance de modelos e as redes
LSTMs demonstraram propensão para aprender os padrões da série temporal do
Bitcoin. Por fim, os indicadores técnicos evidenciaram que são boas features para
previsão no Bitcoin.
5.1 Trabalhos futuros
Como trabalhos futuros, são sugeridos os seguintes temas:
A comparação desse método com outros métodos de ensemble para a
previsão do preço do Bitcoin ou outras séries temporais financeiras.
Outra pesquisa relevante para a academia é a validação do método proposto
com outros tipos de séries temporais, por exemplo, ações ou índices de bolsa de
valores.
Neste estudo, utilizamos cerca de 15 indicadores técnicos, porém o TA-Lib
oferece mais de 150. Assim, um estudo que visa explorar todo o potencial dos
indicadores pode ajudar a aumentar a performance do método proposto.
Finalmente, o tamanho da janela deslizante foi definido com 14 dias, pois a
maioria dos indicadores, na documentação da TA-Lib, possui essa configuração.
Uma pesquisa voltada a outras quantidades de dias pode ser vantajosa para trazer
melhores resultados ao método.
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APÊNDICE A – Versões das bibliotecas e ferramentas
Na Tabela 12, estão descritas as versões das ferramentas e bibliotecas mais
relevantes para o estudo.
Tabela 12 – Versões das ferramentas e bibliotecas
Tipo
Distribuição
Integrated Development
Environment
Linguagem
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Fonte: o autor.

Nome
Anaconda Navigator

Versão
1.8.7

spyder
Python
hyperas
Keras
pandas
TA-Lib

3.2.8
3.6.5
0.4.1
2.2.2
0.23.0
0.4.17
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APÊNDICE B – Configurações do MacBook Pro
Na Figura 19, as configurações do hardware e software do MacBook Pro
utilizado no estudo estão detalhadas.
Figura 19 – Configurações do MacBook Pro utilizado no estudo

Fonte: o autor.

