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Resumo
Esta dissertação explora o uso de Sistemas Especialistas com regras de
produção como mecanismo de representação do conhecimento. As regras de
produção atuam sobre fatos e objetos. O domínio explorado é a Análise
Técnica que é um método que proporciona elementos para prever os preços
futuros dos ativos negociados no Mercado Financeiro utilizando a visualização
gráfica e a análise matemática dos dados históricos (Séries Temporais)
referentes aos preços negociados. Como prova de conceito, foi criado um
protótipo de software, denominado SEAT (Sistema Especialista para Análise
Técnica), capaz de apoiar, através de regras de produção, o processo de
Tomada de Decisão em Análise Técnica.
O SEAT foi implementado no ambiente JAVA, possui uma interface gráfica
que realiza integração com bibliotecas externas de manipulação de arquivos,
visualização gráfica, banco de dados e relatórios. A utilização de Sistemas
Especialistas é realizada pelo acesso a biblioteca do JESS (JAVA Expert
System Shell) que é uma ferramenta escrita em JAVA para o desenvolvimento
de Sistemas Especialistas baseados em regras de produção.

Palavras Chaves: Sistemas Especialistas, JESS, Análise Técnica, JSR-94

Abstract
This essay explores the usage of Expert Systems with production rules as a
knowledge representation mechanism. The production rules deal with facts
and objects. The domain used is Technical Analysis which pursues to forecast
the future behavior of negotiated share price at Stock Markets, using its
graphics representation and Mathematical analysis of historical data (Time
Series) referring to the negotiated prices. As to prove the concept, a piece of
software prototype called SEAT (Expert System for Technical Analysis) has
been developed, and through production rules, it supports Decision Taking
process in Technical Analysis.
SEAT has been implemented in JAVA environment, and through graphic
interface it provides integration with external libraries of file access, graphic
visualization, Database access and reports. The Expert Systems usage is
accomplished through access of JESS (JAVA Expert System Shell) library
which is a tool developed in JAVA language for a Ruled Based System.
Key words: Expert Systems, JESS, Technical Analysis, JSR-94
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1 Introdução

Nas últimas décadas houve um grande crescimento na utilização das
técnicas matemáticas e computacionais para a previsão de movimentos
futuros no Mercado Financeiro. A facilidade de acesso aos recursos de
telecomunicações e a disponibilidade de software para a área financeira
permitem que os participantes do Mercado Financeiro tenham condições de
acessar, em tempo real, as informações de preços e volumes dos ativos
negociados. As diferentes interpretações das informações disponíveis geram
as ordens de compra e venda entre os agentes negociadores, tornando
possível a existência do Mercado Financeiro.
A Análise Técnica (AT) é uma área que apresentou um grande
crescimento após a incorporação de recursos computacionais em suas
rotinas. A AT proporciona elementos para prever o comportamento futuro dos
preços dos ativos negociados no mercado financeiro com base em sua
representação gráfica. Os dados referentes aos preços e ao volume são
armazenados em Séries Temporais (ST). Ehlers (2005) afirma que uma Série
Temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do
tempo. Uma característica importante deste tipo de dado é que as
observações vizinhas são interdependentes e o interesse é analisar e modelar
esta interdependência.
Os dados das ST são visualizados graficamente e analisados
matematicamente. Visando detectar características expressas nas ST a AT
aplica fórmulas matemáticas aos dados e estuda figuras formadas no gráfico
(Padrões Gráficos). Devido a grande utilização de gráficos em sua rotina a AT
também é conhecida como Análise Gráfica.
Sistemas Especialistas (SE) é uma área da Ciência da Computação que
apresentou um grande crescimento, tanto em termos de utilização como em
termos de ferramentas de software para sua construção, conhecidas como
shells. Através das técnicas de SE é possível modelar o conhecimento de um
especialista em um domínio para utilização por terceiros, por meio de um
programa de computador. Ou seja, as técnicas de SE permitem emular o
conhecimento perito e utilizá-lo de modo similar a um especialista humano.
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1.1 Motivação
Até o início dos anos 80, a Análise Técnica (AT) utilizava as Séries
Temporais (ST) de preços dos ativos somente para construir gráficos com a
intenção de estudar os Padrões Gráficos (PG) formados. Os gráficos eram
criados em papel e estudados pelo especialista em AT (Analista Técnico).
A incorporação do computador nas rotinas da AT automatizou a construção
dos gráficos e estimulou o desenvolvimento de uma série de outras
ferramentas e tipos de gráficos, formulados a partir de diversas combinações
de preços e volume (MATSURA, 2006). Estas ferramentas são conhecidas
como Indicadores Técnicos (IT) e são utilizadas pelos Analistas Técnicos
conforme a tendência e o comportamento apresentado nas ST dos ativos
(MURPHY, 1999).
Com o passar do tempo, foi criado um leque muito grande de estudos e
softwares (Financhart, Apligraf, Enfoque-GOL, Metastock, TradeStation,...).
Estes softwares permitem criar gráficos e aplicar os IT simultaneamente ao
ativo analisado, criando um Sistema de Análise Técnica (SAT). Os elementos
utilizados no SAT adotado são definidos pelo Analista Técnico de acordo com
o cenário atual dos preços do mercado e seguem sua lógica, raciocínio,
conhecimento e experiência. O analista técnico acompanha o movimento de
preço do ativo e conforme as indicações ou regras pré-estabelecidas no SAT,
tenta detectar uma tendência de preços que está se formando ou apontar um
bom momento para compra ou venda do ativo analisado.
A figura 01 apresenta o fluxo realizado quando o processo de AT é
realizado:

Figura 01 - Fluxo do processo de Análise Técnica
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Alguns fatores devem ser considerados para obter resultados
relevantes na realização da tarefa de análise:
- O processo de AT deve ocorrer no espaço de tempo predeterminado,
devido ao processo realizar a previsão de preços futuros.
- O conhecimento que cada analista possui, ou melhor, a diferença de
conhecimento entre analistas, pode gerar interpretações diferentes.
- O processo de AT deve ser realizado sem interferência emocional. Os
resultados gerados pelas ferramentas de AT podem ser contrários à
lógica e ao raciocínio do Analista Técnico que está realizando o
processo.
Uma alternativa para lidar com estes fatores é por meio de técnicas
desenvolvidas nas subáreas da Inteligência Artificial (IA), particularmente
Sistemas Especialistas que, por suas próprias características, permitem
combinar a astúcia e a flexibilidade da perícia humana, com a velocidade e a
precisão de um sistema de computador.
Os Sistemas Especialistas baseados em regras de produção capturam
o conhecimento e o raciocínio de um especialista humano e permitem
armazená-los na forma de regras de produção. Diante disso, um SE tem a
capacidade de detectar Padrões Gráficos, extrair os resultados dos
Indicadores Técnicos e diminuir o tempo de análise, auxiliando o processo de
Tomada de Decisão. As regras utilizadas e os encadeamentos que ocorrem
entre elas permitem gerar explicações dos resultados obtidos e realizar
interpretações dos elementos do domínio sem interferência emocional.

1.2 Objetivos
O objetivo geral desta dissertação é verificar a viabilidade de um SE
auxiliar as pessoas, não necessariamente especialistas, na identificação e
interpretação dos elementos utilizados para realizar AT, de modo a apoiar o
processo de Tomada de Decisão nessa área.
Para tal, um protótipo de SE explorando o domínio da AT e utilizando fatos,
objetos e regras de produção como mecanismo de representação de
conhecimento foi desenvolvido como prova de conceito.
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Para atingir o objetivo geral, deverão ser alcançados os seguintes objetivos
específicos:
-

Obter dados históricos de preços e volume para as ST dos ativos
financeiros

-

Aplicar as fórmulas aos dados das ST dos ativos e gerar os dados
referentes aos IT e aos PG

-

Gerar os fatos a partir dos dados contidos nas ST dos ativos e seus
respectivos IT e PG

-

Adquirir e codificar regras de produção para interpretação dos dados
contidos nas ST

-

Permitir a aplicação simultânea de IT e PG às ST, de modo a permitir o
encadeamento de Regras entre eles, conforme sugerido por Matsura
(2006).

1.3 Justificativas
Este estudo procura abordar o domínio da Análise Técnica, de uma
forma computacional, voltada às pesquisas acadêmicas e profissionais. O
desenvolvimento do protótipo permite um entendimento básico da integração
de um shell de Sistema Especialista com o ambiente JAVA, utilizando regras
de produção como mecanismo de representação do conhecimento atuando
sobre fatos e objetos.
O uso de Sistemas Especialistas na Análise Técnica é justificado pela
capacidade de:
-

Armazenamento e manipulação do conhecimento no domínio da AT de
forma inspecionável e modificável, com desempenho adequado

-

Facilidade de incorporar conhecimento adicional

-

Diminuição do tempo de análise de dados de ST com base no
encadeamento e oportunismo das regras de inferência

O uso do ambiente JAVA (linguagem, ferramentas e bibliotecas) é justificado
pela:
-

Portabilidade da linguagem
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-

Documentação adequada

-

Inexistência de custos para utilização da linguagem

-

Inexistência de custos de bibliotecas e ferramentas de desenvolvimento
do ambiente JAVA em projetos acadêmicos

-

Facilidade de Suporte

-

Disponibilidade atual de novos recursos e padronizações para facilitar a
integração da linguagem JAVA com Sistemas Baseados em Regras

1.4 Contribuição Esperada
O foco principal desta dissertação consiste em apresentar uma solução
que permita integrar as técnicas de SE ao ambiente computacional e às
ferramentas de desenvolvimento de software utilizadas atualmente nas
aplicações disponíveis no mercado.
Na área de AT foi realizada uma documentação dos princípios básicos
e principais técnicas e estudos utilizados devido a não localização de outro
trabalho acadêmico abordando o tema explorado.
Foi demonstrado como o Ambiente JAVA está, interagindo com
Sistemas Baseados em Regras de Produção, bem como a padronização ao
acesso ao Motor de Inferência realizada pela JSR-94.
O protótipo desenvolvido é um modelo Híbrido (IA e OO) e suas
funcionalidades e integrações podem ser estudadas, possibilitando
adaptações para utilização em outros domínios de problema que demandem o
uso de regras atuando sobre fatos e objetos no ambiente JAVA.

1.5 Método de Trabalho
Para atingir os objetivos propostos, o método de trabalho adotado foi:
-

Pesquisa Bibliográfica

-

Levantamento das ferramentas de SE e dados de STs
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-

Análise do domínio a ser explorado

-

Desenvolvimento de um protótipo de SE em AT

-

Análise do protótipo e resultados

-

Elaboração das Conclusões

A pesquisa bibliográfica corresponde ao estudo das referências
basilares e atuais na área de Sistemas Especialistas, Representação do
Conhecimento e Análise Técnica, bem como de referências relacionadas ao
tema desse trabalho.
O levantamento compreende a definição do ambiente, das ferramentas
de SE bem como de dados das séries temporais a serem utilizadas.
A fase de análise do domínio corresponde ao detalhamento dos estudos
da Analise Técnica e a construção do Modelo do Domínio, bem como a
aquisição, especificação, representação, codificação e teste das regras de
produção.
O desenvolvimento de SE em AT corresponde à implementação e aos
testes do protótipo.
A análise do protótipo e resultados corresponde à sua validação em
termos dos objetivos propostos
A atividade de elaboração das conclusões, principalmente a análise dos
resultados, análise geral, contribuições e sugestões para futuras pesquisas,
correspondeu a atividade final do método de trabalho.

1.6 Organização do Trabalho
O trabalho está estruturado em cinco capítulos.
No primeiro capítulo, Introdução, são apresentados a Descrição do
Problema, os Objetivos, as Justificativas, a Abrangência, a Contribuição
Esperada, a Motivação, o Método de Trabalho e a Organização do Trabalho.
No segundo capítulo, Estado da Arte - Inteligência Artificial aplicada
à Análise Técnica, são descritos o Estado da Arte dos Sistemas Baseados
em Regras de Produção, o ambiente JAVA e Sistemas Baseados em Regras
e dos Sistemas Baseados em Regras e Análise Técnica. Também é descrita a
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Evolução dos Sistemas Baseados em Regras de Produção no domínio da
Analise Técnica
No terceiro capítulo, Fundamentos da Inteligência Artificial e Análise
Técnica, são apresentados os fundamentos relativos a Sistemas
Especialistas, JESS e Análise Técnica, visando tornar o trabalho tão autosuficiente quanto possível.
A descrição do protótipo a ser implementado é apresentada no quarto
capítulo, Sistema Especialista para Análise Técnica, juntamente com o
método de trabalho empregado em sua construção.
No quinto capítulo, Análise dos Resultados e Conclusão, serão
apresentadas as conclusões e a contribuição do trabalho desenvolvido, além
de sugestões para o desenvolvimento de trabalhos futuros.
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2 Fundamentos dos Sistemas Especialistas e da Análise
Técnica

2.1 Sistemas Especialistas

2.1.1 Inteligência e Conhecimento
Segundo Rich (1994), para que se possa compreender uma ação
inteligente, é necessário que sejam analisados todos os aspectos relativos à
aquisição e ao desenvolvimento da inteligência. Através desse raciocínio,
percebe-se a necessidade de adquirir conhecimento de forma a incorporá-lo a
sistemas computacionais de IA (FERNANDES, 2003). Existem determinadas
características do conhecimento que devem ser analisadas (RICH 1994):
-

Volume: o conhecimento é volumoso, possui diversos aspectos,
características e detalhes. Quanto mais se quer esmiuçá-lo, mais e
mais conhecimento será necessário.

-

Caracterização: muitas vezes tem-se apenas o conhecimento, mas
não se sabe como foi adquirido, ou então, não se sabe explicá-lo. De
fato, muitas vezes não se tem consciência do conhecimento que se
possui.

-

Mudança: o conhecimento altera-se constantemente, está sempre
crescendo, modificando-se e aperfeiçoando-se.

-

Diferenciação: conhecimento não é dado. Dados fazem parte do
conhecimento, sendo composto de forma lógica de modo a permitir sua
interpretação.

-

Individual: o conhecimento é uma aquisição do indivíduo. Duas
pessoas não adquirem o mesmo conhecimento de uma forma exata.
Pode-se afirmar que duas pessoas possuem o mesmo conhecimento
genérico, mas não como um conceito idêntico. Cada um faz sua
interpretação do conhecimento.
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Por outro lado, para se utilizar o conhecimento em um sistema
computacional, há necessidade de realizar uma estruturação do que será
utilizado pelo sistema. Para tanto, utiliza-se uma representação do
conhecimento. Ao contrário do conhecimento em si, a representação do
conhecimento tem as seguintes características (RICH, 1994):
-

Generalização: a representação do conhecimento é generalizável, ao
contrário do conhecimento em si, que é individual. Uma representação
necessita de vários pontos de vista do mesmo conhecimento, de modo
que possa ser atribuído a diversas situações e interpretações.

-

Robustez: mesmo que incompleto e impreciso, uma representação do
conhecimento deve ser robusta, isto é, deve permitir sua utilização
mesmo que não aborde todas as situações possíveis.

-

Atualização/Correção: tem de ser possível a atualização e correção do
conhecimento formalizado, uma vez que o conhecimento não é
estático.

-

Compreensão: é muito útil que a representação computacional do
conhecimento seja compreensível ao ser humano. Caso seja
necessário avaliar o estado de conhecimento do sistema, a
representação do conhecimento deve permitir a sua verificação.

2.1.2 Representação do Conhecimento

Conforme Zuchi (2000), a Representação do Conhecimento (RC)
consiste de métodos utilizados para modelar o conhecimento de especialistas
em algum campo, e colocá-lo de maneira acessível na base do conhecimento
de um SE. É uma combinação de estruturas de dados e procedimentos
interpretativos que, se usados corretamente em um programa, proporcionarão
uma conduta inteligente.
Bittencourt (1998), afirma que a escolha do método de RC é a parte
mais importante no projeto de um Sistema Baseado em Conhecimento. A
linguagem associada ao método escolhido deve ser suficientemente
expressiva para permitir a RC do domínio escolhido de maneira completa e
eficiente. Vários métodos de RC são freqüentemente usados, como:
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representação em lógica, regras de produção, redes semânticas, frames,
orientação a objetos e orientação a objetos associada a regras.
Um dos tipos mais utilizados de SBC são sistemas baseados em regras
de produção. Esse modo de representação é bastante utilizado, pois as
regras apresentam natureza modular, proporcionam facilidade de explicação e
são similares ao processo cognitivo humano (GIARRATANO,1998).
Representar o conhecimento por regras de produção, ou simplesmente
regras, é uma maneira bastante utilizada nos SEs. O conhecimento é
representado através de pares (Condição – Ação), na forma de regras SE –
ENTÃO.
As regras são estruturas do tipo:
SE <Condições> ENTÃO <Ações>
A parte SE são as condições a serem satisfeitas e a parte ENTÃO são
as ações a serem executadas. Cada uma das condições é verificada, e se
todas as condições forem satisfeitas a regra torna-se apta para execução
(disparo).
A Representação do conhecimento por meio de regras de produção
apresenta as seguintes características (GIORNO,????):
-

Modularidade: como cada regra constitui-se em uma unidade, definindo
uma peça relativamente independente de conhecimento, ela pode ser
removida ai adicionada ä Base de Conhecimento sem afetar as demais
regras

-

Incrementabilidade (como conseqüência da modularidade): regras
podem ser alteradas de forma relativamente independente de outras
regras

-

Modificabilidade (como conseqüência da modularidade): regras podem
ser alteradas de forma relativamente independente de outras regras

-

Suporte para a representação de “conhecimento normativo”.

Neste trabalho será utilizada a Representação do Conhecimento por meio de
regras de produção atuando sobre fatos e objetos.
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2.1.3 Sistemas Especialistas
Após os primeiros anos de IA, em que se acreditava ser possível ter um
programa capaz de resolver problemas em geral, programas mais modestos
em domínio, mas bastantes performantes em um campo específico
começaram a aparecer e não tardou para que fossem conhecidos como
Sistemas Especialistas (BARRETO 2002).
Sistemas Especialistas (SE) são programas que imitam o
comportamento de pessoas especialistas em uma determinada área ou
domínio, emulando a metodologia e a atuação de um perito humano na
resolução dos problemas por meio um programa de computador. Luger (2004)
afirma que os SE usam conhecimento especifico de um domínio de problema
para conseguir um desempenho com “qualidade de perícia” naquela área de
aplicação. Fernandes (2003) afirma que um SE deve ser construído com o
auxílio de um especialista humano, o qual fornecerá a base de informações,
através de seu conhecimento e experiência adquiridos ao longo dos anos. Os
especialistas têm a capacidade de resolver problemas difíceis, explicar os
resultados obtidos, aprender, reestruturar o conhecimento e determinar as
suas características relevantes.
O raciocínio de um sistema especialista deve ser aberto para inspeção,
fornecendo informação sobre o estado de sua solução do problema e
explanações sobre as escolhas e decisões que o programa está fazendo. As
explanações são importantes para que um perito humano, como um médico
ou um engenheiro, aceite as recomendações feitas por um computador. Na
verdade, poucos especialistas humanos aceitariam conselhos de outra
pessoa, ainda mais de um computador, sem compreender as justificativas
para isso (LUGER 2004).

Estrutura dos Sistemas Especialistas Baseados em Regras de
Produção
Conforme Barreto (2002), de um modo geral, para construir um SE é
necessário uma fonte de conhecimento (especialista). O conhecimento obtido
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é transformado de forma conveniente e armazenado no computador. Este
conhecimento fundamentalmente é de dois tipos:
-

fatos sobre o problema a resolver

-

regras que mostram como o especialista raciocina para chegar à
conclusão (regras de produção).

Sistemas Especialistas Baseado em Regras de Produção podem ser
utilizados em domínios que permitam que o conhecimento do problema
explorado possa ser representado na forma de Regras de Produção. Whitby
(2004) afirma que não é necessário executar uma busca de grandes
proporções para solucionar um problema, se a resposta é conhecida. Essa
solução poderia ser armazenada na forma de uma afirmação do tipo:
Se um problema é “P” então a resposta é “A”
O problema poderá ser solucionado, utilizando-se as regras de
produção em combinação com uma estratégia de controle responsável por
examinar as regras e os fatos iniciais até que uma indicação ou conclusão
seja encontrada.
Rich (1994) afirma que um sistema com bases em regras de produção
consiste em:
-

Um conjunto de regras, cada uma delas consistindo em um lado
esquerdo que determina a aplicabilidade da regra e um lado direito que
descreve a operação a ser efetuada se a regra for aplicada.

-

Uma ou mais bases de conhecimento, representando um conjunto de
fatos que contenham quaisquer informações apropriadas a uma
determinada tarefa.

-

Uma estratégia de controle que especifique a ordem em que as regras
serão comparadas com as base de dados e uma maneira de solucionar
os conflitos que surgirem quando várias regras puderem ser aplicadas
ao mesmo tempo.

-

Um aplicador de regras

Freqüentemente é ainda necessário dispor de um mecanismo capaz de
gerar explicações sobre como o especialista chegou a uma determinada
conclusão. Isto é motivado por casos em que o usuário do sistema não
concorda totalmente com a sugestão da parte das regras do SE. Ele quer se
inteirar sobre o raciocínio que foi seguido para se convencer que as partes SE
tinham razão (BARRETO, 2002).
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Friedman-Hill (2003), afirma que a arquitetura de um SE baseado em
regras de produção é composta de:
-

Motor de Inferência (MI)

-

Memória de Trabalho (MT)

-

Base de Regras

O Motor de Inferência (MI) é o mecanismo de controle do sistema,
sendo responsável por avaliar e aplicar as regras conforme as informações
contidas na Memória de Trabalho (ARAKI, 2005). O MI verifica as premissas
(parte SE-Condição) e as conclusões (parte ENTÃO-Ação) das regras,
realizando o encadeamento das mesmas de forma lógica. Sempre que existe
uma regra com informações conhecidas em suas premissas (condições), a
mesma é disparada e gera uma conclusão (ações). O MI também verifica se a
conclusão gerada e uma premissa de outra regra.
A Memória de Trabalho (MT) contem as informações conhecidas a priori
pelo sistema. É a área onde são armazenados os status e as operações que o
SE está realizando, ou seja, contem os dados que definem o estado corrente
do problema (fatos iniciais, fatos resultantes das inferências,...). As ações
associadas às regras podem modificar, adicionar ou remover os elementos
contidos na MT.
A Base de Regras contem às regras que serão utilizadas pelo SE.
Conforme Giorno (????), às regras não são inseridas na codificação de um
programa, mas sim em uma Base de Regras, funcionando como dados para o
interpretador do Sistema Baseado em Regras de Produção.
Friedman-Hill (2003), afirma também que o Motor de Inferência é
formado de:
-

Equiparador de Padrões (Pattern Matcher): é o componente que
permite comparar as premissas das regras de produção armazenadas
na base de conhecimento com os fatos correntes na Memória de
Trabalho (GIORNO,????)

-

Agenda: é o componente que define qual regra esta apta para ser
disparada. A Agenda é responsável pela definição de qual regra deve
ser disparada primeiro (Resolução de Conflitos) (FRIEDMAN-HILL,
2003).

-

Motor de Execução: é o componente responsável pelo disparo das
regras
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A Interface com o Usuário é o componente responsável pela interação
do usuário com o SE. Barreto (2004) afirma que ela pode ser realizada por
linha de texto, janelas, interface gráfica, interface utilizando multimídia, etc.
Friedman-Hill (2003) afirma que frequentemente, uma aplicação de SE
baseado em regras de produção necessita estar conectado de alguma ao
ambiente em que ele funciona. Muitas vezes, isso significa estar acessando
banco de dados, lendo valores de sensores ou enviando comando para algum
hardware.
A figura 02 apresenta o desenho da Arquitetura Básica de um Sistema

Especialista Baseado em Regras de produção. O “Equiparador de Padrões”
aplica as regras da “Base de Regras” aos fatos contidos na “Memória de
Trabalho” criando fatos na “Agenda”. O “Motor de Execução” dispara as
regras da “Agenda”, no qual pode mudar o conteúdo da “Memória de
Trabalho”, reiniciando o ciclo.

Figura 02 - Arquitetura Básica de um Sistema Especialista
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Áreas de Aplicação dos Sistemas Especialistas
Os SE simulam o raciocínio humano, inferem e fazem julgamentos.
Estes programas tratam de uma série de problemas; a lista a seguir constitui
um resumo útil das categorias de problemas tratados (WATERMAN, 1986):
-

Interpretação: formar conclusões de alto nível a partir de coleções de
dados brutos.

-

Predição: projetar conseqüências prováveis de situações disponíveis.

-

Diagnose: determinar a causa de mau funcionamento em situações
complexas com base em sintomas observáveis.

-

Projeto: encontrar uma configuração de componentes do sistema que
alcance os objetivos de desempenho e, simultaneamente, satisfaça um
conjunto de restrições de projeto.

-

Planejamento: estabelecer uma seqüência de ações que alcançarão
um conjunto de objetivos, dadas certas condições iniciais e restrições
de tempo de execução.

-

Monitoramento: comparar o comportamento observado de um sistema
com o seu comportamento esperado.

-

Instrução: dar assistência ao processo de educação em domínios
técnicos.

-

Controle: governar o comportamento de um ambiente complexo.

2.1.4 JAVA Expert System Shell (JESS)
Nesta seção será demonstrado o JESS, que foi a ferramenta para
desenvolvimento de Sistemas Especialistas Baseados em Regras de
Produção utilizada na construção do protótipo. Os principais aspectos que
definirão a utilização do JESS neste trabalho foram:
-

Inexistência de custos para utilização da ferramenta em projetos
acadêmicos
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-

A JESS possui todas as funcionalidades descritas pelos SE Baseados
em Regras de Produção

-

Boa Documentação

-

Possibilita a integração a recursos do ambiente (Sistema Operacional,
Linguagem de Programação, Banco de Dados)

Alguns Aspectos
O JESS (JAVA Expert System Shell) é uma ferramenta para construção
de Sistemas Especialistas desenvolvida por Ernest J. Friedman-Hill no Sandia
National Laboratories in Livermore, Califórnia – EUA no final dos anos 90. O
JESS foi escrito em JAVA, o que o torna a ferramenta ideal para utilizar
sistemas baseados na tecnologia JAVA (FRIEDMAN-HILL, 2003).
Conforme Alvi (2005) e Zeferino (2003), o JESS pode ser utilizado de 2
maneiras:
- como uma máquina de inferência, ou seja, um conjunto de algoritmos
que aplica de maneira eficiente as regras aos fatos;
- como uma linguagem de programação, fornecendo uma biblioteca em
JAVA que permite a interpretação de outra linguagem chamada de
Linguagem JESS (JESS Language).
Ao ser entrevistado por Jason Morris (2005), Friedman-Hill diz que o
JESS é muito fácil de ser interligado aos sistemas desenvolvidos em JAVA e
provavelmente é o Motor de Inferência de Regras mais flexível do mercado.
As seguintes facilidades são destacadas por ele:
- Integração e extensão das funcionalidades a sistemas JAVA
existentes
- Transparência entre o acesso as funções JAVA e as regras
- O Código Fonte permite que usuários licenciados realizem mudanças
nos mecanismo conforme a necessidade demandada pela aplicação
Conforme Friedman-Hill (2003), o JESS tem sido utilizado no
desenvolvimento de um grande número de aplicações comerciais, incluindo:
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- Sistemas Especialistas para avaliação de pagamento de seguro e
financiamento de casa própria
- Sistemas de compra, venda e previsão de preços de ações
- Sistemas de detecção de intrusos e auditoria de segurança em redes
de computadores
- Sistemas que ajudam os engenheiros mecânicos nos desenhos dos
projetos
- Sistemas de controle de redes de telecomunicações inteligentes
- Sistemas inteligentes de compras em sites de Internet
- Jogos

Representação do Conhecimento no JESS
O conhecimento no JESS pode ser representado de 3 formas (Menken,
2002):
- Regras de Produção, no qual se pretende representar o conhecimento
heurístico baseado na experiência;
- Funções, no qual se pretende representar o conhecimento procedural;
- Objetos, no qual são suportadas características de programação
orientada a objetos (classes, abstração, encapsulamento, herança,
polimorfismo, mensagem-evento).
O desenvolvimento do software em JESS pode ser realizado utilizando
somente regras de produção, somente objetos ou regras e objetos.

Memória de Trabalho do JESS
O JESS trata um conjunto de informações como um fato. O conjunto de
fatos forma a Memória de Trabalho (MT). Todas as informações que as regras
trabalham são representadas como fatos na MT. O conteúdo da memória de
trabalho do JESS é armazenado na Memória RAM do computador
(FRIEDMAN-HILL, 2003).
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O JESS disponibiliza um conjunto de operações que permitem
manipular a MT. As funcionalidades podem ser utilizadas por sistemas ou de
forma interativa por um usuário ou por um programador JAVA/JESS. Segue
alguns constructs e funções utilizadas para manipular a MT (FRIEDMANHILL, 2003):
- assert

adiciona fatos a MT

- clear

limpa a MT

- deffacts

define o conteúdo inicial da MT

- reset

inicializa a MT

- retract

remove fatos da MT

- watch

função que mostra os eventos ocorridos na MT

- facts

função que mostra a lista dos fatos na MT

- modify

função que modifica fatos na MT

- duplicate

função que copia e modifica fatos na MT

A MT do JESS é armazenada em uma complexa estrutura de dados
com múltiplos índices, permitindo que a busca na Memória de Trabalho seja
uma tarefa muito rápida. A MT é como uma Base de Dados Relacional (BDR),
e os fatos são como linhas na tabela do banco de dados. Isso indica que os
fatos, assim como as linhas de uma tabela em um banco de dados, devem
seguir uma estrutura que permita a indexação.
A figura 03 mostra esta relação:

|||| |||| ||||

Figura 03 - Analogia entre a MT do JESS e um BDR.
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Fatos no JESS
Um fato é a menor unidade de informação que pode ser adicionada ou
removida na memória de trabalho de um SE Baseado em Regras de
Produção (FRIEDMAN-HILL, 2003). No JESS existem 03 tipos de fatos que são
tratados pelo JESS como um conjunto de informação e devem ser utilizados
conforme a estrutura de controle e ambiente computacional utilizado pelo SE. A
seguir são descritas as principais características de cada tipo de fatos

Fato Ordered
Um Fato Ordered representa uma simples informação ou um pedaço
dela e não necessita da criação de nenhuma estrutura para ser utilizado. Por
exemplo, se um fato representa um numero:
(numero (6))

O fato é inserido na memória de trabalho utilizando o construct assert:
(assert (numero 6))

Fato Unordered
Nas Linguagens Orientadas a Objetos (LOO), um objeto tem campos
onde os dados aparecem. Os Fatos Unordened seguem a mesma lógica dos
objetos nas LOO, mas utiliza a terminologia clássica da IA para definir sua
estrutura, onde os campos são conhecidos como slots (FRIEDMAN-HILL
2003). Um Fato Unordered é criado pelo construct deftemplate, conforme
abaixo:
(deftemplate <deftemplate-name> [extends ,classname>] [,doc-comment>]
[ (slot <slot-name> [(default | default-dynamic <value>)]
[(type <typespec>)) l*)
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Segue exemplo da criação de um fato unordered pessoa com 3 slots:
(deftemplate pessoa
(slot nome)
(slot idade)
(slot sexo)
)

Um fato é inserido na memória de trabalho utilizando o construct assert:
(assert
(pessoa
(nome “João”)
(idade 20)
(sexo “masculino”)
)

Fato Shadow
Um Fato Shadow é um fato Unordered no qual seus slots correspondem
às propriedades de um objeto JAVA chamado de JAVABean. O fato Shadow
é como uma conexão entre a Memória de Trabalho e a aplicação JAVA de
que o JESS faz parte. Os fatos são chamados de shadow porque são como
uma imagens ou espelhos do conteúdo dos objetos JAVABeans no JESS. A
função defclass permite a criação de uma estrutura para ser utilizada pelo fato
shadow e a função definstance permite a criação de um fato shadow, ou seja,
adiciona um JAVABean à MT do JESS.
A semelhança entre JAVABeans e fatos unordered é que ambos tem
slots (no JAVABeans, eles são chamados de propriedades) contendo valores
que podem mudar. Uma propriedade de JAVABean é um par de métodos
padrões (get/set). Por exemplo, uma propriedade do tipo string chamada label:
String getLabel( );
Void setLabel (String);
O método get é usado para ler o valor da propriedade e o método set para mudá-la.
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A API JAVA.beans inclui uma classe chamada Introspector que pode
examinar JAVABeans e encontrar propriedades definidas conforme o nome
do método get/set.
O JESS pode utilizar Introspector para gerar
automaticamente um deftemplate que representa uma classe JAVABean
específica. O fato shadow tem um slot para cada propriedade JAVABean. Os
slots são automaticamente populados com os valores das propriedades
JAVABean. A figura 04 apresenta o integração entre um JAVABean do JAVA
e o construct deftemplate do JESS
realizado pela classe
JAVA.beans.Introspector::

Figura 04 - Utilização da classe JAVA.beans.Introspector no JESS

Regras
As regras são responsáveis por verificar e testar condições face aos
fatos na Memória de Trabalho. Elas apresentam um comportamento
oportunístico, pois dependem de suas premissas para tornarem-se aptas para
o disparo (GIORNO, ????). No JESS, uma regra é definida utilizando o
comando defrule. As instruções do Lado Direito da Regra (LDR: após )
podem ser executadas caso as condições do Lado Esquerdo da Regra (LER:
antes ) sejam todas satisfeitas.
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Segue exemplos de montagem de regra no JESS:
(
defrule VolumeComTendencia
(preço sobe)
(volume desce)
(contrato sobe)

(Assert Tendencia (tipotendencia altista) (grau normal)))
(printout t “Tendência Altista” crlf)

)

(
defrule rDescobreWhiteSpinningTops
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome SPINNING-TOPS))
(Candle (data ?data) (n ?n) (branca TRUE))

(printout t "WHITE-SPINNING-TOPS em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data WHITESPINNING-TOPS)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome WHITE-SPINNING-TOPS)))

)

23

2.2 Análise Técnica

2.2.1 Introdução
Existem basicamente duas grandes escolas que procuram estudar o
comportamento futuro dos preços do que é negociado no Mercado Financeiro:
a Fundamental e a Técnica (MURPHY, 1999). As duas escolas têm por
objetivo determinar o que e quando comprar/vender. Contudo, utilizam
abordagens claramente diferentes para atingir esse objetivo.
A Análise Fundamental (AF) proporciona elementos para projetar o
comportamento dos preços futuros utilizando-se do estudo e da interpretação
dos fatores fundamentais. Utilizam-se demonstrações financeiras divulgadas
pela empresa, das informações setoriais e macroeconômicas para
fundamentar recomendações sobre os ativos que devem ser comprados ou
vendidos. O especialista que trabalha na área de análise fundamental,
portanto, tenta chegar às conclusões que imagina que os participantes do
mercado irão chegar no futuro.
A Análise Técnica (AT), por outro lado, deixa que estes fundamentos
sejam interpretados pelos participantes do mercado. O analista técnico
observa, analisa e procura decifrar de que maneira os participantes do
mercado estão interpretando os fatores fundamentais. Ele acredita que todos
os fatores necessários para prever os preços futuros estão refletidos no preço
do ativo.

2.2.3 Princípios Básicos
A Análise Técnica está diretamente ligado à área de Mercados
Financeiros onde os preços são formados por seres humanos que, quando
negociam os ativos, expressam indiretamente suas emoções e seus
comportamentos no processo. A AT é um método que proporciona elementos
para prever os preços futuros dos papéis negociados no Mercado Financeiro.
Para realizar esta previsão são utilizados dados históricos (séries temporais)
referentes ao preço, ao volume e aos contratos. A AT parte do principio que
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todos os fatores necessários para realizar as previsões estão refletidos no
preço. Com base em séries temporais, os gráficos são construídos e
interpretados.
A AT corresponde então ao estudo da dinâmica do mercado através
dos sinais que o próprio mercado emite. Segundo a AT, o único local em que
todos os fatores, tanto os de oferta quanto os de demanda, somados à
psicologia dos participantes do mercado com seus medos e esperanças assim como às suas estimativas e “palpites” - estão reunidos, é no próprio
mercado. Este, portanto é o que deve ser estudado (BOTELHO, 2003).
A Análise Técnica baseia-se na idéia que os preços de ações não se
movem randomicamente, e sim em padrões repetitivos e identificáveis.
Segundo Murphy (1999) para compreender a AT é necessário entender seus
três princípios básicos:
a) O mercado aplica no preço toda a informação disponível
Tudo o que é conhecido sobre um mercado, num dado momento do tempo,
é refletido no seu preço. Novas informações são rapidamente introduzidas
no preço de mercado.
b) O preço move-se seguindo tendências que persistem ao longo do tempo
Quando um preço se move numa determinada direção, para cima ou para
baixo, tende a formar uma tendência. O ritmo da oferta e procura coloca
uma tendência em movimento; uma vez em movimento, a tendência
persiste até que acabe. Primeiro, os preços movem-se em uma direção,
criando uma tendência. A tendência persiste até que o movimento dos
preços diminui, e emite avisos antes de finalmente reverter e começar o
movimento na direção oposta. Neste ponto tem início uma nova tendência.
c) A história se repete
Certos padrões repetem-se ciclicamente nos gráficos. Estes padrões têm
significados e podem ser interpretados em termos de prováveis movimentos
futuros de preços. A natureza humana é tal que tende a reagir da mesma
forma a situações parecidas. Como regra, pessoas agem da mesma
maneira que já agiram no passado.
Assumindo que o Mercado de Ações é um reflexo das ações das
pessoas, o Analista Técnico analisa situações recorrentes com finalidade de
antecipar-se a altas e baixas dos preços dos ativos do Mercado. A AT está
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consciente de que os mercados são constituídos por seres humanos que se
influenciam de forma coletiva, afetando, dessa forma, a evolução do preço.

2.2.4 Elementos utilizados para realizar a Análise Técnica
Os elementos necessários para realizar a Análise Técnica são:
-

Analista Técnico ou Grafista

-

Dados

-

Gráficos

Analista Técnico ou Grafista
É o profissional com a capacidade de interpretar os estudos e as
ferramentas disponíveis na Análise Técnica.
O analista técnico acredita que todos os fatores que podem influir no
preço de um determinado produto são aplicados pelo mercado no processo
contínuo de negociação que determina este preço.
Mesmo que alguém
tenha conhecimento de todos os fatores fundamentais que afetam o preço do
alguma ação/ mercadoria (clima, greves, decisões políticas, fatores de
demanda), ainda assim, ele não terá todos os dados necessários para
compreender a formação dos preços, porque não são estes dados em si que
os afetam, mas sim a maneira pela qual os participantes do mercado a ele
reagem (CASE CONSULTORES, 1997).
Utilizando os dados das séries temporais (ST), o analista técnico estuda
indiretamente o comportamento dos participantes do mercado, tentando
antecipar os preços dos papéis negociados no Mercado Financeiro.
Segundo Murphy (1999) “O papel do analista gráfico não é querer
adivinhar o que ocorrerá e sim seguir os sinais que o mercado está dando nos
estudos, ferramentas e plotagem dos gráficos”.
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Dados
Todos os padrões, estudos e formações utilizadas na Análise Técnica
são derivados dos dados armazenados nas séries temporais. Esses dados
contêm informações referentes ao Tempo, Preço, Volume e Contratos em
Aberto.
Segue uma descrição dos dados necessários para montar as Séries
Temporais utilizadas na Análise Técnica:
-

Informações referentes à Tempo:
Dia; dia referente ao dado.
Horário; horário referente ao dado.

-

Informações referentes a Preços:
Abertura; preço do primeiro negócio do período.
Fechamento; preço do último negócio do período.
Mínima; menor preço alcançado no período coletado.
Máxima; maior preço alcançado no período coletado.

-

Informações referentes a Volume:
Volume; total da quantidade negociada de um ativo no período.

-

Informações referentes a Contratos:
Contratos em Aberto; número de contratos em aberto.
Este dado é gerado somente quando a negociação acontece nas
Bolsas de Futuros. Neste mercado não são negociados ações e sim
contratos.
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A figura 05 apresenta um exemplo de uma Série Temporal com dados
utilizados na Análise Técnica:

Figura 05 - Dados utilizados na Análise Técnica

Gráficos
Para visualizar o comportamento dos participantes do mercado, de
modo a poder analisá-lo e interpretá-lo, o analista técnico usa o gráfico do
preço dos Ativos em função do Tempo. Os gráficos são um espelho do
comportamento dos participantes do mercado ou a impressão no papel deste
(BOTELHO, 2003).
As informações das séries temporais são visualizadas nos eixos do
gráfico. O eixo vertical é plotado utilizando-se informações de preços, volumes
ou contratos em função do tempo, que é plotado no eixo horizontal.
Os gráficos podem ter diferentes periodicidades, ou seja, podemos
utilizá-los com períodos de tempo curto e longo.
Os gráficos mensais, semanais e diários são chamados de longo prazo,
enquanto que os gráficos de período menores que um dia são considerados
de curto prazo e chamados de gráficos online ou intraday, já que vão sendo
atualizados durante o pregão de cada dia (BOTELHO, 2003).
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Com os avanços tecnológicos e o aprimoramento nos programas que
permitem realizar a Análise Técnica, atualmente, pode-se visualizar os
gráficos em praticamente qualquer periodicidade. Abaixo, são descritas as
periodicidades mais utilizadas:
Gráficos de longo prazo:
-

Diário
Representando as informações de um dia de negociação. O preço
máximo e o mínimo são referentes a um pregão. O preço de abertura é
referente ao primeiro negócio do dia e o preço de fechamento é
referente ao último negócio do dia.

-

Semanal
Representando as informações de todas as negociações realizadas
dentro de uma semana, geralmente de segunda à sexta-feira.
O preço máximo e mínimo são, respectivamente, o maior e o menor
preço que ocorreu dentro dos pregões de uma semana.
O preço de abertura é referente ao primeiro negócio da semana e o
preço de fechamento é referente ao último negócio da semana.

-

Mensal
Representando as informações de todas as negociações realizadas
dentro de um mês.
O preço máximo e mínimo são respectivamente o maior e o menor
preço que ocorreu dentro dos pregões de um mês.
O preço de abertura é referente ao primeiro negócio do mês e o preço
de fechamento é referente ao último negócio do mês.

Gráficos de curto prazo:
-

Online ou tick by tick
Representa o que ocorreu em um negócio no pregão. Dependendo da
liquidez do ativo, poderão ocorrer diversos pontos em um minuto.
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-

1 minuto
Representa o que ocorreu em um minuto de pregão. Em uma hora de
pregão são gerados sessenta pontos no gráfico.

-

5 minutos
Representa o que ocorreu em cinco minutos de pregão. Em uma hora
de pregão são gerados doze pontos no gráfico.

-

15 minutos
Representa o que ocorreu em quinze minutos de pregão. Em uma hora
de pregão são gerados quatro pontos no gráfico.

-

60 minutos
Representa o que ocorreu em sessenta minutos de pregão. Em uma
hora de pregão é gerado um ponto no gráfico.

Um ponto importante é que as técnicas de análise são válidas em
qualquer tempo gráfico. As teorias são sempre válidas quando a formação do
preço é livre (oferta x demanda); o que acontece, algumas vezes, é que certas
técnicas se adaptam melhor a determinados períodos que outras (AGUIAR,
2004). A periodicidade pode mudar o seu critério, mas as regras não
mudarão.

Conforme Noronha (2003), cada preço é um consenso momentâneo de
valor de todos os participantes do mercado, expresso em movimento. Cada
período de preço representado fornece informações sobre o equilíbrio das
forças entre os participantes que compraram e os participantes que
venderam.
Na Análise Técnica existem diferentes formas para a visualização dos
gráficos. Cada tipo possui uma simbologia própria. As principais diferenças
entre eles são:
-

Forma gráfica de visualização;

-

Informações contidas em cada unidade de gráfico;

-

Modelo visual mais adequado para o estudo ou período.

Existem dois tipos de gráficos que são abordados por diversos autores
(BOTELHO;NORONHA,_2003
MURPHY,_1999)
e
serão
citados
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resumidamente abaixo somente para complementar os tipos de gráficos,
porém não serão abordados neste trabalho.

Gráfico de Ponto e Figura

Este tipo tem como características básicas a não utilização de preço e a
simbologia utilizada é o “X” e “O” . Ele dispõe preço no eixo vertical, em
função de oscilação de preço no eixo horizontal. Sua preocupação básica é
com mudanças de preços e não com o tempo (NORONHA, 2003).

Gráfico de Perfil ou Market Profile

Desenvolvido por J. Peter Steidlemayer em 1982, este tipo de gráfico
utiliza letras do alfabeto que representam períodos de tempo de negociação.
As letras vão sendo colocadas numa determinada coluna nos níveis de preços
nos quais ocorreram os negócios e a cada 30 minutos muda–se de coluna e
utiliza-se a próxima letra do alfabeto (NORONHA, 2003).
A seguir descreve-se detalhadamente os modelos gráficos utilizados na
pesquisa:

Gráfico de Linha

O gráfico de Linha (GL) também é conhecido como gráfico simples ou
gráfico de linha sólida.
O tempo é representado no eixo horizontal e os dados são
representados no eixo vertical. Um dado é unido ao outro por uma reta,
formando uma linha horizontal. Geralmente o dado utilizado refere-se ao
fechamento. O GL também é utilizado para uma melhor visualização das
tendências da Teoria de Dow ou as Ondas de Elliot (APLIGRAF, 2003).
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A figura 06 apresenta um exemplo de um Gráfico de Linha:

Figura 06 - Gráfico de Linha gerado pelo Financhart

Gráfico de barras

No gráfico de Barras (GB) o tempo é representado no eixo X e os dados
são representados no eixo Y.
Os dados são representados por um traço ou barra vertical com
informações referentes à máxima, à mínima e ao fechamento. Os extremos da
barra vertical são utilizados para representar os dados referentes aos preços
máximos e mínimos. A parte superior da barra corresponde ao valor máximo e
a parte inferior ao valor mínimo que os preços foram negociados. Um
pequeno traço horizontal à direita da barra vertical é plotado no nível de preço
que o fechamento ocorreu. Cada barra representa um período de tempo.
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A figura 07 apresenta uma barra com as indicações de preços:

Figura 07 - Informações contidas em uma Barra do GP

A figura 08 apresenta um exemplo de um Gráfico de Barras:

Figura 08 - Gráfico de Barras gerado pelo Financhart
Existe uma outra variação do GB onde o preço referente à abertura
também é registrado. Um pequeno traço horizontal a esquerda da barra
vertical é plotado no nível de preço que o fechamento ocorreu.
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A figura 09 apresenta uma barra sinalizando o preço de abertura:

Figura 09 - Barra do GB com a informação de fechamento

A figura 10 apresenta um exemplo de um Gráfico de Barras plotando o preço
de Abertura:

Figura 10 - GB com preço de fechamento gerado pelo Financhart
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Gráfico de Candlesticks
O gráfico de Candlesticks (GC) também é conhecido como gráfico de
velas ou gráfico japonês. Originário do Japão, este modelo surgiu no século
VXII e foi utilizado na previsão do comportamento dos preços das
negociações dos contratos de arroz na Bolsa de Arroz.
No GC, o tempo é representado no eixo X e os dados são
representados no eixo Y. Cada período é formado por um candlestick ou vela.
Os dados necessários para formar um candlestick é a abertura, o fechamento,
o máximo e o mínimo.
Cada candlestick é formado por duas partes:
-

Corpo ou corpo real ou real body

-

Sombra ou shadow

A figura 11 apresenta as partes de um candlestick:

Figura 11 - Partes de um CandleStick
O corpo é formado pela diferença entre o preço da abertura e o preço
do fechamento. Esta área é interligada criando um corpo, que é um retângulo
que lembra uma vela. Quando o fechamento for mais alto que a abertura o
corpo é vazado. Quando a abertura for mais alta que o fechamento o corpo é
preenchido.
As linhas verticais abaixo e acima do corpo são as sombras e
representam respectivamente os preços de mínima e máxima do período da
candlestick.
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A figura 12 mostra a representação gráfica de um candlestick de baixa e um
candlestick de alta respectivamente:

Figura 12 - Interpretação de Candlestick de alta e de baixa.
A posição no gráfico e diferença do tamanho do corpo e da sombra de
cada candlestick formam as figuras conhecidas como Padrões de Candlestick.
O Anexo A desta dissertação descreve as figuras básicas encontrados nos
GC. Alguns padrões de candlestick serão utilizados no protótipo desenvolvido
como prova de conceito.
A figura 13 apresenta um exemplo de um gráfico Candlestick:

Figura 13 - Gráfico Candlestick gerado pelo Financhart.
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2.3 Ferramentas, Estudos e Sistemas Gráficos

2.3.1 Introdução
A partir de 1970, a Análise Técnica experimentou um grande
desenvolvimento, graças a um surto de novas técnicas auxiliares criadas por
experientes analistas, objetivando facilitar, através de cálculos matemáticos e
estatísticos, o reconhecimento das tendências apresentadas nas séries
temporais do ativo, bem como quantificar sua força (NORONHA, 2003). Com
o uso destas técnicas, conhecidas como Indicadores Técnicos (IT), torna-se
possível trabalhar de maneira mais determinística os movimentos gerados nos
preços das Séries Temporais pelas negociações do Mercado (PINHEIRO,
2005).
Em 1978, o livro “New Concepts in Technical Trading Systems”, de J.
Welles Wilder Jr, marcou o início da era dos Indicadores Técnicos. A obra
introduziu novos ITs, como por exemplo o IFR (Índice de Força Relativa , DMI
(Índice de Movimento Direcional), entre outros (BOTELHO, 2003).
No início, entretanto, essas técnicas ficaram restritas a um pequeno
número de profissionais, dada a sua complexidade e a necessidade, em
muitos casos, de um bom conhecimento matemático e estatístico. A
popularização ocorreu a partir da década de 80 com a chegada dos
computadores de uso pessoal, possibilitando que cálculos muitos longos e
complexos pudessem ser executados de forma quase instantânea
(NORONHA, 2003).

2.3.2 Indicadores Técnicos
A crescente utilização do computador estimulou o desenvolvimento de
uma série de outros gráficos, formulados a partir de diversas combinações de
preço e volume. Esses gráficos procuram captar padrões resultantes do valor
médio de um período de preços, refletindo o comportamento médio dos
preços relativos, como o preço de fechamento em relação ao preço máximo
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ou o preço de fechamento em relação ao volume negociado. São padrões
difíceis de visualizar, para quem observa apenas o gráfico de preço
(MATSURA, 2006).
Conforme Noronha (2003), os indicadores podem ajudar a:
-

Identificar as tendências apresentada pela série Temporal do ativo.

-

Identificar os pontos de reversão da tendência apresentada na Série
Temporal do ativo.

-

Fornecer uma visão mais profunda do posicionamento dos agentes
compradores e vendedores de um ativo.

Os indicadores são divididos em duas categorias principais: os
Rastreadores de Tendência e os Osciladores (NORONHA; BOTELHO, 2003).
Os Rastreadores de Tendência funcionam muito bem desde que a Série
Temporal do ativo em análise esteja numa tendência definida; ou seja,
quando a tendência apresentada pela Série Temporal está se movendo em
uma direção definida (mercado com tendência de alta ou de baixa).
Os Osciladores são indicadores desenvolvidos para serem utilizados
nos momentos em que a tendência apresentada pela Série Temporal está
sem direção definida (mercado sem tendência ou “De Lado”).
Pode-se concluir que, apesar dos indicadores técnicos fornecerem ao
Analista Técnico sinais automáticos de compra e venda, é preciso que a
tendência apresentada pela Série Temporal do ativo em análise seja
classificada.

2.3.2.1 Média Móvel
As Médias Móveis (MM) são indicadores do tipo Rastreadores de
Tendência. Devem ser utilizadas quando o ativo em análise apresenta uma
tendência em sua série de preço. O principal objetivo da Média Móvel é
indicar a mudança ou reversão de uma tendência apresentada na Série
Temporal (BOTELHO, 2003). Seu propósito é identificar ou sinalizar que uma
nova tendência de preços esta começando ou que uma velha tendência está
acabando ou sendo revertida (MURPHY, 1999).
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Murphy (1999) afirma que as Médias Móveis são:
-

Os Indicadores Técnicos mais versáteis

-

Os Indicadores Técnicos mais utilizados devido à simplicidade de
construção, facilidade de quantificação e teste dos dados extraídos.

-

A base de muitos sistemas/estudos construídos para seguir tendências.

Tipos das Médias Móveis
Segundo Noronha (2003), uma Média Móvel é a média extraída de um
corpo de dados seqüenciais numa janela de tempo. Esta média é chamada de
móvel porque será sempre a média do último período acompanhado, ou seja,
a cada novo período subtrai-se da média o primeiro período e soma-se o novo
período.
As Médias Móveis utilizadas na Análise Técnica são:
-

Aritmética ou Simples

-

Ponderada ou Balanceada

-

Exponencial

O cálculo da Média Móvel Aritmética (MMA) é realizado somando-se as
cotações de preço de um determinado período e dividindo-se por esse
número de períodos, obtendo-se o número representativo desses períodos
(PINHEIRO, 2005),
A figura 14 apresenta a fórmula para calcular a Média Móvel Aritmética
apresentada por Noronha (2003):

Figura 14 - Fórmula para cálculo da Média Móvel Aritmética
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A figura 15 apresenta um gráfico Candlestick plotado com uma Média Móvel
Aritmética:

Figura 15 - Gráfico plotado com uma MMA gerado pelo Financhart

Alguns Analistas Técnicos atribuem pesos para os diversos preços de
uma média móvel. Estes pesos permitem dar mais importância para os preços
mais recentes do que para os preços mais antigos, criando a chamada Média
Móvel Ponderada (MMP) ou Balanceada (BOTELHO, 2003 MATSURA, 2006).
A figura 16 apresenta a fórmula para calcular a Média Móvel Ponderada
apresentada por Noronha (2003):

Figura 16 - Fórmula para cálculo da Média Móvel Ponderada
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A figura 17 apresenta um gráfico Candlestick plotado com uma Média Móvel
Aritmética Ponderada:

Figura 17 - Gráfico plotado com uma MMP gerado pelo Financhart
As MMPs são a Base da Média Móvel Exponencial (MME). As MMEs
são um tipo especial de Média Móvel Ponderada em que os fechamentos
antigos vão perdendo a importância progressivamente. Assim cada peso de
preço de fechamento antigo é exponencialmente menor do que o peso do
preço do fechamento anterior (BOTELHO, 2003). A figura 18 apresenta a
fórmula para calcular a Média Móvel Exponencial apresentada por Noronha
(2003):

Figura 18 - Fórmula para cálculo da Média Móvel Exponencial
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A figura 19 apresenta um gráfico Candlestick plotado com uma Média Móvel
Aritmética Exponencial:

Figura 19 - Gráfico plotado com uma MME gerado pelo Financhart

As regras de produção rMM5Compra e rMM5Venda são exemplos que podem
ser aplicadas ao estudo técnico Média Móvel Aritmética:

(defrule rMM5Compra
(Bovespa (data ?data) (ult ?u) (mm5 ?m) (n 0))
(test (< ?m ?u))


(printout t "Média Móvel indica compra para:
data=" (mostraData ?data) ", ult=" ?u ", mm5=" ?m crlf)
(assert (Media_Movel (n ?n0) (nome MM-INDICA-COMPRA)))
)
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(defrule rMM5Venda
(Bovespa (data ?d) (ult ?u) (mm5 ?m) (n 0))
(test (> ?m ?u))


(printout t "MM indica venda para:
data=" (mostraData ?d) ", ult=" ?u ", mm5=" ?m crlf)
(assert (Media_Movel (n ?n0) (nome MM-INDICA-VENDA)))
)

Onde:
Bovespa = Ativo em Análise
data = Data Referentes aos dados
ult = dado referente ao último preço
mm5 = dado referente a MMA de 5 dias

2.3.2.2 MACD (Convergência e Divergência de Médias Móveis)
O indicador de Convergência e Divergência de Médias Móveis foi criado
em 1979, por Gerald Appel, Analista Técnico e Administrador de Recursos em
New York com o nome original de Moving Average Convergence-Divergence
(MACD) (NORONHA, 2003).
O MACD é um indicador do tipo Rastreadores de Tendência. Ele é
baseado na diferença entre duas Médias Móveis Exponenciais, uma curta e
uma longa. Esta diferença é então suavizada por uma MME ainda mais curta
que é chamada de Linha de Sinal (LS) ou Gatilho (BOTELHO, 2003).
Quando as duas médias se movimentam de forma convergente, elas
tendem a se cruzar, gerando sinais de compra e venda. Neste movimento de
convergência, a diferença de valor entre as duas médias vai se reduzindo até
que, no cruzamento, a diferença é zero. Após o cruzamento, caso os preços
se movimentem em uma tendência definida, as duas médias apresentam um
comportamento divergente, isto é, a diferença de valor entre as duas médias
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móveis vai aumentando até que o movimento de tendência comece a perder
força, quando então as médias começam a convergir novamente (MATSURA,
2006). A figura 20 apresenta a fórmula para calcular o MACD apresentada por
Botelho (2003):

Figura 20 - Fórmula para cálculo da Média Móvel Exponencial
A figura 21 apresenta gráfico de preço plotado com MACD:

Figura 21 - Gráfico de preço plotado com MACD
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A regra de produção rMACD é um exemplo que pode ser aplicado ao
estudo técnico Média Móvel Aritmética:
(defrule rMACD
; data1 = 1 período para frente da data alvo (data0)
(Bovespa (data ?data1)
?macdTriggerLine1) (n ?n1))

(macd

?macd1)

(macdTriggerLine

(Bovespa (data ?data0) (macd ?macd0)
?macdTriggerLine0) (n ?n0&:(= ?n0 (+ ?n1 1))))

(macdTriggerLine

; data0 = data alvo do teste



; testa sinal de compra
; MACD subindo acima da trigger-line(linha sinal)
(if (and (< ?macd0 ?macd1) (>= ?macd0 ?macdTriggerLine0) (>=
?macd1 ?macdTriggerLine1)) then
(bind ?resumo "REGRA-MACD / SINAL DE COMPRA")
(bind
?descricao
(str-cat
"data="
(mostraData
?data0)
macd,macdTriggerLine(alvo)=" ?macd0 "/" ?macdTriggerLine0
macd,macdTriggerLine(seguinte)=" ?macd1 "/" ?macdTriggerLine1))

",
",

(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome REGRA-MACD / SINAL DE
COMPRA)))
)
Onde:
Bovespa

= Ativo em Análise

data

= Data Referentes aos dados

ult

= dado referente ao último preço

macd

= dado referente ao MACD

macdTriggerLine = dado referente a linha de sinal do MACD
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2.3.2.2 Estocástico
O Estocástico é um indicador do tipo Osciladores. (BOTELHO;
(NORONHA, 2003 MATSURA, 2006). O Estocástico foi desenvolvido por
George Lane por volta de 1950 e baseia-se no fato que, à medida que os
preços sobem, os preços referentes ao fechamento tendem a estar mais
próximos dos preços máximos atingidos pelo ativo. Inversamente, quando o
ativo apresenta uma tendência de baixa em seus preços, os preços de
fechamento tendem a estar mais próximos dos preços mínimos. Ou seja,
rastreia a relação entre cada preço de fechamento e os preços máximos e
mínimos recentes (MURPHY, 1999).
O Estocástico oscila de 0 a 100 e é plotado com duas linhas: uma linha
é chamada de mais rápida (%K) e a outra linha é chamada de mais lenta
(%D) (BOTELHO, 2003).

A figura 22 apresenta a fórmula de cálculo do Estocástico:

Figura 22 - Fórmula de cálculo do Estocástico
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A figura 23 apresenta gráfico utilizando valores do Estocástico:

Figura 23 - Gráfico de valores do Estocástico

A figura 24 apresenta gráfico plotando preços em Candlestick e Estocástico:

Figura 24 - Gráfico de valores do Estocástico
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3 Estado da Arte - Inteligência Artificial aplicada à Análise
Técnica

3.1 Sistemas Baseados em Regras de Produção
Conforme Doederlein (2004), a área de Inteligência Artificial produziu
diversas técnicas especificas que encontram aplicações bastante amplas. Ele
destaca Sistemas Baseados em Regras como uma destas técnicas, com
funcionalidades inseridas nos sistemas utilizados no dia-a-dia nos ambientes
computacionais.
Seguem alguns exemplos:
- O sistema Operacional Windows da Microsoft, a partir da versão
Windows-NT realiza toda a configuração de rede, detecção de Placa de Rede
(especialmente as plug-and-play), ligação entre o protocolo de comunicação
(binding), protocolos e registros de serviços, utilizando um sistema
especialista escrito na linguagem Prolog. O Windows inclui um interpretador
Prolog usado somente para esta função.
- Os Programa de Planilhas de Cálculo, como o Microsoft Excel e o
OpenOffice Calc (www.openoffice.org) usam um sistemas de regras para
recalcular as células segundo suas dependências. Especialmente para
funções mais técnicas como a biblioteca SOLVER do MS-EXCEL
- As Plataformas de Cálculo Simbólico/Computação Algébrica, como o
Maple (www.maplesoft.com) e Mathematica (www.wolfram.com) têm um
motor de inferência completo para fazer prova de teoremas e otimização de
expressões.
- Alguns pacotes gráficos de JAVA, como o Swing, usam um sistema de
regras bem simples para o gerenciamento automático de layout (layout
managers).
- No campo de WebServices, aplicações da tecnologia de “Regras de
Negócios” utilizam motores de inferência.
- Os sistemas de Detecção de Fraudes e de Relacionamento com
Clientes, categorizam informações complexas de forma automática utilizando
regras.
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- Os Sistemas de Monitoração como o TEKMON e o HAWK, da Tibco
Software, utilizam regras para executar ações e atuarem nos problemas
detectados.

3.2 JAVA e Sistemas Baseados em Regras
No final de 2003, o JAVA Community Process (JCP) finalizou a JAVA
Rule Engine API (JSR-94) especificando uma biblioteca para acessar “Motor
de Inferência de Regras” (Rule Engine) utilizando a tecnologia JAVA
(MAHMOUD, 2005).
A JSR-94 procura padronizar o acesso ao “Motor de Inferência” nas
plataformas JAVA Standart Edition (J2SE) e JAVA Enterprise Edition (J2EE)
da linguagem. Doederlein (2004) afirma que a idéia principal da JRS-94 é que
a mesma seja utilizada como uma biblioteca da aplicação, provendo
funcionalidades para alimentar o Motor de Inferência com regras e fatos,
solicitando o processamento e colhendo os resultados.
Conforme Mahmoud (2005), a JSR-94 prove funcionalidades para:
- Registrar regras
- Retirar regras do registro
- Analisar Regras
- Examinar regras
- Carregar Regras
- Filtrar Regras
- Executar Regras
Mas não padroniza:
- O motor de Inferência a ser utilizado
- O fluxo de execução das regras
- A linguagem utilizada para escrever as regras
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A figura 25 apresenta a arquitetura da biblioteca de administração da
JSR-94 e suas respectivas interfaces (SANTOS, 2006). As principais
funcionalidades providas por esta biblioteca são carregar as regras, associar
as ações e registro/retirada das regras do processamento (MAHMOUD,
2005).

Figura 25 - Arquitetura da biblioteca de administração da JSR-94
A figura 26 apresenta a arquitetura da biblioteca de execução de regras
da JSR-94 e suas respectivas interfaces (SANTOS, 2006). Esta biblioteca
prove funcionalidades para as aplicações (clientes) executarem as regras e
colherem os resultados (MAHMOUD, 2005).

Figura 26 - Arquitetura da biblioteca de execução da JSR-94
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A JSR-94 não padroniza a semântica de execução das regras
(MAHMOUD, 2005). Ainda que cada Motor de Inferência possa utilizar uma
linguagem diferente, essas linguagens têm o mesmo propósito e a mesma
funcionalidade básica. Muitas diferenças não passam de detalhes sintáticos
(DOEDERLEIN, 2004).
As linguagens JESS, Fair Isaac Blaze Advisor, ILOG JRules e Drools
foram desenvolvidas utilizando a JSR-94 (MAHMOUD, 2005). A linguagem
JESS foi a implementação de referência (RI - Reference Implementation) da
JSR-94.

3.3 A Evolução dos Sistemas Baseados em Regras no domínio
da Analise Técnica
Em Agosto de 1986 Jerry Felsen publicou o artigo “Applied Artificial
Intelligence” afirmando que as técnicas de Inteligência Artificial (IA) podem ser
utilizadas para desenvolver sistemas de decisão de investimentos. Em seu
artigo ele destacou o uso de 3 técnicas:
- Resolução de problemas por regras
- Sistemas de aprendizado
- Reconhecimento de padrões
Felsen (1986) afirmou que as técnicas de IA sintetizam de forma
eficiente uma grande quantidade de informações relevantes a serem
consideradas na tomada de decisão. Ele define que a tomada de decisão é o
processo de converter informação em ação, selecionando a melhor opção
conforme as informações disponíveis.
Neil Gordon em seu artigo “Artificial Intelligence” publicado em Junho de
1987 define que IA é uma área da Ciência da Computação que tenta simular o
comportamento humano em um computador. Ele afirma que, em resolução de
problemas, a IA reflete o pensamento, o conhecimento, o ponto de vista a as
influências de um ser humano.
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Ele define Sistema Especialista (SE) como um programa de IA que
utiliza uma base de conhecimento para executar tarefas difíceis, geralmente
executados por especialistas humanos. Gordon (1987) afirma que, apesar dos
Sistemas Especialistas obterem sucesso e terem provados que são viáveis
tecnologicamente, eles não estavam sendo utilizados em grande escala
devido os altos custos de Software (Shells) e Hardware demandados para
utilizar um SE.
Ele afirmou que, no ano de 1987, as limitações estavam sendo
superadas:
- Existiam Shells com custos razoáveis (Menos de US$ 1.000,00 –
Texas Instruments, Personal Consultant, Teknownledge MI,...)
- Os shells podiam ser desenvolvidos utilizando linguagem própria para
Sistemas Especialistas (LISP e PROLOG)
- Os softwares de SE eram capazes de funcionar em um
microcomputador (Personal Computer).
Gordon (1987) também descreve uma aplicação de SE baseado em
regras no domínio da Análise Técnica. Ele cria um indicador chamado Stock
Market Indicator (SMI) que utiliza regras para dar indicações de compra e
venda no Índice da Bolsa de New York (NYSE). Para construir a aplicação ele
utilizou um Engenheiro do Conhecimento que realizou uma pesquisa com um
grupo de pessoas que compravam e vendiam ações na NYSE. Foi aplicado
um questionário com perguntas específicas sobre o mercado, Com base nas
respostas apresentadas por estas pessoas o grupo foi dividido em 2 partes:
- Especialistas
- Não Especialistas
As diferenças de interpretação entre os 2 grupos de investidores
geravam as ordens de compra e venda. A periodicidade do SE era semanal. A
figura 27, apresentada por Gordon (1987), mostra o gráfico com as indicações
de compra e venda (SELL/BUY) obtidos pela aplicação de Regras de
Produção a série temporal de dados da Bolsa de New York (NYSE).
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Figura 27 - Gráfico com sinais gerados por meio de Regras.
Em agosto de 1990 Jason S. Glazier publicou o artigo “Archiving The
Experts” afirmando que estava utilizando Sistemas Especialistas Baseados
em Conhecimento (SEBC) como base para desenvolver Sistemas de previsão
dos Movimentos do Mercado Financeiro. A figura 28 apresenta o desenho do
SEBC utilizado por Glazier (1990) que permite verificar a separação entre
dados, regras e o processo de inferênia utilizado para alcançar o resultado.

Figura 28 - Arquitetura SEBC utilizado por Glazier (1990).
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Jerry Felsen, em seu artigo de dezembro de 1990, “Beating The Market
with na Expert Trading System” afirma que começou a pesquisar a aplicação
de técnicas de Inteligência Artificial no desenvolvimento de Sistemas de
Negociação do Mercado Financeiro nos anos 60. Neste artigo ele utiliza
Sistemas Especialistas aplicado ao método de Sistemas de Negociação
Provados Matematicamente (SNPM). Ele define SNPM como um método de
negociação no qual o desempenho superior ao aguardado pode ser provado
cientificamente.
A figura 29 apresenta o protótipo do sistema que alem de utilizar dados
de preços passados, utiliza também dados online e estimativas de tendências
de preços futuros dos índices dos ativos negociados (EX.: Índice da Bolsa que
o ativo em análise é negociado).

Figura 29 - Protótipo do SNPM apresentado por Felsen (1990).
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A figura 30 apresenta a arquitetura do sistema utilizado por Felsen (1990). No
diagrama ele acrescenta outros modelos estatísticos (Ex: cálculo de Risco)
para serem utilizados pelo sistema na obtenção do resultado.

Figura 30 – Arquitetura do Protótipo apresentado por Felsen (1990).

Em março de 1991 Mark Fishman, Dean S. Barr and Walter J. Loick,
publicam o artigo “Artificial Intelligence and Market Analysis” afirmando que os
Mercados Financeiros não seguem uma metodologia e são confusos, não
sendo possível detectar o comportamento o bastante para ser explorado. Eles
afirmam também que 02 tecnologias estão apresentando um sucesso notável
para desenvolvimento sistemas de negociação de ativos financeiros
dinâmicos: os Sistemas Especialistas e as Redes Neurais.
No artigo, eles descrevem o desenvolvimento de um Sistema
Especialista utilizando:
- Regras de Produção como representação do conhecimento
- Lógica FUZZY
- Combinação de Indicadores Técnicos (MACD, Estocástico e DMI)
- Dados da Série Temporal do Índice Dow Jones
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Segue algumas Regras utilizadas no SE:
Rule 5: IF stochastic AND
SK < 30 AND
SD < 30 AND
SK < SD AND
SK next period > SD next period
THEN buy (80%)
Rule 6: IF stochastic AND
SK>70 AND
SD > 70 AND
SK>SD AND
SK next period > SD next period
THEN sell (80%)
Rule 7: IF MACD AND
MACD value > signal line value
THEN buy (75%)
Rule 8: IF MACD AND
MACD value < signal line value
THEN sell (75%)

Segue alguns fatos utilizados no SE:
Fact 1: Today's ADX is 19
Fact 2: The ADX two days ago was (also) 19
Fact 3: SK yesterday = 90
Fact 4: SD yesterday = 80
Fact 5: SK - today = 68
Fact 6: SD - today = 92
Fact 7: signal line value = -70
Fact 8: MACD value = -68

A figura 31 apresenta um gráfico com sinais de compra e venda
gerados pelo SE utilizando os Estudos Técnicos. Conforme as regras são
disparadas os sinais são gerados diretamente no gráfico apontando a
operação a ser realizada.
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Figura 31 - SE gerando sinais de compra e venda (FISHMAN 1991).

Entre dezembro de 1996 e fevereiro de 1997 Jeffrey Owen Katz e
Donna L. McCormick publicaram 3 artigos sobre Sistemas Baseados em
Regras :
1) A Rule-Based Approach to Trading
2) Developing Systems with a Rule-Based Approach
3) Genetic Algorithms and Rule-Based Systems
No primeiro artigo eles utilizam Regras de Produção aplicadas as Séries
Temporais de preços para encontrar padrões de negociações expressos nas
séries temporais de preços. Eles concluem que os resultados apresentados
pelas regras são satisfatórios e decidem realizar novas abordagens sobre a
tecnologia de Sistemas Baseados em Regras.
No segundo artigo eles também utilizam regras simples, porém utilizam
Algoritmos Genéticos (AG) para selecionar os melhores parâmetros a serem
utilizados pelas regras. Segundo eles, esta nova abordagem melhorou os
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resultados gerados quando comparados com os resultados obtidos utilizando
somente um Sistema Especialista Baseado em Regras.
No terceiro artigo Katz e McCormick (1997) constroem outro sistema
utilizando SE e AG. Este sistema, além de selecionar os melhores
parâmetros, seleciona também as melhores regras a serem utilizadas. Katz
conclui afirmando que descobriu grandes Sistemas de Negociações utilizando
Sistemas Baseados em Regras e AG.
A partir de 1997, os estudos desenvolvidos no domínio da Análise
Técnica com a utilização de Sistemas Especialistas estão descritos na
subseção “3.4 Sistemas Baseados em Regras e Análise Técnica” deste
capítulo, pois caracterizam as pesquisas e os desenvolvimentos atuais
ocorridos.
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3.4 Sistemas Baseados em Regras e Análise Técnica
Wolf von Rönik em seu artigo “Applying Expert Systems to Trading” de
março de 2003, afirma que, nos últimos anos, as Técnicas de IA e os
Sistemas Especialistas tem sido aplicados em diversas áreas, incluindo
atividades que envolvem negociações no Mercado Financeiro.
A figura 32 apresenta uma árvore de decisões mostrada por Rönik
(2003). A árvore de decisão começa em um ramo contendo os dados (Dn). Os
dados são avaliados por regras (Rn). Quando o Dn preenche o critério
estabelecido na Rn , a mesma é disparada. Por exemplo, a conclusão 1 é
alcançada se ( D1 satisfaz R1) e (D2 satisfaz R3) e (D3 satisfaz R5).

Figura 32 - Árvore de Decisão
Rönik (2003), apresenta também uma árvore de decisão utilizando
regras de Produção em auxilio ao entendimento do processo de tomada de
decisão para realizar uma operação no Mercado Financeiro.
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Na figura 33 é possível verificar como as regras atuam no processo,
conforme as condições são satisfeitas os resultados são alcançados.

Figura 33 - Árvore de Decisão apresentada por Rönik (2003)
No artigo, Rönik (2003) explica o funcionamento de um SE baseado em
Regras de Produção (SE–ENTÃO) e destaca a importância do Engenheiro do
Conhecimento no processo de Aquisição do Conhecimento.
Ele afirma que:
“Embora o conhecimento seja o ingrediente básico que limita um SE, é a
habilidade do Engenheiro do Conhecimento que torna um Sistema
Especialista para Negociação no Mercado Financeiro uma aplicação bem
sucedida.”
Em novembro de 1998, Dr. J. D. Smith Publicou o artigo “It’s All In The
Rules Part I: Up Signals” afirmando que a empresa AIQ System utiliza
Sistemas Baseado em Regras em seus sistemas. Ele afirma que a Base de
Conhecimento do AIQ System deriva de livros e artigos escritos sobre Análise
Técnica e Análise Quantitativa desde 1920 e que a estrutura utilizada é muito
parecida com a do sistema MYCIN. O sistema MYCIN, foi desenvolvido em
1972, era um SE atuando no domínio da medicina e seu objetivo era prover
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conselhos a respeito de diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas. Na
figura 34, Smith (1998) compara as regras entre os sistemas MYCIN e AIQ’s:

Figura 34 - Comparação entre as regras do MYCIN e do AIQ System

A figura 35 mostra a estrutura do AIQ System e a Base de Conhecimento,
composta de indicações referentes ao cálculo de Indicadores Técnicos, regras
e o motor de inferência:

Figura 35 - Estrutura do AIQ System

Atualmente o AIQ System utiliza regras de produção no software
TradingExpert Pro (TEP). O software foi programado utilizando o
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conhecimento e a percepção de muitos profissionais do Mercado Financeiro.
As regras de produção foram criadas por meio da combinação de sólidos
princípios de Análise Técnica com o conhecimento e a experiência dos
especialistas no Mercado Financeiro. O TEP possui um módulo chamado de
Expert Design Studio (EDS) que permite criar um sistema de regras que pode
ser utilizado nas outras ferramentas fornecidas pelo TEP (Análise Técnica,
Fundamentalista, Opções,...).
O EDS é um sistema baseado em regras. São providas ferramentas
muito poderosas para criação de regras, como uma biblioteca de funções
prontas, que também possibilita o usuário criar suas próprias funções (Função
Definida pelo Usuário) para serem utilizadas em conjunto na construção de
Sistemas de Negociação dentro do sistema AIQ TradingExpert (AIQTE).
O EDS fornece aos usuários a habilidade de projetar, criar, testar,
refinar e gerar relatórios customizados dos sistemas construídos. O módulo
de teste permite simular a utilidade/rentabilidade gerada pela aplicação das
regras aos dados do ativo.
Os Sistemas de Negociação podem ser bastante simples, compostos
somente por uma ou duas regras ou podem ser altamente complexos, com
muitas regras, gerando muitas condições e filtros. As regras atuam nas bases
de dados do sistema AIQTE, encontrando resultados conforme os critérios
programados. Na terminologia do EDS, resultados que vão de encontro aos
critérios especificados pelas regras fazem a regra ser “acionada”. Aqueles
critérios que não atendem o especificado fazem a regra “falhar”.
No sistema, a terminologia da regra é composta por 3 partes:
-

OBJETIVO, armazena o nome da Regra e o status gerado pela
aplicação da Regra.

-

CORPO DA REGRA, o conjunto de condições ou fatos que devem ser
satisfeitos (todos devem ser verdadeiros). As funções utilizadas no
Corpo da Regra (CR) são boleanas, retornando somente o resultado:
Verdadeiro ou Falso.

-

IF separa o Objetivo do CR. Identifica o início das condições da regra.
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Segue exemplos de regras e funções criadas no EDS:

Criação da Função Definida pelo Usuário (FDU) PrecoMedio:
PrecoMedio is ([low] + [high] + [close]) /3
Onde:
low

= valor do mínimo

high = valor do máximo
close = valor do fechamento
do período da barra.

Criação da FDU FechamentoDiaAnterior:
FechamentoDiaAnterior
is val([close],1)

A FDU FechamentoDiaAnterior utiliza uma função nativa do sistema chamada
de val para obter o valor de fechamento do dia anterior

Criação da FDU FechamentoHoje
FechamentoHoje
is [close]

Criação da Regra FechamentoOK
FechamentoOK
if FechamentoHoje > FechamentoDiaAnterior

A regra FechamentoOK retorna verdadeiro se o preço do fechamento atual
(D0) for maior que o preço de fechamento do dia anterior (D-1)

63

Em abril de 2005, D. M. Wong publicou o artigo “A Marriage In
Artificial Intelligence”. Em seu artigo ele destaca duas subáreas de IA, as
Redes Neurais (RN) e os Sistemas Especialistas Baseados em Regras
(SEBR). Ele afirma que o “casamento” entre estas duas tecnologias é o mais
indicado para desenvolvimento usando Inteligência Artificial, uma vez que
supre algumas deficiências apresentadas por estas subáreas da IA. As
deficiências citadas por ele são:
-

As RN são carentes em “assegurar o conhecimento”, isto é, assegurar
que o conhecimento não sofra alterações devido aos dados do
ambiente (redes adaptáveis).

-

Os SEBR são dinâmicos mas não são adaptáveis. Eles são
exclusivamente orientados a regras (rule-driven). Os SEBR têm a
capacidade de se ajustarem através de fatos e regras, mas não
aprendem, não podem se adaptar.

A utilização da tecnologia híbrida (RN e SEBR) permite desenvolver
aplicações mais poderosas do que as desenvolvidas utilizando cada
tecnologia separadamente. As RN representam a visão e a capacidade do
computador em encontrar e isolar padrões. Os SEBR representam a lógica e
o processo de raciocínio. As RN têm a capacidade de descobrir relação entre
os dados e pode funcionar com dados incompletos. A estrutura em árvore de
decisões utilizada nos SEBR permite ao criador da Base de Conhecimento
estabelecer links entre os neurônios.
A integração ocorre conforme os 4 passos abaixo:
-

Com base nas regras, o SEBR extrai instâncias dos objetos e seus
respectivos atributos de uma base de dados

-

O dado é armazenado temporariamente (banco de dados ou arquivo) e
caso necessário é realizado o reprocessamento do dado

-

A RN lê os dados armazenados (instância dos objetos e seus
respectivos atributos) e inicia o treinamento

-

O resultado produzido pela RN é o dado de saída.

Wong ( 2005) afirma que os passos acima , de um forma simplista, combinam
um SEBR que aprende com uma RN que aprende a ser um SEBR. A figura 36
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apresentada por Wong (2005) mostra a integração. Os dados de entrada são
obtidos pelas regras do Sistema Especialista e enviados a Rede Neural que
informa o resultado alcançado.

Figura 36 - Integração de Sistema Especialista e Rede Neural
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4 Sistema Especialista para Análise Técnica
Quando Deus criou o mundo e as pessoas para viver nele –
um empreendimento que de acordo com a ciência moderna
levou muito tempo – eu posso muito bem imaginar o que ele
pensou:
“Se eu tornar tudo previsível, estes seres humanos, a quem eu
presenteei com bons cérebros, irão sem dúvida nenhuma
aprender a prever tudo e assim eles não terão motivação para
fazer qualquer coisa, porque eles reconhecerão que o futuro é
totalmente determinado e não pode ser influenciado pela ação
humana.
Por outro lado, se eu tornar tudo imprevisível eles vão
gradualmente descobrir que não há base racional para
qualquer decisão e, como no primeiro caso, eles não terão
motivação para fazer qualquer coisa.
Nenhum dos esquemas faria sentido. Portanto eu preciso criar
uma mistura dos dois. Deixar que algumas coisas sejam
previsíveis e outras imprevisíveis. Eles assim, entre outras
muitas coisas, terão a tarefa muito importante de descobrir o
que é o que.”
Ernst Friedrich Schumacher
Small is Beautiful: a study of economics
as if people mattered, 1973
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4.1 Descrição do Sistema
O Sistema Especialista para Análise Técnica (SEAT) permitirá que
qualquer pessoa, não necessariamente um especialista em Análise Técnica,
solicite a interpretação de Padrões Gráficos e Indicadores Técnicos de um
ativo negociado no Mercado Financeiro. O SEAT é um Sistema Especialista
que utiliza regras de produção como forma de representação do
conhecimento.
A figura 37 apresenta a estrutura do SEAT:

Figura 37 – Estrutura do SEAT

A partir de uma interface gráfica, o usuário
estudo para os quais deseja que o SEAT realize a
gera os fatos conforme os dados selecionados pelo
de produção contidas na Base de Conhecimento
obtidos ao usuário.

escolhe o ativo, data e
interpretação. O sistema
usuário, aplica as regras
e informa os resultados

O Sistema terá a capacidade de:
-

Ler a Série Temporal do ativo

-

Aplicar Indicadores Técnicos às Séries Temporais

-

Identificar Padrões Gráficos contidos nas Séries Temporais por meio da
aplicação de Regras de Produção

-

Plotar gráficos de linha, barra e candlestick
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-

Plotar Gráficos dos preços e dos Indicadores Técnicos

-

Interpretar Indicadores Técnicos por meio da aplicação de regras de
produção

-

Interpretar Padrões Gráficos por meio da aplicação de regras de
produção

-

Gerar resposta ao usuário.

Serão utilizadas informações das séries temporais do índice da Bolsa
do Estado de São Paulo (Bovespa) e dos ativos negociados nesta mesma
Bolsa. As Séries Temporais consideradas serão diárias.
A construção do SEAT demandou a utilização de ferramentas de
desenvolvimento, engenharia e de software.
Os diagramas UML foram construídos utilizando o software Enterprise
Architect (EA), que é uma ferramenta que permite a construção de modelos
utilizando diagramas e notação UML 2.0. Os softwares e bibliotecas de
desenvolvimento utlizadados no trabalho estão descritas na seção “4.3.3
Diagrama de Componentes”.
A ferramenta utilizada para o desenvolvimento e o gerenciamento do
código da aplicação foi o Eclipse, que é um ambiente integrado de
desenvolvimento (IDE) que permite editar código JAVA e gerenciar todo o
desenvolvimento da aplicação. A linguagem utilizada para o desenvolvimento
foi o JAVA 2 Standart Edition (J2SE), versão 1.5. O JAVA é uma linguagem
orientada a objetos desenvolvida pela empresa SUN Microsystems.

4.2 Diagramas e Notação UML
4.2.1 Casos de Uso
Conforme Melo (2002), um caso de uso descreve uma seqüência de
ações que representam um cenário principal e cenário alternativos, com o
objetivo de demonstrar o comportamento de um sistema (ou parte dele),
através de interações com os atores. O caso de uso deve descrever uma
rotina bem definida do sistema e deve ser totalmente compreensível tanto
para a equipe de desenvolvimento quanto para os clientes que detêm o
conhecimento do domínio do sistema.
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A partir do escopo do sistema, é possível identificar os seguintes casos
de uso:
-

Coletar Dados do Ativo

-

Exibir Gráfico do Ativo

-

Efetuar Análise do Ativo

-

Interpretar Indicadores Técnicos

-

Identificar Padrão Gráfico

-

Interpretar Padrão Gráfico

-

Emitir Relatório

4.2.1.2 Diagrama de Caso de Uso
A figura 38 apresenta o Diagrama de Casos de Uso do SEAT gerado pelo
Software Enterprise Architect:

Figura 38 – Diagrama de Casos de Uso do SEAT

69

4.2.1.3 Descrição dos Casos de Uso
Nesta seção, serão especificados os casos de uso identificados e
demonstrados na Figura 38.

Caso de Uso: Coletar Dados do Ativo
Descrição: Este Caso de Uso possibilita que o usuário realize a gravação do
arquivo com a Série Temporal do ativo no diretório de dados do sistema.

Ator: Analista do Sistema

Cenário Principal:
O Analista do Sistema disponibiliza o arquivo de dados com a Série Temporal
do Ativo para o diretório de dados do sistema. O arquivo da Série Temporal
do ativo é do tipo CSV composto de:
-

Dados referentes à data

-

Dados referentes ao preço de Abertura

-

Dados referentes ao preço Máximo

-

Dados referentes ao preço Mínimo

-

Dados referentes ao preço Fechamento

-

Dados referentes ao volume de negociação

O sistema busca os dados no diretório.
Cenário secundário:
O usuário realiza o download do arquivo de dados com a Série Temporal do
Ativo da internet para o diretório de dados do sistema.
Pré-Condição (Cenário Secundário):
O usuário deve estar conectado à internet e ter permissão para realizar
download no site http://finance.yahoo.com/.
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Caso de Uso: Exibir Gráfico do Ativo
Descrição: Este Caso de Uso possibilita que o usuário exiba o gráfico do
ativo selecionado, preparando o sistema para realizar a Análise Técnica.
Ator: Usuário e Sistema
Pré-Condição:
Os dados do ativo a serem analisados devem estar disponíveis no diretório de
dados do sistema.
Cenário Principal:
01) O usuário seleciona o Menu “Arquivo”, opção “Abrir”
02) O usuário escolhe o ativo, dentre uma lista apresentada na Caixa de
Diálogo da opção “Abrir”
03) O sistema carrega a Série Temporal do ativo escolhido
04) O sistema gera gráficos na tela principal
05) A opção “Análise Técnica” e liberada para ser utilizada.

Caso de Uso: Efetuar Análise do Ativo
Descrição: Este Caso de Uso possibilita que o usuário solicite a Análise
Técnica ao sistema.
Ator: Usuário
Pré-Condição:
O gráfico do ativo deve ter sido carregado.
Cenário Principal:
01) O usuário seleciona o Menu ”Análise”, opção “Faz Análise Técnica”
02) O sistema abre uma janela com os Indicadores Técnicos e Padrões
Gráficos disponíveis para interpretação
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03) O usuário seleciona:
- os Indicadores Técnicos e Padrões Gráficos desejados
- a data limite (último dia que deseja realizar a análise)
- numero de dias (numero de dias retroativos)
- percentual gráfico (percentual de distorção entre os padrões
gráficos)
04) O usuário solicita a analise ao pressionar o botão “executar”
05) O sistema processa a solicitação aplicando as regras sobre os fatos e
objetos gerados pela solicitação do usuário
06) O sistema mostra o resultado e o encadeamento das regras aplicadas
na janela de diálogo da tela.
07) O sistema grava os resultados no Banco de Dados permitindo a
utilização na montagem dos relatórios.

Casos de Uso: Interpretar Indicador Técnico
Descrição: Este Caso de Uso possibilita que o sistema realize a interpretação
dos Indicadores Técnicos escolhidos pelo usuário. A interpretação é efetuada
por meio da aplicação de regras de produção.
Ator: Usuário
Cenário Principal:
01) O usuário pressiona o botão “executar”.
02) O sistema carrega o arquivo com as regras de produção referentes ao
Indicador Técnico escolhido
03) O sistema processa o arquivo e o resultado é enviado para a janela de
Dialogo Análise Técnica.
04) O sistema grava os resultados no Banco de Dados permitindo a
utilização na montagem dos relatórios.
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Casos de Uso: Identificar Padrão Gráfico
Descrição: Este Caso de Uso possibilita que o sistema descubra os Padrões
Gráficos contidos nos dados da Série Temporal escolhida pelo usuário. O
procedimento é efetuado por meio da aplicação de regras de produção.
Ator: Usuário
Cenário Principal:
01) O usuário pressiona o botão “executar”.
02) O sistema carrega o arquivo com as regras de produção referente a
Identificação de Padrões Gráficos.
03) O sistema processa o arquivo e o resultado é enviado para a janela de
Dialogo Análise Técnica.
04) O sistema grava os resultados no Banco de Dados permitindo a
utilização na montagem dos relatórios.

Casos de Uso: Interpretar Padrão Gráfico
Descrição:
Este Caso de Uso possibilita que o sistema realize a interpretação dos
Padrões Gráficos contidas na série temporal escolhida pelo usuário. A
interpretação é efetuada por meio da aplicação de regras de produção.
Ator: Usuário
Cenário Principal:
01) O sistema lê os Padrões Gráficos identificados por meio da aplicação
de regras de produção
02) O sistema carrega o arquivo com as regras de interpretação referente
aos Padrões Gráficos
03) O sistema processa o arquivo e o resultado é enviado para a janela de
Dialogo Análise Técnica
04) O sistema grava os resultados no Banco de Dados permitindo a
utilização na montagem dos relatórios
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Caso de Uso: Emitir Relatório
Descrição:
Este Caso de Uso possibilita que o usuário solicite a emissão de Relatórios
das interpretações realizadas pelo sistema.
Ator: Usuário
Pré-Condição:
A análise deve ter sido efetuada.
Cenário Principal:
01) O usuário seleciona o Menu ”Relatórios” e escolhe uma das opções de
relatório:
- Relatório de Padrões Gráficos ordenado por data
- Relatório de Padrões Gráficos ordenado por padrão
- Relatório de Tendências da ST ordenado por data
O sistema gera na tela relatório solicitado com a opção de salvar em
PDF ou imprimir

74

4.3.2 Modelo do Domínio
O Modelo do Domínio, uma versão preliminar do Diagrama de Classes,
é constituído por classes do domínio, seus atributos e seus relacionamentos.
A figura 39 apresenta o Modelo de Domínio do SEAT gerado pelo Software
Enterprise Architect:

Figura 39 – Diagrama de Modelo de Domínio do SEAT
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4.3.3 Diagrama de Componentes
A figura 40 apresenta o Diagrama de Componentes com as respectivas
dependências entre os elementos do sistema:

Figura 40 – Diagrama de Componentes do SEAT

As bibliotecas externas que compõem o Diagrama de Componentes e suas
descrições são descritas a seguir:
-

-

CCapi (CCapi.jar): Foi utilizada a versão 1.2. O CCAPI é uma biblioteca
que permite calcular os Indicadores Técnicos nas ST desenvolvida por
Ulrich Staudinger
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-

CsvJdbc (Csvjdbc.jar): Foi utilizada a versão 0.10. O CsvJdbc é um
driver JDBC ( JAVA Data Base Connectivity) que permite o
gerenciamento de arquivos do tipo CSV (Comma Separated Value)
desenvolvido por Jonathan Ackerman e Sander Brienen.

-

JESS (JESS.jar):Foi utilizada a versão 6.1. O JESS é um shell para o
desenvolvimento de Sistemas Especialista em ambiente JAVA. O JESS
foi desenvolvido por Ernest J. Friedman-Hill.

-

JFreeChart (JFreeChart-1.0.0-rc1.jar): Foi utilizada a versão 1.0.0-rc1.
O JFreeChart é uma biblioteca que permite a criação de gráficos em
sistemas desenvolvidos na plataforma JAVA. O JFreeChart foi
desenvolvido pela empresa Object Refinery Limited.

-

iReports (JasperReports-1.1.0.jar, jdt-compiler.jar, Jcommon-1.0.0rc1.jar itext-1.3.1.jar): Foi utilizada a versão 0.5.2. O iReports é um
programa que permite a geração de relatórios utilizando a biblioteca
JasperReport em sistemas desenvolvidos na plataforma JAVA. Foi
desenvolvida por Teodor Danciu.

-

MDateSelector (MDateSelector14-00347.jar): Foi utilizada a versão
.0347. A biblioteca pertence ao pacote MSeries for Java Development e
prove um calendário para ser utilizado no ambiente gráfico do Java.

-

MySQL (Mysql-connector-java-3.1.12-bin.jar): Foi utilizada a versão
5.0. O MySQL é um sistema que permite criar, acessar e administrar
um banco de dado relacional.O MySQL foi desenvolvido pela empresa
MySQL AB.
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4.3.4 Diagrama de Implantação
A figura 41 apresenta o Diagrama de Implantação. Neste diagrama são
demonstrados a interação entre o SEAT e o ambiente computacional
necessário para seu funcionamento.

Figura 41 – Diagrama de Implantação do SEAT

4.3.5 SEAT

4.3.5.1 Interface com o usuário.
A interface do SEAT apresenta janelas, botões e menus de fácil
compreensão, pois é baseado nos padrões do sistema operacional “Windows”
proporcionado pelo ambiente gráfico do JAVA. O sistema é composto de duas
telas.
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Tela de Entrada
A figura 42 apresenta a tela de entrada do SEAT:

Figura 42 - Tela de entrada do SEAT

Na tela de entrada do SEAT são providas as opções de:
-

Carga e visualização gráfica dos dados das ST

-

Emissão de relatórios

-

Habilitação da função de Análise Técnica

Após a carga do arquivo de dados, os gráficos são plotados permitindo a
visualização e a opção de “Análise Técnica” é liberada para utilização.
A tela de entrada é composta de:
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Menu
Arquivo
- Abrir

/ Abre os arquivos com as ST dos ativos

- Download YAHOO

/ Realiza download das ST

- Sair

/ Sai do SEAT

Análise
- Faz Análise Técnica

/ Abre a Janela “Dialogo Análise Técnica”

Relatórios
- Reset conexão com o Banco de Dados (JDBC)

/ Reinicia Conexão

- Padrão Gráfico Data X Padrão

/ Imprime Relatório

- Padrão Gráfico Padrão X Data

/ Imprime Relatório

- Padrão Gráfico Data X Tendência

/ Imprime Relatório

Ajuda
- Sobre

/ Mostra a versão do Sistema

ComboBox
- data mim

/ Data da primeira informação da ST a ser carregada

- data max

/ Data da última informação da ST a ser carregada

Painel de visualização
- Gráfico Candle/Volume

/ Visualização Gráfica dos dados da ST

- Gráfico RSI

/ Visualização Gráfica dos dados da ST

- Gráfico DMI/ADX

/ Visualização Gráfica dos dados da ST

- Gráfico Stochastic

/ Visualização Gráfica dos dados da ST

- Gráfico Candle

/ Visualização Gráfica dos dados da ST

- Gráfico Gráfico Candle/MM1

/ Visualização Gráfica dos dados da ST
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- Gráfico Candle/MM2

/ Visualização Gráfica dos dados da ST

- Gráfico Candle/MM3

/ Visualização Gráfica dos dados da ST

- Tabela Dados

/ Visualização dos dados da ST

Tela Análise Técnica com JESS
Na tela de Análise Técnica com JESS do SEAT são providas as opções de:
-

Solicitar a Análise Técnica

-

Verificar o funcionamento do JESS

Após a escolha dos parâmetros a análise é iniciada pressionando o botão
“executar”.
A figura 43 apresenta a tela de Análise Técnica com JESS do SEAT:

Figura 43 - Tela de Análise Técnica com JESS do SEAT
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A tela de Análise Técnica com JESS é composta de:
CheckBox
- testar padrão candlestick
- testar DMI
- testar uma média móvel
- testar RSI
- testar duas médias móveis
- testar estocástico
- testar três médias móveis
- testar MACD

ComboBox
- data limite

/ Data do último dia a ser realizada a interpretação

Label
- num dias

/ numero de dias que deseja analisar

- percentual gráfico

/ percentual a ser utilizado na interpretação

Painel de visualização
- analise técnica:

/ Visualização do Output do JESS

Botão
- executar:

/ Executa a Analise Técnica
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4.3.5.2 Integração do SEAT ao JESS
A tela “Análise Técnica com JESS” é a interface gráfica do usuário com
o SE. Após definir os parâmetros de entrada, o usuário, solicita a Análise
pressionando o botão “executar” que gera os fatos e inicia o JESS. Na
interface gráfica é possível selecionar:
-

Padrão ou IT

(a ser analisado)

-

Data Limite

(última data a ser analisada)

-

Numero de dias

(anteriores a serem analisadas)

-

Percentual Gráfico (elimina problemas de arredondamento)

A classe DialogoAnaliseTecnica é responsável pela:
-

Montagem da tela

-

Controle de parâmetros

-

Verificação do status do banco de dados para geração dos relatórios

-

Geração de fatos e regras conforme os parâmetros escolhidos pelo
usuário

-

Iniciar o JESS

-

Tratamento de erros

-

Carga de arquivos (regras, funções, variáveis,...)

-

Exibição dos dados gerados pelo JESS durante o encadeamento de
regras, fatos e objetos.
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A figura 44 apresenta um Diagrama de Interação enfatizando a
comunicação do SEAT com o JESS.

Figura 44 - Diagrama de Interação do SEAT

O apêndice “A” contém o código JAVA que realiza a integração do SEAT
com o JESS. e as regras iniciais que realizam a integração entre o JESS e
o ambiente J2SE.
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4.3.5.3 Fatos e Regras do SEAT
Os fatos utilizados pelo SEAT são gerados a partir dos dados das
Séries Temporais ou durante o processo de execução das regras. O Jess
utiliza a classe Introspector da Api Java.Beans para gerar automaticamente
fatos do tipo shadow com slots populados com os valores das propriedades
da classe Candle do SEAT.
A seguir serão demonstrados exemplos de regras utilizando o indicador
técnico Medias Móveis. A linha abaixo mostra um exemplo de mapeamento
de um fato shadow no sistema:
(Candle (data ?data0) (abt ?abt0) (ult ?ult0) (mm1 ?m0) (n ?n0))

Onde
Candle

classe java(Bean) a ser utilizada

data

data dos dados

abt

preço de abertura

ult

preço de fechamento

mm1

média móvel

n

propriedade da classe Candle para utilizar para referenciar
os dados utilizados

Utilizando os dados do fato acima, podem ser aplicadas regras visando
detectar a tendência apontada pelo Indicador Técnico Média Móvel:
=>
(if (< ?m0 ?ult0) then
(bind ?resumo " MEDIA-MOVEL / INDICA / MERCADO DE
ALTA")
(bind
?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0)
" Média Móvel sinalizando Tendência de ALTA na Série
de Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM-MERCADO-ALTA)))
(if (> ?m0 ?ult0) then
(bind ?resumo " MEDIA-MOVEL / INDICA / MERCADO DE
BAIXA")
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(bind
?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0)
" Média Móvel sinalizando Tendência de BAIXA na Série de
Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM-MERCADO-BAIXA)))

A indicação da Média Móvel pode ser realizada utilizando algumas regras que
definem a tendência do mercado. A indicação pode ser obtida através da
combinação entre dados e regras com parâmetros da Média Móvel ou em
conjunto de parâmetros de outro estudo.
A indicação utilizando parâmetros da média móvel segue a seguinte lógica:
1) A indicação é realizada quando os próximos 2 períodos confirmarem o
movimento (Mercado de Alta/Baixa), ou seja se as instâncias da data1 e
data2 confirmarem a indicação apresentada em data0.
2) O período atual gera um alerta de tendência (Alta ou Baixa)
3) Os próximos períodos geram a confirmação da tendência (Alta ou Baixa)
4) A mensagem com a indicação da tendência
encadeamento das regras e gravado na base.

é gerada pelo

Abaixo serão demonstrados as regras definidas:
Legenda
DATA0

= Dados da Série Temporal da data alvo

DATA1

= Dados da Série Temporal de 1 dia depois da DATA0

DATA2

= Dados da Série Temporal de 2 dias depois da DATA0

M0 = Média Móvel da Data0
M1 = Média Móvel de 1 dia depois da data alvo (D+1)
M2 = Média Móvel de 1 dia depois da data alvo (D+2)
ULT0 = Último preço alcançado no período
ULT1 = Último preço de 1 dia depois da data alvo (D+1)
ULT2 = Último preço de 1 dia depois da data alvo (D+2)
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(defrule r1MM
; este fato é criado pela inteface na interação
; do usuário com o SEAT na escolha da Média Móvel
(testar-uma-media-movel)
; data2 = 2 periodos para frente da data alvo (data0)
(Candle (data ?data2) (abt ?abt2) (ult ?ult2) (mm1 ?m2) (n ?n2))
; data1 = 1 periodo para frente da data alvo (data0)
(Candle (data ?data1) (abt ?abt1) (ult ?ult1) (mm1 ?m1) (n ?n1&:(= ?n1 (+
?n2 1))))
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (abt ?abt0) (ult ?ult0) (mm1 ?m0) (n ?n0&:(= ?n0 (+
?n1 1))))
=>
; ultimo acima da media
(if (< ?m0 ?ult0) then
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-ALTA)))
; checa confirmacao (mesmo teste para proximas duas barras)
(if (and (< ?m1 ?ult1) (< ?m2 ?ult2)) then
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-CONFIRMACAO-ALTA)))
)
)
; checa se o último está abaixo da media
(if (>= ?m0 ?ult0) then
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-BAIXA)))
; checa confirmacao (mesmo teste para proximas duas barras)
(if (and (>= ?m1 ?ult1) (>= ?m2 ?ult2)) then
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-CONFIRMACAO-BAIXA)))
)
)
)

Com base na regra acima outras regras são aplicadas até que a conclusão seja
alcançada. Segue regras criadas:
; saida/relatorio para r1MM sem DMI alerta de alta
(defrule r1MM_saida_sem_dmi_alerta_alta
(not (testar-dmi))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-ALTA))
(Candle (data ?data0) (n ?n0))
=>
(bind ?resumo "REGRA-1-MEDIA-MOVEL / SEM DMI / ALERTA / MERCADO DE ALTA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média Móvel
sinalizando ALERTA de Tendência de ALTA na Série de Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
; montagem do relatorio
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo ?descricao)
)
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; saida/relatorio para r1MM sem DMI alerta de baixa
(defrule r1MM_saida_sem_dmi_alerta_baixa
(not (testar-dmi))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-BAIXA))
(Candle (data ?data0) (n ?n0))
=>
(bind ?resumo "REGRA-1-MEDIA-MOVEL / SEM DMI / ALERTA / MERCADO DE
BAIXA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média Móvel
sinalizando ALERTA de Tendência de Baixa na Série de Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
; montagem do relatorio
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo ?descricao)
)
; saida/relatorio para r1MM sem DMI confirmacao de de alta
(defrule r1MM_saida_sem_dmi_confirmacao_alta
(not (testar-dmi))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-ALTA))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-CONFIRMACAO-ALTA))
(Candle (data ?data0) (n ?n0))
=>
(bind ?resumo "REGRA-1-MEDIA-MOVEL / SEM DMI / CONFIRMAÇÃO / MERCADO DE
ALTA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média Móvel
sinalizando CONFIRMAÇÃO de Tendência de ALTA na Série de Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
; montagem do relatorio
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo ?descricao)
)

; saida/relatorio para r1MM sem DMI confirmacao de de baixa
(defrule r1MM_saida_sem_dmi_confirmacao_baixa
(not (testar-dmi))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-BAIXA))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-CONFIRMACAO-BAIXA))
(Candle (data ?data0) (n ?n0))
=>
(bind ?resumo "REGRA-1-MEDIA-MOVEL / SEM DMI / CONFIRMAÇÃO / MERCADO DE
BAIXA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média Móvel
sinalizando CONFIRMAÇÃO de Tendência de Baixa na Série de Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
; montagem do relatorio
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo ?descricao)
)
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A indicação da Média Móvel combinada com outro estudo é realizado com o

DMI (Índice Movimento Direcional) desenvolvido em 1978 por J. Welles Wilder
(BOTELHO, 2003). O DMI é utilizado para apontar se existe tendência na
série de preço em análise.
A utilização em conjunto com a Média Móvel segue a lógica abaixo:
1) A MM é um Indicador Técnico do tipo Rastreadores de Tendência e
deve ser utilizada quando a ST em análise apresenta tendência em sua série
de preço (Mercado em tendência de Alta/Baixa).
2) O DMI é utilizado para detectar tendências ns série de preço
3) A regra criada determina que a média móvel deve ser utilizada quando o
DMI detectar tendência na série de preço em análise.
4) Se as regras do DMI detectarem que não existe tendência na série de
preço ele deve sinalizar e não aplicar as regras da Média Móvel.
5) Se as regras do DMI detectarem que existe tendência na série de preço
as regras da Média Móvel são aplicadas na análise.
6) O DMI possui 3 parâmetros. A interpretação destes parâmetros detecta
se existe tendência na série de preço em análise.
7) Os parâmetros utilizados foram extraídos de (AGUIAR 2004)
As Regras abaixo detectam se a ST apresenta tendência em sua série de preços
conforme o Indicador Técnico DMI:
; captura parâmetros - testa adx "<" ad+ "e" ad(defrule rDMI_Adx_Maior
(testar-dmi)
; data0 = data alvo do teste
(Candle (dmiMais ?dmiMais0) (dmiMenos ?dmiMenos0) (adx ?adx0) (n ?n0))
( test (< ?adx0 ?dmiMais0))
( test (< ?adx0 ?dmiMenos0))
=>
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome ADX-INDICA-MAIOR-AD)))
)
; captura parâmetros - adx "decrescente"
(defrule rDMI_Adx_Descrescente
(testar-dmi)
; data0 = data alvo do teste
(Candle (adx ?adx0) (n ?n0))
; data1 = 1 periodo para tras da data alvo (data0)
(Candle (adx ?adx1) (n ?n1&:(= ?n1 (+ ?n0 1))))
( test (< ?adx0 ?adx1))
=>
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome ADX-INDICA-DESCRECENTE)))
)

89

; captura parâmetros - testa adx <="32
(defrule rDMI_Adx_Menor_32
(testar-dmi)
; data0 = data alvo do teste
(Candle (adx ?adx0) (n ?n0))
( test (<= ?adx0 32))
=>
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome ADX-INDICA-MENOR-32)))
)

; Conclui que não há tendência na série de preços
(defrule rDMI_Sem_Tendencia
(testar-dmi)
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (n ?n0))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome ADX-INDICA-MAIOR-AD))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome ADX-INDICA-DESCRECENTE))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome ADX-INDICA-MENOR-32))
=>
(bind ?resumo "REGRA-DMI / SEM TENDENCIA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0)
"O DMI detectou que não existe tendência na série de preços. "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo ?descricao)
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-SEM-TENDENCIA)))
)
; Conclui que há tendência na série de preços
(defrule rDMI_Com_Tendencia
(testar-dmi)
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (dmiMais ?dmiMais0) (dmiMenos ?dmiMenos0) (adx
?adx0) (n ?n0))
; data1 = 1 periodo para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data1) (dmiMais ?dmiMais1) (dmiMenos ?dmiMenos1) (adx
?adx1) (n ?n1&:(= ?n1 (+ ?n0 1))))
(not (PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-SEM-TENDENCIA)))
=>
(bind ?resumo "REGRA-DMI / COM TENDENCIA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) ", adx/dmi+/dmi(alvo)=" (mostraNumero ?adx0) "/" (mostraNumero ?dmiMais0) "/"
(mostraNumero ?dmiMenos0) ", adx/dmi+/dmi-(anterior)=" (mostraNumero ?adx1)
"/" (mostraNumero ?dmiMais1) "/" (mostraNumero ?dmiMenos1)))
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo ?descricao)
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-COM-TENDENCIA)))
)

No final do processamento das regras do DMI um fato é gravado na Memória
de Trabalho (assert) indicando se há ou não tendencia na série de preço. Este
fato é utilizado pelas regras da Média Móvel, condicionando a aplicação da
média móvel à existência de tendência na série de preços:
; Regra Média Móvel com DMI – Alerta de Alta
(defrule r1MM_saida_com_dmi_alerta_alta
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(PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-COM-TENDENCIA))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-ALTA))
(Candle (data ?data0) (n ?n0))
=>
(bind ?resumo "REGRA-1-MEDIA-MOVEL / COM DMI / ALERTA / MERCADO DE ALTA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média Móvel
sinalizando ALERTA de Tendência de ALTA na Série de Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo ?descricao)
)
; Regra Média Móvel com DMI – Confirmação de Alta
(defrule r1MM_saida_com_dmi_confirmacao_alta
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-COM-TENDENCIA))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-ALTA))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-CONFIRMACAO-ALTA))
(Candle (data ?data0) (n ?n0))
=>
(bind ?resumo "REGRA-1-MEDIA-MOVEL / COM DMI / CONFIRMAÇÃO / MERCADO DE
ALTA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média Móvel
sinalizando CONFIRMAÇÃO de Tendência de ALTA na Série de Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo ?descricao)
)

; Regra Média Móvel com DMI – Alerta de Baixa
(defrule r1MM_saida_com_dmi_alerta_baixa
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-COM-TENDENCIA))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-BAIXA))
(Candle (data ?data0) (n ?n0))
=>
(bind ?resumo "REGRA-1-MEDIA-MOVEL / COM DMI / ALERTA / MERCADO DE
BAIXA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média Móvel
sinalizando ALERTA de Tendência de Baixa na Série de Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo ?descricao)
)

; Regra Média Móvel com DMI – Confirmação de Baixa

91

(defrule r1MM_saida_com_dmi_confirmacao_baixa
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-COM-TENDENCIA))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-BAIXA))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-CONFIRMACAO-BAIXA))
(Candle (data ?data0) (n ?n0))
=>
(bind ?resumo "REGRA-1-MEDIA-MOVEL / COM DMI / CONFIRMAÇÃO / MERCADO DE
BAIXA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média Móvel
sinalizando CONFIRMAÇÃO de Tendência de Baixa na Série de Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo ?descricao)
)

No Apêndice “B” a Base de Regras do SEAT é demonstrada.
No Apêndice “C” o resultado de uma Análise Técnica com Médias móveis é
demonstrado juntamente com o gráfico e os dados das séries temporais
utilizados na construção.
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5 Análise dos Resultados e Conclusão
5.1 Resumo
Este trabalho de pesquisa explora o uso de Sistemas Especialistas no
apoio ao Processo de Tomada de Decisão no domínio da Análise Técnica. Na
etapa inicial foi definido o domínio de problemas e identificadas as técnicas de
Inteligência Artificial a serem utilizadas. Após essa avaliação preliminar, foi
definido que seriam utilizados Sistemas Baseados em Regras de Produção
explorando o domínio da Análise Técnica.
Na etapa seguinte foram definidas as ferramentas de Sistemas
Especialistas a serem utilizadas bem como os tópicos referentes ao domínio
da AT abordados na pesquisa. Esta atividade gerou a demanda de realizar
estudos, com o objetivo de aprimorar o conhecimento nas
técnicas/ferramentas computacionais e no domínio. Após esses estudos foi
gerada uma documentação descrevendo os princípios básicos da Análise
Técnica (Capítulo 3.2). Também foi definido que a ferramenta a ser utilizada
para construção de SE seria o JESS devido a:
- Inexistência de custos de utilização para o desenvolvimento
acadêmico
- Documentação disponível
Após a definição das ferramentas e limitação do domínio foram
realizadas pesquisas referentes a integração dos SEs nos ambientes
computacionais bem como no domínio da AT. Nesta etapa foi identificado a
necessidade de construir um protótipo como prova de conceito.
A próxima atividade realizada foi a Aquisição e Representação do
Conhecimento. Foram utilizadas regras de produção como mecanismo de
representação de conhecimento.
Na análise do protótipo a ser desenvolvido foi utilizado – na parte
relativa aos Objetos - a linguagem e notação UML 2.0. Foi adotado a
seqüência sugerida por Eriksson (Cap.11, 2004). Nesta etapa, definiu-se
também as bibliotecas e interfaces externas que seriam utilizadas pelo
protótipo.
Após a modelagem realizou-se o desenvolvimento do protótipo
utilizando o ambiente de desenvolvimento JAVA 1.5. Nesta atividade, o
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protótipo foi desenvolvido e a base de conhecimento foi modelada em regras
para serem interpretadas pelo engine do JESS.
A fase final foi constituída pelos testes e pela análise dos resultados
Nesta atividade foram verificados a manipulação das STs, o processamento e
o encadeamento das regras e os relatórios.

5.2 Análise dos Resultados
Como resultado principal dessa pesquisa tem-se o protótipo de um SE
baseado em regras de produção na área de AT. Esse protótipo é compatível e
integrável com os ambientes computacionais atualmente disponíveis tanto na
academia como no mercado de trabalho.
O protótipo, embora voltado para a área financeira, constitui ainda uma
prova de conceito que não permite acesso a dados das series temporais em
tempo real. Não contempla também Estudos Técnicos de algumas escolas da
Análise Técnica, como, por exemplo, Linhas de Suporte/Resistência e Séries
de Fibonacci.
Como aspecto positivo desta pesquisa tem-se a viabilização do
emprego de Sistemas Baseados em Regras de Produção, integrados com a
Tecnologia de Orientação a Objetos, na área de AT.
Como vantagem tem-se o emprego da padronização do Motor de
Inferência realizada pela JAVA Community Process (JCP) na JAVA Rule
Engine (JSR-94), que é um ponto de destaque na utilização de Sistemas
Especialistas Baseados em Regras no ambiente JAVA. Esta padronização
facilita e potencializa a aplicação das técnicas de SE e a utilização das regras
de produção no ambiente JAVA. O JESS foi o shell utilizado como
implementação de referência (RI) da JSR-94.
É importante destacar que apesar da JSR-94 definir o motor de
inferência de regras, a declaração das regras não faz parte da padronização.
Isso pode tornar a mudança entre dois motores de inferências de regras
compatíveis com a JSR-94 uma tarefa complexa, pois será necessário
codificar as regras na sintaxe definida pelo novo engine a ser utilizado.
Durante a elaboração da dissertação foram encontradas dificuldades na
aquisição de conhecimento, devido à carência na área da Análise Técnica em
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prover documentação (teses, dissertações, livros,...) e softwares que
proporcionassem estudos/explorações para fins acadêmicos.
Na definição dos elementos a serem utilizados na base de
conhecimento foi concluído que para extrair o conhecimento seria necessário
entender o funcionamento básico do Mercado Financeiro e o processo de
negociação realizada entre os participantes. Esta necessidade ocorre devido
aos termos utilizados e atividades desenvolvidas pelos analistas técnicos, de
modo a facilitar o entendimento das rotinas executadas e a construção da
Base de Conhecimento. As fontes utilizadas para extrair o conhecimento no
domínio da AT foram:
-

Livros, sobre Mercado Financeiro e Análise Técnica

-

Especialistas, pessoas que utilizam Análise Técnica em suas rotinas
diárias

-

Softwares, de Análise Técnica que permitiam verificar como os Gráficos
e Estudos Técnicos eram utilizados pelo Analista Técnico

-

Artigos e Documentos extraídos de revistas e empresas especializadas
em Análise Técnica

A viabilidade de extrair Regras de Produção de Estudos Técnicos não
abordados na dissertação pode ser pesquisada em trabalhos futuros,
podendo representar melhorias na solução. As Séries de Fibonacci e as
Ondas de Elliott são duas sugestões de estudos abordadas por alguns
autores – Botelho; Noronha (2003) - e em artigos de revistas especializas em
Análise Técnica (Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES).
Em termos de elementos técnicos que norteiam o desenvolvimento
dessa pesquisa de forma integrada e aberta – regras de produção, objetos,
padronização JRS-94 – não foram encontrados trabalhos na literatura técnica.

5.3 Análise Geral e Contribuições
Ao término deste trabalho de pesquisa conclui-se que a aplicação de
Sistemas Especialistas Baseados em Regras de Produção na área de Análise
Técnica é viável, permitindo a interpretação de um conjunto de Estudos
Técnicos e Padrões Gráficos, de maneira a apoiar o processo de Tomada de
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Decisão. Com essa tecnologia é possível criar sistemas cujo desempenho
pode ser alterado e melhorado pela simples alteração ou acréscimo do
conhecimento representado explicitamente, sem ter que alterar o modo como
ocorre o processamento
Conforme visto no capítulo 2, pesquisadores e analistas técnicos têm
demonstrado interesse nas técnicas proporcionadas pela área de Inteligência
Artificial. Através de estudos apresentados por eles verificou-se que algumas
técnicas como Sistemas Especialistas, Regras de Produção, Algoritmos
Genéticos e Redes Neurais são capazes de facilitar a análise e potencializar
os resultados obtidos..
A representação do conhecimento adquirido foi modelada em Regras
de Produção. O processo de representação do conhecimento precisa ser
planejado e implementado cuidadosamente, pois quanto mais consolidada a
base de conhecimento do sistema, mais fiéis serão as escolhas e indicações
proporcionadas.
Com o acesso restrito aos softwares existentes para Análise Técnica,
percebeu-se a necessidade de desenvolver, como prova de conceito, um
protótipo de Sistema Especialista com funcionalidades que permitissem:
- Manipular as Séries Temporais dos Dados dos Ativos
- Acessar a Banco de Dados e ambientes/bibliotecas externas
- Prover interface gráfica.
As funcionalidades levantadas foram desenvolvidas no protótipo,
denominado SEAT, e os arquivos fontes estão disponíveis e podem ser
estudados. A interpretação das regras é realizada pelo JESS que é um shell
para desenvolvimento em ambiente JAVA.
A tecnologia JAVA, possui ferramentas para o desenvolvimento de SE
que se integram a outros componentes e funcionalidades da linguagem,
permitindo a utilização de objetos, fatos e regras de produção. A integração
entre diferentes ambientes computacionais (ex: JESS, JAVA e MySQL)
permite ao engenheiro do conhecimento ampliar os limites na manipulação de
informações e estruturação de novas tecnologias que possuem o
conhecimento como base.
O protótipo desenvolvido é um modelo híbrido, pois utiliza ferramentas e
técnicas de Inteligência Artificial e Orientação a Objeto. O que o torna capaz
de ser integrado a outras soluções e softwares existentes, e possibilita a
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adaptação para utilização em outros domínios que demandem o uso de
regras atuando sobre fatos e objetos no ambiente JAVA.
O trabalho contribui para o estado da arte ao agregar regras e objetos
para apoiar a solução, que se mostrou viável, do problema da Análise Técnica
de ativos negociados no mercado financeiro.

5.4 Sugestão para Trabalhos Futuros
À medida que se realizaram os estudos para o desenvolvimento da
dissertação, foram surgindo novas idéias de técnicas e funcionalidades que
poderiam ser acrescentadas de forma a tornar mais completa a solução e a
pesquisa. Algumas idéias foram implementadas, como por exemplo, o
tratamento de Séries Temporais realizada no protótipo, e outras não, devido a
definição do escopo.
Com base nas idéias surgidas, seguem algumas sugestões de trabalhos
futuros:
Lógica Fuzzy com JESS.
O JESS suporta a utilização de Lógica Fuzzy através das bibliotecas
FuzzyJESS e FuzzyJ toolkit desenvolvida por Bob Orchard do CNRN
(Canada’s National Research Council). FRIEDMAN-HILL (2003)
demonstrou a implementação de Lógica Fuzzy e Regras de Produção em
um SE de controle de temperatura em um edifício utilizando JAVA, JESS e
FuzzyJESS.
Alguns artigos publicados sobre a utilização de lógica Fuzzy e Sistemas
Especialistas no domínio da Análise Técnica são: Sherald (2002) e Derry
(1991).

UML e Sistemas Especialistas
Realizar uma pesquisa relativa a interação da UML com a modelagem
de Sistemas Especialistas Baseados em Regras de Produção. Uma
sugestão de pesquisa é verificar o trabalho desenvolvido por Schmuller
(2004), que apresentou alguns diagramas descrevendo a arquitetura e o
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funcionamento de um Sistema Especialista e algumas formas de
representar Regras de produção em notação UML.

Extensão por meio de incorporação de operações
Realizar uma pesquisa para identificar as vantagens da incorporação de
operações ao SEAT, tornando-o um Sistema Baseado em Conhecimento e
Orientado a Objeto pleno. (VERIFICAR COM GIORNO)

Sistemas Especialistas em outros ambientes de desenvolvimento de
software
Durante a elaboração da dissertação foi utilizado o ambiente JAVA para
o desenvolvimento do protótipo de SE. A plataforma JAVA permite a
utilização e a integração de SE, possibilitando interiorizar conceitos da
tecnologia de Sistemas Baseados em Regras no ambiente, conforme
demonstrado no capítulo 3 e no desenvolvimento do protótipo.
Uma abordagem possível é realizar uma pesquisa da evolução de
Sistemas Especialistas Baseados em Regras de Produção em outras
plataformas. Uma sugestão de ambiente a ser pesquisado é a Microsoft
.NET (http://microsoft.com/net), que é uma estrutura de software usada
para criar e executar diferentes tipos de softwares em plataformas
diferente (Windows,WEB,...). A plataforma .NET é integrada a linguagem
PROLOG, bastante voltada para a área de Inteligência Artificial, permitindo
que componentes escritos em outras linguagens integradas ao framework
(Visual Basic, C#, C++, COBOL, Fortran, JAVA, ...) utilizem
funções escritas na linguagem Prolog.
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APÊNDICE A - Integração entre o ambiente J2SE e o JESS.
O código utilizado para realizar a integração do ambiente JAVA com o
JESS é apresentado e comentado. O JESS é acionado na classe
DialogoAnaliseTecnico.java, conforme:

// DialogoAnaliseTecnico.java
package br.larangeira.seat;

// classes da API JESS.jar utilizadas para realizar a integração
import JESS.JESSException;
import JESS.Rete;

//declaração da variável com o nome do arquivo
// a ser gerado para utilização do JESS
static final String arquivoFatos = "fatos.JESS";

//declaração da variável com o vetor de candle
// classe ProcessadorDadosMercado
private ProcessadorDadosMercado mja;

// nome da classe
public class DialogoAnaliseTecnica extends javax.swing.JFrame
implements ActionListener {

.
.

Código JAVA omitido

.

criação da interface grãfica e controles

.

vide Apendice A

.
// açao do botao “executar”
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
if ( !e.getActionCommand().equalsIgnoreCase("executar") )
return;
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// realiza a conexao com o banco de dados SEAT
// em caso de erro avisa que os relatórios não serão gerados
FuncoesJDBC.conecta();
if (!FuncoesJDBC.getConectado() && (FuncoesJDBC.getNFalhasConexao() < 2)
){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Aviso: sem conexao com banco de
dados, relatórios não serão gerados.");
}
if (arrPeriodos.length == 0) return;
setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.WAIT_CURSOR));
int iPeriodo = comboPeriodo.getSelectedIndex();
int numDias = Integer.parseInt(textNumDias.getText().trim());
Vector<br.larangeira.seat.Candle> v = new Vector<br.larangeira.seat.Candle>();
boolean estudoSelecionado = false;

// Criação do arquivo de fatos
try {
FileOutputStream out = new FileOutputStream(arquivoFatos);
PrintStream p = new PrintStream(out);

p.println(";");
p.println("; parametros para analise grafica");
p.println(";");

// grava variável global com o nome do ativo a ser
// analisado (definido pelo usuário)
p.println("(defglobal ?*instrumento* = " + mja.getInstrumento() + ")");
p.println("(printout t \"instrumento = \" ?*instrumento* crlf)");
p.println(";");
p.println("; perc=percentual de tolerancia para comparacao de intervalos");
p.println("; ex: DOJI é a figura onde (abt-ult) menor que 'perc' porcento do
intervalo (min-max)");
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// grava variável global com o percentual a ser utilizado
// na análise (definido pelo usuário)
p.println("(defglobal ?*perc* = " + textPerc.getText() + ")");
p.println("(printout t \"percentual de tolerancia = \" ?*perc* \"%\" crlf)");
p.println(";");
p.println("");
p.println("; OS FATOS ESTAO NA MEMORIA DO PROGRAMA, UM OBJETO
DA CLASSW Candle PARA CADA DATA");
p.println("");

//=======================================
// grava o fato gerado conforme parâmetros de
// entrada selecionado pelo usuário
//========================================
// fato gerado pelo usuário ao selecionar o
// checkbox Padrões Gráficos
if (cbPadroesGraficos.isSelected()) {
p.println("(assert (testar-padroes-graficos))");
estudoSelecionado = true;
}

// fato gerado pelo usuário ao selecionar o
// checkbox uma média móvel
if (cbMm1.isSelected()) {
p.println("(assert (testar-uma-media-movel))");
estudoSelecionado = true;
}

// fato gerado pelo usuário ao selecionar o
// checkbox duas médias móveis
if (cbMm2.isSelected()) {
p.println("(assert (testar-duas-medias-moveis))");
estudoSelecionado = true;
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}

// fato gerado pelo usuário ao selecionar o
// checkbox tres médias móveis
if (cbMm3.isSelected()) {
p.println("(assert (testar-tres-medias-moveis))");
estudoSelecionado = true;
}

// fato gerado pelo usuário ao selecionar o
// checkbox DMI
if (cbDMI.isSelected()) {
p.println("(assert (testar-dmi))");
estudoSelecionado = true;
}

// fato gerado pelo usuário ao selecionar o
// checkbox DMI
if (cbRSI.isSelected()) {
p.println("(assert (testar-rsi))");
estudoSelecionado = true;
}

// fato gerado pelo usuário ao selecionar o
// checkbox estocastico
if (cbSTOCHK.isSelected()) {
p.println("(assert (testar-stochk))");
estudoSelecionado = true;
}

// fato gerado pelo usuário ao selecionar o
// checkbox MACD
if (cbMACD.isSelected()) {
p.println("(assert (testar-macd))");
estudoSelecionado = true;
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}
p.println("(printout t crlf)");
p.close();
out.close();

// tratamento de exceções
} catch (FileNotFoundException ex) {
ex.printStackTrace();
} catch (IOException ex) {
ex.printStackTrace();
}

// finalização da montagem do arquivofato.JESS
// Na seção 3.## detalha este arquivo
//=======================================================
// Início da Integração com o JESS
//===========================
// configura output do JESS
boolean exception = false;
StringWriter sw = new StringWriter();

// Criação de uma instância do rule engine
try {
Rete rete = new Rete();

// redireciona output do JESS
// output printout “t”
rete.addOutputRouter("t", sw);

// output standart out
rete.addOutputRouter("WSTDOUT", sw);

// output standat error
rete.addOutputRouter("WSTDERR", sw);
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//definição da classe que será utilizada pelo JESS
// classe candle do SEAT
rete.defclass( "Candle", "br.larangeira.seat.Candle", null);

// inicializa as instâncias (objetos) da classe candle
// conforme os dados definidos pelo usuário na interface
// o comando “if” testa se existe os dados no array
for ( int i = 0; i < numDias; ++i ) {
if (iPeriodo >= arrPeriodos.length) break;
int nc = iPeriodo + i;
if ( nc >= mja.getSize() ) break;
Candle x = mja.getCandle(nc);
rete.definstance("Candle", x, true);
}

// Carga de arquivos (Regras)
//=======================
// carrega os arquivos configuração.JESS e
// arquivoFatos.JESS
rete.executeCommand("(batch configuracao.JESS)");
rete.executeCommand("(batch " + arquivoFatos + ")");

// carrega o arquivo inicializaAnalise.JESS
rete.executeCommand("(batch inicializaAnalise.JESS)");

// Prepara janela da interface gráfica para receber o outpout
// gerado pelo JESS
textAnalise.setText("");

// Executa o motor de inferencia do JESS
rete.executeCommand("(run)");
// Redireciona o output para a interface gráfica
textAnalise.append(sw.toString());
// Tratamento das exceções e erros do JESS
} catch (JESSException ex ) {
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ex.printStackTrace();
exception = true;
} finally {
setCursor(Cursor.getPredefinedCursor(Cursor.DEFAULT_CURSOR));
}
// Gera mensagem de status da analise
if (!exception && estudoSelecionado)
textAnalise.append("\nANALISE ENCERRADA COM SUCESSO.");
if (!exception && !estudoSelecionado)
textAnalise.append("\nNENHUM ESTUDO FOI SELECIONADO.");
if (exception)
textAnalise.append("\nOCORREU UM ERRO NO INTERPRETADOR JESS,
VERIFIQUE STACK TRACE DO PROGRAMA.");
if (!FuncoesJDBC.getConectado() )
textAnalise.append("\n\nAVISO: SEM CONEXAO COM BANCO DE DADOS,
RELATÓRIOS NÃO FORAM GERADOS.");
}
}

Fatos.JESS
O arquivo fatos.JESS é gerado dinamicamente, conforme os dados de
entrada selecionados pelo usuário na interface gráfica do SEAT. Um exemplo
do arquivo gerado após o usuário solicitar uma interpretação de padrões
gráficos da BOVESPA é comentado:
;
; parâmetros para analise gráfica
;
// Definição de variável utilizadas pelo JESS
// ( nome do ativo )
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(defglobal ?*instrumento* = ^bvsp)
(printout t "instrumento = " ?*instrumento* crlf)
;

// Definição de variável utilizadas pelo JESS
; perc=percentual de tolerância para comparação de intervalos
; ex: DOJI é a figura onde (abt-ult) menor que 'perc' porcento do intervalo (min-max)
// ( percentual de arredondamento de valores)
(defglobal ?*perc* = 5)
(printout t "percentual de tolerancia = " ?*perc* "%" crlf)
;
// análise selecionada pelo usuário
; OS FATOS ESTAO NA MEMORIA DO PROGRAMA, UM OBJETO DA CLASSW
Candle PARA CADA DATA
(assert (testar-padroes-graficos))

(printout t crlf)

O arquivo configuração.JESS é carregado durante o processo de
solicitação da análise solicitada pelo usuário na interface gráfica do SEAT.
Neste arquivo é definida classes e as funções( JAVA e JESS) a serem
utilizadas pelo JESS durante o processamento. Os códigos JAVA das classes
carregadas pelo arquivo Configuração.JESS podem ser verificadas no
Apêndice B.
O código do arquivo é comentado:
// inicializa a MT do JESS
(reset)
;(watch all)
;(watch activations)
;(watch rules)
(printout t "iniciando..." crlf)
// Inicialização da classe Candle do SEAT
;(defclass Candle br.larangeira.seat.Candle)
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// Inicialização da classe PadraoGrafico do SEAT
(defclass PadraoGrafico br.larangeira.seat.PadraoGrafico)
// Carga de funções a serem utilizadas durante a análise
// (formato de data, número e funções de Banco de Dados)
(load-function br.larangeira.seat.MostraData)
(load-function br.larangeira.seat.MostraNumero)
(load-function br.larangeira.seat.SalvaPadraoGraficoNoBancoDados)
(load-function br.larangeira.seat.SalvaTendenciaNoBancoDados)
(load-function br.larangeira.seat.LimpaTabelaPadroesGraficos)
(load-function br.larangeira.seat.LimpaTabelaTendencias)

O arquivo inicializaAnalise.JESS é responsável pelo carregar as regras
no SEAT. Os códigos dos arquivos de regras carregadas podem ser
verificadas no Apêndice A.
O código do arquivo é comentado:
// limpa as Tabelas de Banco de Dados do SEAT
(limpaTabelaTendencias ?*instrumento*)
// Carga de arquivos de regras
(batch estudo_padroesGraficos_regras.JESS)
(batch estudo_mm1_regras.JESS)
(batch estudo_mm2_regras.JESS)
(batch estudo_mm3_regras.JESS)
(batch estudo_dmi_regras.JESS)
(batch estudo_rsi_regras.JESS)
(batch estudo_stochk_regras.JESS)
(batch estudo_macd_regras.JESS)
// Exemplo de criação de regra
// Neste arquivo pode ser criada alguma regra utilizada por todos
// os estudos ou para testes/ajustes
(defrule verifica-estudos-1
(not (verifica-estudos-1))
(not (testar-dmi))

111

(or
(testar-uma-media-movel)
(testar-duas-medias-moveis)
(testar-tres-medias-moveis)
(testar-stochk)
(testar-macd)
)
=>
(printout t
"O estudo DMI é necessário para o funcionamento" crlf
"de estudos com média móvel, stochastic e MACD." crlf
)
(assert (verifica-estudos-1))
)
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APÊNDICE B - Regras utilizadas pelo SEAT
Este apêndice contém as Regras de Produção que compõem a Base de
Regras so SEAT. As linhas iniciadas pelo caracter ; são comentários da
instruçao da linha abaixo. EX:
O comentário da “LINHA 1” refere-se a instrução da “LINHA 2 :
“LINHA 1”
“LINHA 2”

; checa se ultimo é maior que a Média Móvel
(if (< ?m0 ?ult0) then

REGRAS
; regra com uma media movel
; nao depende de informacoes do DMI
; nao gera printout
(defrule r1MM
(testar-uma-media-movel)
; data2 = 2 periodos para frente da data alvo (data0)
(Candle (data ?data2) (abt ?abt2) (ult ?ult2) (mm1 ?m2) (n ?n2))
; data1 = 1 periodo para frente da data alvo (data0)
(Candle (data ?data1) (abt ?abt1) (ult ?ult1) (mm1 ?m1) (n ?n1&:(=
?n1 (+ ?n2 1))))
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (abt ?abt0) (ult ?ult0) (mm1 ?m0) (n ?n0&:(=
?n0 (+ ?n1 1))))
=>
; checa se ultimo é maior acima da media
(if (< ?m0 ?ult0) then
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-ALTA)))
; checa confirmacao (mesmo teste para proximas duas barras)
(if (and (< ?m1 ?ult1) (< ?m2 ?ult2)) then
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-CONFIRMACAO-ALTA)))
)
)
; ultimo abaixo da media
(if (>= ?m0 ?ult0) then
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-BAIXA)))
; checa confirmacao (mesmo teste para proximas duas barras)
(if (and (>= ?m1 ?ult1) (>= ?m2 ?ult2)) then
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-CONFIRMACAO-BAIXA)))
)
)
)
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;
;------------------------------------------------------; SAIDA/RELATORIO PARA 1-MM SEM DMI
;------------------------------------------------------;
; saida/relatorio para r1MM sem DMI alerta de alta
(defrule r1MM_saida_sem_dmi_alerta_alta
(not (testar-dmi))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-ALTA))
(Candle (data ?data0) (n ?n0))
=>
(bind ?resumo "REGRA-1-MEDIA-MOVEL / SEM DMI / ALERTA / MERCADO DE
ALTA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média
Móvel sinalizando ALERTA de Tendência de ALTA na Série de Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)

; saida/relatorio para r1MM sem DMI confirmacao de de alta
(defrule r1MM_saida_sem_dmi_confirmacao_alta
(not (testar-dmi))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-ALTA))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-CONFIRMACAO-ALTA))
(Candle (data ?data0) (n ?n0))
=>
(bind ?resumo "REGRA-1-MEDIA-MOVEL / SEM DMI / CONFIRMAÇÃO /
MERCADO DE ALTA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média
Móvel sinalizando CONFIRMAÇÃO de Tendência de ALTA na Série de
Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)

; saida/relatorio para r1MM sem DMI alerta de baixa
(defrule r1MM_saida_sem_dmi_alerta_baixa
(not (testar-dmi))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-BAIXA))
(Candle (data ?data0) (n ?n0))

114

=>
(bind ?resumo "REGRA-1-MEDIA-MOVEL / SEM DMI / ALERTA / MERCADO DE
BAIXA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média
Móvel sinalizando ALERTA de Tendência de Baixa na Série de Preços
"))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)

; saida/relatorio para r1MM sem DMI confirmacao de de baixa
(defrule r1MM_saida_sem_dmi_confirmacao_baixa
(not (testar-dmi))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-BAIXA))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-CONFIRMACAO-BAIXA))
(Candle (data ?data0) (n ?n0))
=>
(bind ?resumo "REGRA-1-MEDIA-MOVEL / SEM DMI / CONFIRMAÇÃO /
MERCADO DE BAIXA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média
Móvel sinalizando CONFIRMAÇÃO de Tendência de Baixa na Série de
Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)
;
;------------------------------------------------------; SAIDA/RELATORIO PARA 1-MM COM DMI
;------------------------------------------------------;
; saida/relatorio para r1MM com DMI alerta de alta
(defrule r1MM_saida_com_dmi_alerta_alta
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-COM-TENDENCIA))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-ALTA))
(Candle (data ?data0) (n ?n0))
=>
(bind ?resumo "REGRA-1-MEDIA-MOVEL / COM DMI / ALERTA / MERCADO DE
ALTA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média
Móvel sinalizando ALERTA de Tendência de ALTA na Série de Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
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(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)

; saida/relatorio para r1MM com DMI confirmacao de de alta
(defrule r1MM_saida_com_dmi_confirmacao_alta
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-COM-TENDENCIA))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-ALTA))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-CONFIRMACAO-ALTA))
(Candle (data ?data0) (n ?n0))
=>
(bind ?resumo "REGRA-1-MEDIA-MOVEL / COM DMI / CONFIRMAÇÃO /
MERCADO DE ALTA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média
Móvel sinalizando CONFIRMAÇÃO de Tendência de ALTA na Série de
Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)

; saida/relatorio para r1MM com DMI alerta de baixa
(defrule r1MM_saida_com_dmi_alerta_baixa
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-COM-TENDENCIA))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-BAIXA))
(Candle (data ?data0) (n ?n0))
=>
(bind ?resumo "REGRA-1-MEDIA-MOVEL / COM DMI / ALERTA / MERCADO DE
BAIXA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média
Móvel sinalizando ALERTA de Tendência de Baixa na Série de Preços
"))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)
; saida/relatorio para r1MM com DMI confirmacao de de baixa
(defrule r1MM_saida_com_dmi_confirmacao_baixa
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-COM-TENDENCIA))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-ALERTA-BAIXA))
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(PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM1-CONFIRMACAO-BAIXA))
(Candle (data ?data0) (n ?n0))
=>
(bind ?resumo "REGRA-1-MEDIA-MOVEL / COM DMI / CONFIRMAÇÃO /
MERCADO DE BAIXA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média
Móvel sinalizando CONFIRMAÇÃO de Tendência de Baixa na Série de
Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)
; regra com duas medias moveis (curta e longa)
(defrule r2MM_aplicar
(testar-duas-medias-moveis)
(testar-dmi)
; data1 = 1 periodo para frente da data alvo (data0)
(Candle (data ?data1) (abt ?abt1) (ult ?ult1) (mm2Curta ?m2Curta1)
(mm2Longa ?m2Longa1) (n ?n1))
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (abt ?abt0) (ult ?ult0) (mm2Curta ?m2Curta0)
(mm2Longa ?m2Longa0) (n ?n0&:(= ?n0 (+ ?n1 1))))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-COM-TENDENCIA))
=>
; curta cruza a longa para cima
(if (and (< ?m2Curta0 ?m2Longa0) (>= ?m2Curta1 ?m2Longa1)) then
(bind ?resumo "REGRA-2-MEDIAS-MOVEIS / ALERTA / MERCADO DE ALTA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média
Móvel sinalizando ALERTA de Tendência de ALTA na Série de Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM2-ALERTA-ALTA)))
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
; checa confirmacao (abertura acima da media curta)
(if (>= ?abt1 ?m2Curta1) then
(bind ?resumo "REGRA-2-MEDIAS-MOVEIS / CONFIRMACAO / MERCADO DE
ALTA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média
Móvel sinalizando CONFIRMAÇÃO de Tendência de ALTA na Série de
Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM2-CONFIRMACAO-ALTA)))
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)
)
; curta cruza a longa para baixo
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(if (and (>= ?m2Curta0 ?m2Longa0) (< ?m2Curta1 ?m2Longa1)) then
(bind ?resumo "REGRA-2-MEDIAS-MOVEIS / ALERTA / MERCADO DE
BAIXA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média
Móvel sinalizando ALERTA de Tendência de Baixa na Série de Preços
"))
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM2-ALERTA-BAIXA)))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
; checa confirmacao (abertura abaixo da media curta)
(if (<= ?abt1 ?m2Curta1) then
(bind ?resumo "REGRA-2-MEDIAS-MOVEIS / CONFIRMACAO / MERCADO DE
BAIXA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média
Móvel sinalizando CONFIRMAÇÃO de Tendência de Baixa na Série de
Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM2-CONFIRMACAO-BAIXA)))
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)
)
)
; regra com tres medias moveis (curta, media e longa)
(defrule r3MM
(testar-tres-medias-moveis)
(testar-dmi)
; data1 = 1 periodo para frente da data alvo (data0)
(Candle (data ?data1) (abt ?abt1) (ult ?ult1) (mm3Curta ?m3Curta1)
(mm3Media ?m3Media1) (mm3Longa ?m3Longa1) (n ?n1))
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (abt ?abt0) (ult ?ult0) (mm3Curta ?m3Curta0)
(mm3Media ?m3Media0) (mm3Longa ?m3Longa0) (n ?n0&:(= ?n0 (+ ?n1
1))))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-COM-TENDENCIA))
=>
; curta cruza a media para cima
(if (and (< ?m3Curta0 ?m3Media0) (> ?m3Curta1 ?m3Media1)) then
(bind ?resumo "REGRA-3-MEDIAS-MOVEIS / ALERTA / MERCADO DE ALTA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média
Móvel sinalizando ALERTA de Tendência de ALTA na Série de Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM3-ALERTA-ALTA)))
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
; checa confirmacao
; (abertura acima da curta)
; (media-media cruza media-longa para cima)
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; (medias em ordem crescente: curta <= media <= longa)
(if (and (> ?abt1 ?m3Curta1) (< ?m3Media0 ?m3Longa0) (>=
?m3Media1 ?m3Longa1) (<= ?m3Curta1 ?m3Media1) (<= ?m3Media1
?m3Longa1)) then
(bind ?resumo "REGRA-3-MEDIAS-MOVEIS / CONFIRMACAO / MERCADO DE
ALTA");
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média
Móvel sinalizando CONFIRMAÇÃO de Tendência de ALTA na Série de
Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM3-CONFIRMACAO-ALTA)))
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)
)
; curta cruza a media para baixo
(if (and (< ?m3Media0 ?m3Curta0) (> ?m3Media1 ?m3Curta1)) then
(bind ?resumo "REGRA-3-MEDIAS-MOVEIS / ALERTA / MERCADO DE
BAIXA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média
Móvel sinalizando ALERTA de Tendência de Baixa na Série de Preços
"))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM3-ALERTA-BAIXA)))
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
; checa confirmacao
; (abertura abaixo da curta)
; (media-media cruza media-longa para baixo)
; (medias em ordem crescente: longa <= media <= curta)
(if (and (< ?abt1 ?m3Curta1) (> ?m3Media0 ?m3Longa0) (< ?m3Media1
?m3Longa1) (<= ?m3Longa1 ?m3Media1) (<= ?m3Media1 ?m3Curta1)) then
(bind ?resumo "REGRA-2-MEDIAS-MOVEIS / CONFIRMACAO / MERCADO DE
BAIXA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " Média
Móvel sinalizando CONFIRMAÇÃO de Tendência de Baixa na Série de
Preços "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MM3-CONFIRMACAO-BAIXA)))
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)
)
)

; regra DMI
(defrule rDMI
(testar-dmi)
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (dmi ?dmi0) (dmiMais ?dmiMais0) (dmiMenos
?dmiMenos0) (adx ?adx0) (n ?n0))
; data1 = 1 periodo para tras da data alvo (data0)
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(Candle (data ?data1) (dmi ?dmi1) (dmiMais ?dmiMais1) (dmiMenos
?dmiMenos1) (adx ?adx1) (n ?n1&:(= ?n1 (+ ?n0 1))))
=>
; testa tendencia
; "Série sem Tendência"
; adx "<" ad+ "e" ad; adx "decrescente" e "< =" 32
; OBS: decrescente pode ser se o ADX de hoje(D0) é menor que o ADX
de ontem (D-1)
; "Série com Tendência": qualquer outra situação
;
(if (and (< ?adx0 ?dmiMais0) (< ?adx0 ?dmiMenos0)
(< ?adx0 ?adx1)
(<= ?adx0 32))
then
(bind ?resumo "REGRA-DMI / SEM TENDENCIA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0)
"O DMI detectou que não existe tendência na série de preços.
"))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-SEM-TENDENCIA)))
else
(bind ?resumo "REGRA-DMI / COM TENDENCIA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) ",
adx/dmi+/dmi-(alvo)=" (mostraNumero ?adx0) "/" (mostraNumero
?dmiMais0) "/" (mostraNumero ?dmiMenos0) ", adx/dmi+/dmi(anterior)=" (mostraNumero ?adx1) "/" (mostraNumero ?dmiMais1) "/"
(mostraNumero ?dmiMenos1)))
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-COM-TENDENCIA)))
)
)

; regra MACD_aplicar
(defrule rMACD_aplicar
(testar-macd)
(testar-dmi)
; data1 = 1 periodo para frente da data alvo (data0)
(Candle (data ?data1) (macd ?macd1) (macdTriggerLine
?macdTriggerLine1) (n ?n1))
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (macd ?macd0) (macdTriggerLine
?macdTriggerLine0) (n ?n0&:(= ?n0 (+ ?n1 1))))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-COM-TENDENCIA))
=>
; testa sinal de compra
; MACD subindo acima da trigger-line(linha sinal)
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(if (and (< ?macd0 ?macd1) (>= ?macd0 ?macdTriggerLine0) (>=
?macd1 ?macdTriggerLine1)) then
(bind ?resumo "REGRA-MACD / SINAL DE COMPRA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) ",
macd,macdTriggerLine(alvo)=" (mostraNumero ?macd0) "/" (mostraNumero
?macdTriggerLine0) ", macd,macdTriggerLine(seguinte)=" (mostraNumero
?macd1) "/" (mostraNumero ?macdTriggerLine1)))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)
; testa sinal de venda
; MACD descendo abaixo da trigger-line(linha sinal)
(if (and (>= ?macd0 ?macd1) (< ?macd0 ?macdTriggerLine0) (< ?macd1
?macdTriggerLine1)) then
(bind ?resumo "REGRA-MACD / SINAL DE VENDA")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) ",
macd,macdTriggerLine(alvo)=" (mostraNumero ?macd0) "/" (mostraNumero
?macdTriggerLine0) ", macd,macdTriggerLine(seguinte)=" (mostraNumero
?macd1) "/" (mostraNumero ?macdTriggerLine1)))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)
)

; regra rMACD_naoAplicar
(defrule rMACD_naoAplicar
; data1 = 1 periodo para frente da data alvo (data0)
(Candle (data ?data1) (macd ?macd1) (macdTriggerLine
?macdTriggerLine1) (n ?n1))
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (macd ?macd0) (macdTriggerLine
?macdTriggerLine0) (n ?n0&:(= ?n0 (+ ?n1 1))))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-SEM-TENDENCIA))
=>
(bind ?resumo "MACD NAO APLICADO")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) " As
condições de mercado não são apropriadas para utilização do MACD "))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)
defrule rRSI
(testar-rsi)
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (rsi ?rsi0))
=>
(if (< ?rsi0 30) then
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(bind ?resumo "REGRA-RSI / SUPERCOMPRADO")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) ", rsi="
(mostraNumero ?rsi0)))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)
(if (> ?rsi0 70) then
(bind ?resumo "REGRA-RSI / SUPERVENDIDO")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) ", rsi="
(mostraNumero ?rsi0)))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)
)
; regra STOCHK
(defrule rSTOCHK
(testar-stochk)
(testar-dmi)
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (stochK ?stochK0) (n ?n0))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome DMI-SEM-TENDENCIA))
=>
(if (< ?stochK0 20) then
(bind ?resumo "REGRA-STOCHK / SUPERVENDIDO")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) ", stochK="
(mostraNumero ?stochK0)))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)
(if (> ?stochK0 80) then
(bind ?resumo "REGRA-STOCHK / SUPERCOMPRADO")
(bind ?descricao (str-cat "data=" (mostraData ?data0) ", stochK="
(mostraNumero ?stochK0)))
(printout t ?resumo crlf ?descricao crlf crlf)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ?resumo
?descricao)
)
)
;estudo_padroesGraficos.JESS
; percentual de tolerancia para comparar valores, use 1 para indicar
1% (nao 0.01)
;(defglobal ?*perc*)
;(printout t "percentual de tolerancia = " ?*perc* "%" crlf)
; tolerancia para comparacao de proximidade de valores,
; Exemplo: usado para descobrir FOURPRICE-DOJI
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;(defglobal ?*tol*)
;(printout t "tolerancia para comparacoes de valores = " ?*tol* "%"
crlf)
(limpaTabelaPadroesGraficos ?*instrumento*)
;(limpaTabelaTendencias ?*instrumento*)
; retorna TRUE se valor ?dif é MENOR que *tol*
; tol é calculado em função da mmCorpo e perc
; isto é, tol=mmCorpo*perc*0.01
(deffunction valorMenorTol(?mmCorpo ?val)
(bind ?x (* ?*perc* 0.01))
(bind ?y (* ?mmCorpo ?x))
;(if (>= ?val ?*tol*) then (return FALSE))
(if (>= ?val ?y) then (return FALSE))
(return TRUE)
)
; retorna TRUE se valor ?dif1 é *perc* porcento menor que intervalo
?dif2
(deffunction valorMenorPerc(?dif1 ?dif2)
; se intervalo invalido, retorna sempre FALSE
(if (= ?dif2 0.0) then (return FALSE))
; calcula percentual e compara com *perc*
(bind ?p (* (/ ?dif1 ?dif2) 100))
(if (>= ?p ?*perc*) then (return FALSE))
(return TRUE)
)
; retorna TRUE se ?ult4 ?ult3 ?ult2 ?ult1 ?ult0 formam um trade de
baixa
; usa media movel com ultimos 3 dias
; obs1: usamos tres periodos para a analise
; obs2: ?ult3 ?ult2 usados para calcular a media movel com 3 dias
(deffunction ehTradeDeBaixaMM3(?ult4 ?ult3 ?ult2 ?ult1 ?ult0)
; calcula medias
(bind ?mm2 (/ (+
(bind ?mm1 (/ (+
(bind ?mm0 (/ (+

moveis
?ult4 ?ult3 ?ult2) 3.0))
?ult3 ?ult2 ?ult1) 3.0))
?ult2 ?ult1 ?ult0) 3.0))

;(printout t "mm2=" ?mm2 crlf)
;(printout t "mm1=" ?mm1 crlf)
;(printout t "mm0=" ?mm0 crlf)
; se medias moveis (3 periodos) decrescem, entao é trade de baixa
(if (and (> ?mm2 ?mm1) (> ?mm1 ?mm0)) then
(return TRUE)
)
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(return FALSE)
)

; retorna TRUE se ?ult4 ?ult3 ?ult2 ?ult1 ?ult0 formam um trade de
alta
; usa media movel com ultimos 3 dias
; obs1: usamos tres periodos para a analise
; obs2: ?ult3 ?ult2 usados para calcular a media movel com 3 dias
(deffunction ehTradeDeAltaMM3(?ult4 ?ult3 ?ult2 ?ult1 ?ult0)
; calcula medias
(bind ?mm2 (/ (+
(bind ?mm1 (/ (+
(bind ?mm0 (/ (+

moveis
?ult4 ?ult3 ?ult2) 3.0))
?ult3 ?ult2 ?ult1) 3.0))
?ult2 ?ult1 ?ult0) 3.0))

;(printout t "mm2=" ?mm2 crlf)
;(printout t "mm1=" ?mm1 crlf)
;(printout t "mm0=" ?mm0 crlf)
; se medias moveis (3 periodos) crescem, entao é trade de alta
(if (and (< ?mm2 ?mm1) (< ?mm1 ?mm0)) then
(return TRUE)
)
(return FALSE)
)

; retorna TRUE se ?ult3 ?ult2 ?ult1 ?ult0 formam um trade de baixa
; obs1: usamos tres periodos para a analise (?ult4 nao usado)
; obs2: ?ult3 ?ult2 usados para calcular a media movel com 3 dias
(deffunction ehTradeDeBaixa3(?ult4 ?ult3 ?ult2 ?ult1 ?ult0)
(if (and (> ?ult3 ?ult2) (> ?ult2 ?ult1) (> ?ult1 ?ult0) ) then
(return TRUE)
)
(return FALSE)
)

; retorna TRUE se ?ult4 ?ult3 ?ult2 ?ult1 ?ult0 formam um trade de
alta
; obs1: usamos tres periodos para a analise (?ult4 nao usado)
; obs2: ?ult3 ?ult2 usados para calcular a media movel com 3 dias
(deffunction ehTradeDeAlta3(?ult4 ?ult3 ?ult2 ?ult1 ?ult0)
(if (and (< ?ult3 ?ult2) (< ?ult2 ?ult1) (< ?ult1 ?ult0) ) then
(return TRUE)
)
(return FALSE)
)
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; retorna TRUE se a relacao entre ?mmCorpo, ?corpo e ?corpoReal
caracteriza um FOUR-PRICE-DOJI
(deffunction ehFourPriceDoji(?mmCorpo ?corpo ?corpoReal)
(if (and (valorMenorTol ?mmCorpo ?corpoReal) (valorMenorTol
?mmCorpo ?corpo)) then
(return TRUE)
)
(return FALSE)
)
; retorna TRUE se a relacao entre ?mmCorpo, ?corpo e ?corpoReal
caracteriza um DOJI
(deffunction ehDoji(?mmCorpo ?corpo ?corpoReal)
(if (or (valorMenorPerc ?corpoReal ?corpo) (ehFourPriceDoji
?mmCorpo ?corpo ?corpoReal) ) then
(return TRUE)
)
(return FALSE)
)
; return true se a relacao entre ?mmCorpo, ?corpo, ?mmCorpoReal e
?corpoReal
; caracteriza um LONG-DAY: corpo e corpoReal 30% acima de suas
respectivas medias
(deffunction ehLongDay(?mmCorpo ?corpo ?mmCorpoReal ?corpoReal)
(if (and (> ?corpo (* ?mmCorpo 1.3)) (> ?corpoReal (* ?mmCorpoReal
1.3) )) then
(return TRUE)
)
(return FALSE)
)

; return true se a relacao entre ?mmCorpo, ?corpo, ?mmCorpoReal e
?corpoReal
; caracteriza um SHORT-DAY: corpo e corpoReal 30% abaixo de suas
respectivas medias
(deffunction ehShortDay(?mmCorpo ?corpo ?mmCorpoReal ?corpoReal)
(if (and (< ?corpo (* ?mmCorpo 0.7)) (< ?corpoReal (* ?mmCorpoReal
0.7) )) then
(return TRUE)
)
(return FALSE)
)

; DOJI: abt proximo ult
;===================================================================
; A figura detectada é um DOJI.
; O Doji é uma figura de reversão de tendência
;===================================================================
(defrule rDescobreDoji
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(testar-padroes-graficos)
(Candle (data ?data) (n ?n) (corpo ?corpo) (mmCorpo ?mmCorpo)
(corpoReal ?corpoReal))
(test (ehDoji ?mmCorpo ?corpo ?corpoReal))
=>
(bind ?descricao (str-cat " O Doji é uma figura de reversão de
tendência"))
(printout t "DOJI em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data DOJI
?descricao )
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome DOJI)))
)
; LONG-LEGGED-DOJI: DOJI onde as sombras sao iguais
;===================================================================
; - DOJI é do tipo.:LONG-LEGGED-DOJI
; - Indicação......:Indecisão entre compradores e vendedores
;===================================================================
(defrule rDescobreLongLeggedDoji
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome DOJI))
(Candle (data ?data) (n ?n) (corpo ?corpo) (sombraSuperior
?sombraSuperior) (sombraInferior ?sombraInferior))
=>
(bind ?x (abs (- ?sombraSuperior ?sombraInferior)))
(if (valorMenorPerc ?x ?corpo) then
(bind ?descricao (str-cat " O LONG-LEGGED-DOJI indica indecisão
entre compradores e vendedores"))
(printout t "LONG-LEGGED-DOJI em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data LONG-LEGGEDDOJI ?descricao)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome LONG-LEGGED-DOJI)))
)
)
; DRAGONFLY-DOJI: DOJI onde abt ou ult sao proximos a max
;===================================================================
;O Doji Dragonfly (Doji Dragão Voador) tem uma longa sombra formada
abaixo
;dos preços de abertura e fechamento e nenhuma sombra acima destes
preços.
;É um ótimo indicador de reversão em um trade de baixa, ou seja
indica que
; iremos iniciar uma alta nos preços.
;===================================================================
(defrule rDescobreDragonFlyDoji
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome DOJI))
(Candle (data ?data) (n ?n) (corpo ?corpo) (sombraSuperior
?sombraSuperior))
=>
(if (valorMenorPerc ?sombraSuperior ?corpo) then
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(bind ?descricao (str-cat " O DRAGONFLY-DOJI é um ótimo indicador
de reversão em um trade de baixa, ou seja indica que iremos iniciar
uma alta nos preços."))
(printout t "DRAGONFLY-DOJI em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data DRAGONFLYDOJI ?descricao)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome DRAGONFLY-DOJI)))
)
)
; GRAVESTONE-DOJI: DOJI onde abt ou ult sao proximos a min
;===================================================================
;O Gravestone Doji (Doji Lapide) tem uma longa sombra acima dos
preços de
;abertura e fechamento e nenhuma sombra abaixo destes preços. É um
ótimo
;indicador de reversão em um trade de alta,ou seja, indica que
iremos
;iniciar uma queda nos preços.
;===================================================================
(defrule rDescobreGravestoneDoji
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome DOJI))
(Candle (data ?data) (n ?n) (corpo ?corpo) (sombraInferior
?sombraInferior))
=>
(if (valorMenorPerc ?sombraInferior ?corpo) then
(bind ?descricao (str-cat " O GRAVESTONE-DOJI é um ótimo
indicador de reversão em um trade de alta, ou seja indica que iremos
iniciar uma queda nos preços."))
(printout t "GRAVESTONE-DOJI em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data GRAVESTONEDOJI ?descricao)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome GRAVESTONE-DOJI)))
)
)
; FOURPRICE-DOJI: se DOJI e LONG-LEGGED-DOJI e DRAGONFLY-DOJI e
GRAVESTONE-DOJI
;===================================================================
;O Four Prices Doji (Doji de Quatro Preços) tem todos os preços,
abertura ,
;fechamento, maximo e mínimo em um só preço. Indica grande indecisão
no mercado
;ou um mercado muito ; quieto, a espera de noticias, e grande falta
de liquidez.
;===================================================================
(defrule rDescobreFourPriceDoji
(testar-padroes-graficos)
(Candle (data ?data) (n ?n) (corpo ?corpo) (corpoReal ?corpoReal)
(mmCorpo ?mmCorpo))
(test (ehFourPriceDoji ?mmCorpo ?corpo ?corpoReal))
=>
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(bind ?descricao (str-cat " O FOURPRICE-DOJI indica grande
indecisão no mercado ou um mercado muito quieto a espera de noticias
e grande falta de liquidez."))
(printout t "FOURPRICE-DOJI em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data FOURPRICEDOJI ?descricao)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome FOURPRICE-DOJI)))
)
; MARUBOZO: nao é: DOJI, FOURPRICE-DOJI, nao tem sombras
;===================================================================
; A figura detectada é um MARUBOZO.
; O MARUBOZO é uma figura de reversão de tendência
;===================================================================
(defrule rDescobreMarubozo
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome ~DOJI))
(PadraoGrafico (n ?n) (nome ~FOURPRICE-DOJI))
(Candle (data ?data) (n ?n) (sombraSuperior ?sombraSuperior)
(sombraInferior ?sombraInferior) (mmCorpo ?mmCorpo))
(test (valorMenorTol ?mmCorpo ?sombraSuperior))
(test (valorMenorTol ?mmCorpo ?sombraInferior))
=>
(bind ?descricao (str-cat " O MARUBOZO é uma figura de reversão de
tendência"))
(printout t "MARUBOZO em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data MARUBOZO
?descricao)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome MARUBOZO)))
)
; MARUBOZO-WHITE
;===================================================================
;Usualmente, se vemos esse Candle em um movimento de baixa, podemos
esperar
;que um inicio de reversão do trade baixista esteja se formando. E
se
;estivermos em um trade de alta , a continuação da subida. Porém
devemos
;ter em conta que quando vemos esse sinal em trade de alta já
iniciado há
;algum tempo, podemos esperar que haja alguma correção a se realizar
no trade.
;===================================================================
(defrule rDescobreMarubozoWhite
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome MARUBOZO))
(Candle (data ?data) (n ?n) (branca TRUE))
=>
(bind ?descricao (str-cat " Este Candle em um movimento de baixa,
pode representar que o início de reversão do trade baixista esteja
se formando. Em um movimento de trade de alta pode representar a
continuação da subida"))
(printout t "MARUBOZO-WHITE em=" (mostraData ?data) crlf)
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(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data MARUBOZOWHITE ?descricao)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome MARUBOZO-WHITE)))
)
; MARUBOZO-BLACK
;===================================================================
;Usualmente, se vemos esse Candle em um movimento de alta, podemos
esperar que
;um inicio de reversão do trade altista, esteja se formando. E se
estivermos
;em um trade de baixa, a continuação da queda. Porém devemos ter em
conta que
;quando vemos esse sinal em trade de baixa já iniciado há algum
tempo, podemos
;esperar que haja alguma correção a se realizar no trade.
;===================================================================
(defrule rDescobreMarubozoBlack
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome MARUBOZO))
(Candle (data ?data) (n ?n) (branca FALSE))
=>
(bind ?descricao (str-cat "Este Candle em um movimento de alta,
pode representar que o início de reversão do trade altista esteja se
formando. Em um movimento de trade de baixa pode representar a
continuação da queda "))
(printout t "MARUBOZO-BLACK em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data MARUBOZOBLACK ?descricao)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome MARUBOZO-BLACK)))
)
; LONG-DAY: corpo e corpoReal 30% acima de suas respectivas medias
;===================================================================
;O Candle chamado de "Longo" indica que houve uma grande diferença,
entre o
;preço de abertura e o de fechamento, naquele dia. As sombras são
mais
;curtas que o corpo real.
;===================================================================
(defrule rDescobreLongDay
(testar-padroes-graficos)
(Candle (data ?data) (n ?n) (corpo ?corpo) (corpoReal ?corpoReal)
(mmCorpo ?mmCorpo) (mmCorpoReal ?mmCorpoReal))
(test (ehLongDay ?mmCorpo ?corpo ?mmCorpoReal ?corpoReal))
=>
(printout t "LONG-DAY em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data LONG-DAY)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome LONG-DAY)))
)
; LONG-WHITE-DAY: corpo e corpoReal acima de suas respectivas medias
;===================================================================
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;Um candle LONG WHITE DAY indica que a diferença foi a favor dos
compradores
;===================================================================
(defrule rDescobreLongWhiteDay
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome LONG-DAY))
(Candle (data ?data) (n ?n) (branca TRUE))
=>
(bind ?descricao (str-cat "Um candle LONG WHITE DAY indica que os
compradores atuaram fortemente no mercado"))
(printout t "LONG-WHITE-DAY em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data LONG-WHITEDAY ?descricao)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome LONG-WHITE-DAY)))
)
; LONG-BLACK-DAY: corpo e corpoReal acima de suas respectivas medias
;===================================================================
;Um candle LONG BLACK DAY indica que a diferença foi a favor dos
vendedores
;===================================================================
(defrule rDescobreLongBlackDay
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome LONG-DAY))
(Candle (data ?data) (n ?n) (branca FALSE))
=>
(bind ?descricao (str-cat "Um candle LONG BLACK DAY indica que os
vendedores atuaram fortemente no mercado"))
(printout t "LONG-BLACK-DAY em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data LONG-BLACKDAY ?descricao)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome LONG-BLACK-DAY)))
)

; SHORT-DAY: corpo e corpoReal 30% abaixo de suas respectivas medias
;===================================================================
;Os Candles short day indicam que houve uma diferença pequena entre
o preço
;de abertura e o de fechamento. A sombra , e o corpo, são muito
pequenosi8.
;===================================================================
(defrule rDescobreShortDay
(testar-padroes-graficos)
(Candle (data ?data) (n ?n) (corpo ?corpo) (corpoReal ?corpoReal)
(mmCorpo ?mmCorpo) (mmCorpoReal ?mmCorpoReal))
(test (ehShortDay ?mmCorpo ?corpo ?mmCorpoReal ?corpoReal))
(test (not (ehDoji ?mmCorpo ?corpo ?corpoReal)))
=>
; (printout t "SHORT-DAY em=" (mostraData ?data) crlf)
; (salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data SHORT-DAY)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome SHORT-DAY)))
)
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; SHORT-WHITE-DAY
(defrule rDescobreShortWhiteDay
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome SHORT-DAY))
(Candle (data ?data) (n ?n) (branca TRUE))
=>
(printout t "SHORT-WHITE-DAY em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data SHORT-WHITEDAY)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome SHORT-WHITE-DAY)))
)
; SHORT-BLACK-DAY
(defrule rDescobreShortBlackDay
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome SHORT-DAY))
(Candle (data ?data) (n ?n) (branca FALSE))
=>
(printout t "SHORT-BLACK-DAY em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data SHORT-BLACKDAY)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome SHORT-BLACK-DAY)))
)
; NORMAL-DAY: corpo e corpoReal até 30% em torno de suas respectivas
medias
(defrule rDescobreNormalDay
(testar-padroes-graficos)
(Candle (data ?data) (n ?n) (corpo ?corpo) (corpoReal ?corpoReal)
(mmCorpo ?mmCorpo) (mmCorpoReal ?mmCorpoReal))
=>
(if (and (>= ?corpo (* ?mmCorpo 0.7)) (<= ?corpo (* ?mmCorpo 1.3))
(>= ?corpoReal (* ?mmCorpoReal 0.7)) (<= ?corpoReal (* ?mmCorpoReal
1.3))) then
; (printout t "NORMAL-DAY em=" (mostraData ?data) crlf)
; (salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data NORMAL-DAY)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome NORMAL-DAY)))
)
)
; NORMAL-WHITE-DAY: corpo e corpoReal acima de suas respectivas
medias
(defrule rDescobreNormalWhiteDay
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome NORMAL-DAY))
(Candle (data ?data) (n ?n) (branca TRUE))
=>
; (printout t "NORMAL-DAY em=" (mostraData ?data) crlf)
; (salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data NORMAL-DAY)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome NORMAL-DAY)))
)

131

; NORMAL-BLACK-DAY: corpo e corpoReal acima de suas respectivas
medias
(defrule rDescobreNormalBlackDay
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome NORMAL-DAY))
(Candle (data ?data) (n ?n) (branca FALSE))
=>
; (printout t "NORMAL-BLACK-DAY em=" (mostraData ?data) crlf)
; (salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data NORMAL-BLACKDAY)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome NORMAL-BLACK-DAY)))
)
; WHITE-CANDLE
(defrule rDescobreWhiteCandle
(testar-padroes-graficos)
(Candle (data ?data) (n ?n) (branca TRUE))
=>
;(printout t "WHITE-CANDLE em=" (mostraData ?data) crlf)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome WHITE-CANDLE)))
)
; BLACK-CANDLE
(defrule rDescobreBlackCandle
(testar-padroes-graficos)
(Candle (data ?data) (n ?n) (branca FALSE))
=>
;(printout t "BLACK-CANDLE em=" (mostraData ?data) crlf)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome BLACK-CANDLE)))
)
; SPINNING-TOPS: corpo 30% acima da sua media, corpoReal 30% abaixo
de suas respectivas medias
; sombraInferior proxima da sombraSuperior
;===================================================================
;Os Spinning Tops tem longas sombras acima e abaixo do corpo real. A
cor
;do corpo real não é tão importante. O padrão indica indecisão entre
os
;compradores e vendedores.
;===================================================================
(defrule rDescobreSpinningTops
(testar-padroes-graficos)
(Candle (data ?data) (n ?n) (corpo ?corpo) (corpoReal ?corpoReal)
(mmCorpo ?mmCorpo) (mmCorpoReal ?mmCorpoReal) (sombraInferior
?sombraInferior) (sombraSuperior ?sombraSuperior))
=>
(bind ?ds (abs (- ?sombraInferior ?sombraSuperior)))
(if (and (> ?corpo (* ?mmCorpo 1.3)) (< ?corpoReal (* ?mmCorpoReal
0.7) ) (valorMenorPerc ?ds ?corpo)) then
; (printout t "SPINNING-TOPS em=" (mostraData ?data) crlf)
; (salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data SPINNINGTOPS)
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(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome SPINNING-TOPS)))
)
)
; WHITE-SPINNING-TOPS: longas sombras acima e abaixo do corpo real
(defrule rDescobreWhiteSpinningTops
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome SPINNING-TOPS))
(Candle (data ?data) (n ?n) (branca TRUE))
=>
(printout t "WHITE-SPINNING-TOPS em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data WHITESPINNING-TOPS)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome WHITE-SPINNING-TOPS)))
)
; BLACK-SPINNING-TOPS: longas sombras acima e abaixo do corpo real
(defrule rDescobreBlackSpinningTops
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome SPINNING-TOPS))
(Candle (data ?data) (n ?n) (branca FALSE))
=>
(printout t "BLACK-SPINNING-TOPS em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data BLACKSPINNING-TOPS)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome BLACK-SPINNING-TOPS)))
)
; UMBRELLA: nao é: DOJI|DRAGONFLY-DOJI|SHORT-DAY|SHORT-WHITEDAY|SHORT-BLACK-DAY
; sombraInferior > 3.5 * sombraSuperior
; 3.5 * corpoReal < corpo
;===================================================================
;O guarda chuva é um corpo pequeno com uma longa sombra abaixo.
;Este é um forte sinal de reversão
;===================================================================
(defrule rDescobreUmbrella
(testar-padroes-graficos)
(Candle (data ?data) (n ?n) (sombraInferior ?sombraInferior)
(sombraSuperior ?sombraSuperior) (mmCorpo ?mmCorpo) (corpo ?corpo)
(mmCorpoReal ?mmCorpoReal) (corpoReal ?corpoReal))
(test (not (ehDoji ?mmCorpo ?corpo ?corpoReal)))
(test (not (ehShortDay ?mmCorpo ?corpo ?mmCorpoReal ?corpoReal)))
=>
(bind ?ss (* ?sombraSuperior 3.5))
(bind ?cr (* ?corpoReal 3.5))
(if (and (> ?sombraInferior ?ss) (< ?cr ?corpo)) then
; (printout t "UMBRELLA em=" (mostraData ?data) crlf)
; (salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data UMBRELLA)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome UMBRELLA)))
)
)
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; WHITE-UMBRELLA
(defrule rDescobreWhiteUmbrella
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome UMBRELLA))
(Candle (data ?data) (n ?n) (branca TRUE))
=>
(bind ?descricao (str-cat " Este candle é um forte sinal de
reversão de tendência"))
(printout t "WHITE-UMBRELLA em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data WHITEUMBRELLA ?descricao)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome WHITE-UMBRELLA)))
)
; BLACK-UMBRELLA
(defrule rDescobreBlackUmbrella
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome UMBRELLA))
(Candle (data ?data) (n ?n) (branca FALSE))
=>
(bind ?descricao (str-cat " Este candle é um forte sinal de
reversão de tendência"))
(printout t "BLACK-UMBRELLA em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data BLACKUMBRELLA ?descricao)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome BLACK-UMBRELLA)))
)
; INVERTED-UMBRELLA: nao é: DOJI|DRAGONFLY-DOJI|SHORT-DAY|SHORTWHITE-DAY|SHORT-BLACK-DAY
; sombraSuperior > 2 * corpoReal
; sombraInferior < perc * corpoReal
(defrule rDescobreInvertedUmbrella
(testar-padroes-graficos)
(Candle (data ?data) (n ?n) (sombraInferior ?sombraInferior)
(sombraSuperior ?sombraSuperior) (mmCorpo ?mmCorpo) (corpo ?corpo)
(mmCorpoReal ?mmCorpoReal) (corpoReal ?corpoReal))
(test (not (ehDoji ?mmCorpo ?corpo ?corpoReal)))
(test (not (ehShortDay ?mmCorpo ?corpo ?mmCorpoReal ?corpoReal)))
=>
(bind ?c2 (* ?corpoReal 2.0))
(bind ?pc (* (* ?*perc* ?corpoReal) 0.01))
(if (and (> ?sombraSuperior ?c2) (< ?sombraInferior ?pc)) then
; (printout t "INVERTED-UMBRELLA em=" (mostraData ?data) crlf)
; (salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data INVERTEDUMBRELLA)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome INVERTED-UMBRELLA)))
)
)

; MARUBOZO-WHITE seguido de MARUBOZO-BLACK
;===================================================================
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;Primeiro dia acontece um Marubuzo branco. Segundo dia acontece um
Marubuzo negro que abre em gap de baixa.
;Este padrão é um forte indicador de que o mercado mudará sua
direção para baixo.
;===================================================================
(defrule rDescobreKickingBearish
(testar-padroes-graficos)
(PadraoGrafico (n ?n) (nome MARUBOZO-BLACK))
(PadraoGrafico (n ?m&:(= ?m (+ ?n 1))) (nome MARUBOZO-WHITE))
(Candle (data ?data) (n ?m))
=>
(bind ?descricao (str-cat "Esta formação de 2 Candle é uma forte
indicação de que o mercado mudará sua direção para baixo."))
(printout t "KICKING-BEARISH em=" (mostraData ?data) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data KICKINGBEARISH ?descricao)
(assert (PadraoGrafico (n ?n) (nome KICKING-BEARISH)))
)
; MARTELO-DRAGAO-VOADOR-ALTA
; WHITE-UMBRELLA apos um trade de baixa
;===================================================================
;Significa que houve uma fraqueza no sentimento baixista do
movimento em
;andamento , especialmente se o fechamento se dá acima da abertura,
formando
;um candle de corpo branco. Desde que a confiabilidade do martelo é
;relativamente baixa, a reversão terá de ser confirmada, no Candle
seguinte,
;por uma abertura acima do fechamento do dia em que se forma o
martelo, e
;ainda um fechamento acima da abertura, formando-se assim um Candle
de corpo branco.
;==================================================================
(defrule rDescobreMarteloDragaoVoadorAlta
(testar-padroes-graficos)
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (n ?n0) (ult ?ult0))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome WHITE-UMBRELLA))
; data1 = 1 periodo para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data1) (n ?n1&:(= ?n1 (+ ?n0 1))) (ult ?ult1))
; data2 = 2 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data2) (n ?n2&:(= ?n2 (+ ?n1 1))) (ult ?ult2))
; data3 = 3 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data3) (n ?n3&:(= ?n3 (+ ?n2 1))) (ult ?ult3))
; data4 = 4 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data4) (n ?n4&:(= ?n4 (+ ?n3 1))) (ult ?ult4))
; testa trade de baixa
(test (ehTradeDeBaixa3 ?ult4 ?ult3 ?ult2 ?ult1 ?ult0))
=>
(bind ?descricao (str-cat "Formação de Candle de Baixa
Confiabilidade. Significa que houve uma fraqueza no sentimento
baixista do movimento em andamento."))
(printout t "MARTELO-DRAGAO-VOADOR-ALTA em=" (mostraData ?data0)
crlf)
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(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 MARTELODRAGAO-VOADOR-ALTA ?descricao)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 "MARTELO-DRAGAOVOADOR-ALTA" "Reversao. Forte venda apos trade de baixa.")
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MARTELO-DRAGAO-VOADOR-ALTA)))
)
; BEBE-ABANDONADO-ALTA
; WHITE-CANDLE, DOJI(em gap), BLACK-CANDLE(em gap)
;==================================================================
;Em um trade de baixa, o mercado abre em gap após um longo candle
negro,
;contudo neste dia o mercado negocia dentro de uma estreita faixa de
preços,
;e o fechamento se dá na cotação da abertura. Este cenário nos
mostra um
;potencial para um rally de alta já que não houve continuação para a
queda.
;A confirmação da reversão vem no terceiro dia com o longo candle de
alta,
;e é reforçado pelo gap de abertura para cima.
;==================================================================
(defrule rDescobreBebeAbandonadoAlta
(testar-padroes-graficos)
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (n ?n0) (ult ?ult0))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome WHITE-CANDLE))
; data1 = 1 periodo para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data1) (n ?n1&:(= ?n1 (+ ?n0 1))) (ult ?ult1))
(PadraoGrafico (n ?n1) (nome DOJI))
; data2 = 2 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data2) (n ?n2&:(= ?n2 (+ ?n1 1))) (ult ?ult2))
(PadraoGrafico (n ?n2) (nome BLACK-CANDLE))
=>
; testa gaps
(if (and (> ?ult0 ?ult1) (> ?ult2 ?ult1)) then
(bind ?descricao (str-cat "Candle de alta confiabilidade.
Significa uma potencial alta na série já que não houve continuação
para a queda "))
(printout t "BEBE-ABANDONADO-ALTA em=" (mostraData ?data0) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 BEBEABANDONADO-ALTA ?descricao)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 "MARTELODRAGAO-VOADOR-ALTA" "Reversao. Potencial para rally de alta.")
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome BEBE-ABANDONADO-ALTA)))
)
)
; PIERCING-LINE
; LONG-BLACK-DAY, LONG-WHITE-DAY(abertura abaixo do minimo do
periodo anterior e fechamento proximo a media do dia anterior)
(defrule rDescobrePiercingLine
(testar-padroes-graficos)
; data0 = data alvo do teste
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(Candle (data ?data0) (n ?n0) (abt ?abt0) (ult ?ult0) (min ?min0)
(corpo ?corpo0))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome LONG-WHITE-DAY))
; data1 = 1 periodo para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data1) (n ?n1&:(= ?n1 (+ ?n0 1))) (abt ?abt1) (ult
?ult1) (min ?min1) (corpo ?corpo1))
(PadraoGrafico (n ?n1) (nome LONG-BLACK-DAY))
=>
; testa gaps
(bind ?media1 (+ (/ ?corpo1 2) ?min1))
(if (and (< ?abt0 ?min1) (> ?ult0 (* ?media1 0.7)) (< ?ult0 (*
?media1 1.3))) then
(bind ?descricao (str-cat "Formação de Candle de Reversão de
Tendência. Aponta tendência de ALTA. Sua confiabilidade é
moderada"))
(printout t "PIERCING-LINE em=" (mostraData ?data0) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 PIERCINGLINE ?descricao)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 "PIERCING-LINE"
"Reversao. Oportunidade aos compradores para esperar um suporte.")
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome PIERCING-LINE)))
)
)

; ZONA-SUSTENTACAO-ALTA
; WHITE-CANDLE apos trade de baixa
(defrule rDescobreZonaSustentacaoAlta
(testar-padroes-graficos)
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (n ?n0) (ult ?ult0))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome WHITE-CANDLE))
; data1 = 1 periodo para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data1) (n ?n1&:(= ?n1 (+ ?n0 1))) (ult ?ult1))
; data2 = 2 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data2) (n ?n2&:(= ?n2 (+ ?n1 1))) (ult ?ult2))
; data3 = 3 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data3) (n ?n3&:(= ?n3 (+ ?n2 1))) (ult ?ult3))
; data4 = 4 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data4) (n ?n4&:(= ?n4 (+ ?n3 1))) (ult ?ult4))
; testa trade de baixa
(test (ehTradeDeBaixa3 ?ult4 ?ult3 ?ult2 ?ult1 ?ult0))
=>
(printout t "ZONA-SUSTENTACAO-ALTA em=" (mostraData ?data0) crlf)
(bind ?descricao (str-cat "Formação de Candle de Reversão de
Tendência. Aponta tendência de ALTA. Sua confiabilidade é Baixa"))
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ZONASUSTENTACAO-ALTA ?descricao)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 "ZONASUSTENTACAO-ALTA" "Reversao. Podem haver muitas posicoes
compradas.")
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome ZONA-SUSTENTACAO-ALTA)))
)
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; MARTELO-INVERTIDO-ALTA
; INVERTED-UMBRELLA apos um trade de baixa
(defrule rDescobreMarteloInvertidoAlta
(testar-padroes-graficos)
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (n ?n0) (ult ?ult0))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome INVERTED-UMBRELLA))
; data1 = 1 periodo para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data1) (n ?n1&:(= ?n1 (+ ?n0 1))) (ult ?ult1))
; data2 = 2 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data2) (n ?n2&:(= ?n2 (+ ?n1 1))) (ult ?ult2))
; data3 = 3 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data3) (n ?n3&:(= ?n3 (+ ?n2 1))) (ult ?ult3))
; data4 = 4 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data4) (n ?n4&:(= ?n4 (+ ?n3 1))) (ult ?ult4))
; testa trade de baixa
(test (ehTradeDeBaixa3 ?ult4 ?ult3 ?ult2 ?ult1 ?ult0))
=>
(bind ?descricao (str-cat "Formação de Candle de Reversão de
Tendência. Aponta tendência de ALTA. Sua confiabilidade é Moderada
à Baixa"))
(printout t "MARTELO-INVERTIDO-ALTA em=" (mostraData ?data0) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 MARTELOINVERTIDO-ALTA ?descricao)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 "MARTELOINVERTIDO-ALTA" "Reversao. Tendencia de alta, compradores ganham
alguma força.")
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome MARTELO-INVERTIDO-ALTA)))
)
; DOJI-ESTRELA-VESPERTINA
; LONG-WHITE-DAY,DOJI(em gap),BLACK-CANDLE
(defrule rDescobreDojiEstrelaVespertina
(testar-padroes-graficos)
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (n ?n0) (abt ?abt0) (ult ?ult0) (min ?min0)
(max ?max0))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome BLACK-CANDLE))
; data1 = 1 periodo para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data1) (n ?n1&:(= ?n1 (+ ?n0 1))) (abt ?abt1) (ult
?ult1) (min ?min1) (max ?max1))
(PadraoGrafico (n ?n1) (nome DOJI))
; data2 = 2 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data2) (n ?n2&:(= ?n2 (+ ?n1 1))) (abt ?abt2) (ult
?ult2) (min ?min2) (max ?max2))
(PadraoGrafico (n ?n2) (nome LONG-WHITE-DAY))
=>
; testa gap
(if (> ?abt1 ?max2) then
(bind ?descricao (str-cat "Formação de Candle de Reversão de
Tendência. Aponta tendência de BAIXA. Sua confiabilidade é Muito
Alta"))
(printout t "DOJI-ESTRELA-VESPERTINA em=" (mostraData ?data0)
crlf)
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(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 DOJIESTRELA-VESPERTINA ?descricao)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 "DOJI-ESTRELAVESPERTINA" "Baixa. Falta de confiança do mercado.")
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome DOJI-ESTRELA-VESPERTINA)))
)
)
; ENFORCADO
; UMBRELLA apos trade de alta
;===================================================================
========
Padrão: Reversão
Tendência: Alta
Confiabilidade: Moderada a Baixa
;===================================================================
========
(defrule rDescobreEnforcado
(testar-padroes-graficos)
; data0 = data alvo do teste
(Candle (data ?data0) (n ?n0) (ult ?ult0))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome UMBRELLA))
; data1 = 1 periodo para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data1) (n ?n1&:(= ?n1 (+ ?n0 1))) (ult ?ult1))
; data2 = 2 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data2) (n ?n2&:(= ?n2 (+ ?n1 1))) (ult ?ult2))
; data3 = 3 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data3) (n ?n3&:(= ?n3 (+ ?n2 1))) (ult ?ult3))
; data4 = 4 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data4) (n ?n4&:(= ?n4 (+ ?n3 1))) (ult ?ult4))
; testa trade de alta
(test (ehTradeDeAlta3 ?ult4 ?ult3 ?ult2 ?ult1 ?ult0))
=>
(bind ?descricao (str-cat "Formação de Candle de Reversão de
Tendência. Aponta tendência de Alta. Sua confiabilidade é Moderada
a Baixa"))
(printout t "ENFORCADO em=" (mostraData ?data0) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 ENFORCADO
?descricao)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 "ENFORCADO"
"Reversao. Sentimento altista é fraco.")
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome ENFORCADO)))
)
; IDENTICAL-THREE-CROWS-BEARISH
; trade de alta seguido de tres dias negros em trade de baixa
;===================================================================
========
Padrão: Reversão
Tendência: Baixa
Confiabilidade: Alta
;===================================================================
========
(defrule rDescobreIdentical3CrowsBearish
(testar-padroes-graficos)
; data0 = data alvo do teste
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(Candle (data ?data0) (n ?n0) (ult ?ult0))
(PadraoGrafico (n ?n0) (nome LONG-BLACK-DAY))
; data1 = 1 periodo para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data1) (n ?n1&:(= ?n1 (+ ?n0 1))) (ult ?ult1))
(PadraoGrafico (n ?n1) (nome LONG-BLACK-DAY))
; data2 = 2 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data2) (n ?n2&:(= ?n2 (+ ?n1 1))) (ult ?ult2))
(PadraoGrafico (n ?n2) (nome LONG-BLACK-DAY))
; data3 = 3 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data3) (n ?n3&:(= ?n3 (+ ?n2 1))) (ult ?ult3))
; data4 = 4 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data4) (n ?n4&:(= ?n4 (+ ?n3 1))) (ult ?ult4))
; data5 = 5 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data5) (n ?n5&:(= ?n5 (+ ?n4 1))) (ult ?ult5))
; data6 = 6 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data6) (n ?n6&:(= ?n6 (+ ?n5 1))) (ult ?ult6))
; data7 = 7 periodos para tras da data alvo (data0)
(Candle (data ?data7) (n ?n7&:(= ?n7 (+ ?n6 1))) (ult ?ult7))
; testa trade de alta seguido de trade de baixa
(test (ehTradeDeAltaMM3 ?ult7 ?ult6 ?ult5 ?ult4 ?ult3))
(test (ehTradeDeBaixaMM3 ?ult4 ?ult3 ?ult2 ?ult1 ?ult0))
=>
(bind ?descricao (str-cat "Formação de Candle de Reversão de
Tendência. Aponta tendência de Baixa. Sua confiabilidade é Alta"))
(printout t "IDENTICAL-THREE-CROWS-BEARISH em=" (mostraData
?data0) crlf)
(salvaPadraoGraficoNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 IDENTICALTHREE-CROWS-BEARISH ?descricao)
(salvaTendenciaNoBancoDados ?*instrumento* ?data0 "IDENTICALTHREE-CROWS-BEARISH" "Reversao. Comprados perdem poder, reversao
certa.")
(assert (PadraoGrafico (n ?n0) (nome IDENTICAL-3-CROWS-BEARISH)))
)
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APÊNDICE C – Demonstração dos Resultados
Neste Apêndice são demonstrados os resultados e as evidências coletadas
em uma Análise Técnica realizada utilizando o SEAT com Médias Móveis.

Tela Inicial do SEAT ( Série Analizada)
Arquivo de dados: Índice BOVESPA (^bvsp do http://yahoo.finance.com)
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Dados da Série Temporal utilizados na construção do gráfico e na Análise
Técnica:

BOVESPA:
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Tela de Análise Técnica do SEAT
Solicitação da Análise:
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Gráfico com sinalizações.
As sinalizações foram inseridas para facilitar a visualização. Este recurso não
está disponível no SEAT.
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Resultado apontado pelas regras. Foram colocadas as datas onde as regras
sinalizaram mudança de tendência na série de preços.
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Relatório completo emitido pelo SEAT referente a análise realizada neste
Apêndice:
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ANEXO A - Candlestick uma Visão do Futuro
Este documento descreve os principais conceitos da Análise Técnica
baseada em Candlestick e está disponível na internet no endereço:
http://atbrasil.com.br\br\candle\cs.pdf

Acesso em 25/10/2005

O documento é baseado nos livros:
Nison, S
1991

Japanese Candlestick Charting Techniques New York: NYIF,

Morris, G Candlestick Charting Explained USA: McGraw-Hill,1995

CANDLESTICK UMA VISÃO DO FUTURO

O INICIO

O método de previsão dos movimentos de preços usando os movimentos do
dias anteriores foi desenvolvido por Sokyu Homma. Este método foi
depois escrito como a "Constituição Sakata".
Por volta do ano de 1700 dc, Homma vivia perto do centro de
distribuição de arroz em Osaka, Japão, onde ele começou a negociar no
mercado de "Cestas Vazias", que foi o precursor de nossos atuais
mercados de futuros. Foi de longe um Trader mais bem sucedido do que
qualquer outro em sua época.Mas mantinha em segredo suas idéias de
como operar o mercado. Eventualmente foi promovido ao "Bushi" vindo a
se tornar um Samurai, e então mudou se para Tókio, e começou a operar
no "Edo Regional Exchange". Ele usou seu método secreto para amealhar
imensa fortuna.
Depois de longo tempo, as barras de Candles foram criadas para
mostrar: A Abertura, o Máximo, o Mínimo, e o Fechamento, com a cor da
figura mostrando o movimento, ou a direção.
Os "Segredos" abaixo, evoluíram da "Constituição de Sakata":
1. Sem ser ganancioso, pense sobre os preços de agora, olhando os
movimentos de preços anteriores;
2. Procure vender quando os preços estão altos e comprar quando estão
baixos;
3. Podemos incrementar nossas posições de venda se os preços estão
caindo, e de compra se os preços estão subindo;
4. Se o plano, ou previsão for incorreto, deveremos corrigir nossa
posição assim que pudermos e ficar de fora durante 40 ou 50 dias;
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5. Devemos liquidar parte de nossa posição lucrativa, cerca do 70% a
80% e o resto, se virmos que atingimos topos ou fundos;
Apesar do fato de que estas regras terem sido escritas a mais de 250
anos, elas ainda são atuais para nossos mercados.
A pessoa que quiser ser um vencedor em mercados bursáteis tem que
aprender a captar as mensagens desses sinais através dos gráficos.
Os gráficos são as maiores armas disponíveis para que possamos ler a
linguagem dos preços.
Essa linguagem é feita por combinações de figuras de Candles, o que
chamamos de padrões.

O QUE É CANDLESTICK

Doji

Corpo branco

Corpo negro

A mais de duzentos anos os Japoneses estão usando suas próprias técnicas de analise no mercado
de arroz. Este estilo evoluiu e se tornou o que chamamos de Técnica de Candlestick que está em
uso por todo o mundo hoje.
Gráfico com Candlestick, por si só, é uma ótima ferramenta de leitura de preços. Além disso
pode ser mesclada com outras técnicas ocidentais de analise gráfica , criando-se assim uma
sinergia entre vários métodos. Certos padrões formados pelos preços quando vistos sobre a ótica
dos Candles, podem nos dizer quando o mercado está entrando em acumulação, ou nos dão as
pistas para notarmos um movimento que o mercado está por fazer. Ou seja Candlesticks nos
apresenta
uma
profunda
visão
dos
movimentos
dos
preços.
Para entendermos essa técnica, temos que compreender a formação dos corpos das figuras de
Candles. A diferença entre a abertura e o fechamento forma a caixa que chamamos de Corpo
Real do Candle. Um corpo negro significa que o fechamento deu-se abaixo do preço de abertura,
e um corpo branco, significa que o fechamento foi acima da abertura. Muitas vezes vemos linhas
estendidas acima e abaixo do corpo real, o que chamamos de sombras. Estas linhas representam
o máximo e o mínimo que os preços atingiram na formação daquela figura.

LONG DAYS
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O Candle chamado de "Longo" indica que houve uma grande diferença, entre o preço de
abertura e o de fechamento, naquele dia. As sombras são mais curtas que o corpo real.

SHORT DAYS

Os Candles short day indicam que houve uma diferença pequena entre o preço de abertura e
o de fechamento. A sombra , e o corpo, são muito pequenos.

SPINNING TOPS

Os Spinning Tops tem longas sombras acima e abaixo do corpo real. A cor do corpo real não
é tão importante. O padrão indica indecisão entre os comprados e vendidos.

DOJI
Dojis são figuras que tem os mesmos preços de abertura e fechamento São quatro tipos os
principais tipos de Dojis que podemos encontrar.
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O Long Legged Doji (Doji com longas pernas) tem longas sombras para cima e para baixo,
e os preços de abertura e fechamento se dão ao meio dos preços alcançados como máximo e
mínimo.Isto indica indecisão entre comprados e vendidos.

O Doji Dragonfly (Doji Dragão Voador) tem uma longa sombra formada abaixo dos preços
de abertura e fechamento e nenhuma sombra acima destes preços. É um ótimo indicador de
reversão em um trade de baixa, ou seja indica que iremos iniciar uma alta nos preços.

O Gravestone Doji (Doji Lapide) tem uma longa sombra acima dos preços de abertura e
fechamento e nenhuma sombra abaixo destes preços. É um ótimo indicador de reversão em
um trade de alta,ou seja, indica que iremos iniciar uma queda nos preços.

O Four Prices Doji (Doji de Quatro Preços) tem todos os preços, abertura , fechamento,
maximo e mínimo em um só preço. Indica grande indecisão no mercado ou um mercado
muito quieto, a espera de noticias, e grande falta de liquidez .

MARUBOZU
Marubozu significa que não há sombra no corpo.
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Um Marubozu Branco é um longo
corpo real sem nenhuma sombra que
indique que os preços tenham caído
em algum momento. Usualmente, se
vemos esse Candle em um movimento
de baixa, podemos esperar que um
inicio de reversão do trade baixista
esteja se formando. E se estivermos
em um trade de alta , a continuação da
subida. Porém devemos ter em conta
que quando vemos esse sinal em trade
de alta já iniciado há algum tempo,
podemos esperar que haja alguma
correção a se realizar no trade.

Um Marubozu Negro é um longo
corpo real sem nenhuma sombra que
indique que os preços tenham subido
em algum momento. Usualmente, se
vemos esse Candle em um movimento
de alta, podemos esperar que um inicio
de reversão do trade altista, esteja se
formando. E se estivermos em um
trade de baixa, a continuação da queda.
Porém devemos ter em conta que
quando vemos esse sinal em trade de
baixa já iniciado há algum tempo,
podemos esperar que haja alguma
correção a se realizar no trade.

GUARDA CHUVA

O guarda chuva é um corpo pequeno com uma longa sombra abaixo. Este é um forte sinal
de reversão

ESTRELAS E GOTAS
Stars

Uma Estrela (STAR) se forma quando há uma abertura em Gap e forma-se um corpo
pequeno ,após vermos no dia anterior um corpo longo . As Estrelas são parte dos padrões
de Candlestick, e formam padrões de reversão da alta .
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Rain-drops

Uma Gota (RAIN DROP) se forma quando há uma abertura em Gap e forma-se um corpo
pequeno ,após vermos no dia anterior um corpo longo . As Gotas são parte dos padrões de
Candlestick, e formam padrões de reversão da baixa.

Padrões de Alta
MARTELO DRAGÃO VOADOR DE ALTA
Padrão: Reversão
Tendência: Alta
Confiabilidade: Moderada a Baixa

Figura

Como Identificar :
Um pequeno corpo no final de um trade de baixa com uma sombra no fundo pelo menos duas
vezes maior que o corpo e sem sombra, ou quase nenhuma sombra , no topo.

O que significa:
Há uma forte venda logo após a abertura do pregão, quando estamos em um trade de baixa.
Contudo , o mercado volta lentamente e fecha acima da abertura do dia ou bem perto da abertura.
Isso significa que houve uma fraqueza no sentimento baixista do movimento em andamento , especialmente se o
fechamento
se
dá
acima
da
abertura,
formando
um
candle
de
corpo
branco.
Desde que a confiabilidade do martelo é relativamente baixa, a reversão terá de ser confirmada, no Candle
seguinte, por uma abertura acima do fechamento do dia em que se forma o martelo, e ainda um fechamento
acima da abertura, formando - se assim um Candle de corpo branco.

BEBÊ ABANDONADO DE ALTA
Padrão: Reversão
Tendência: Alta
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Confiabilidade: Alta

Figura
Como Identificar :

Primeiro dia acontece um longo Candle negro. Segundo é um doji em gap na direção da
tendência. O terceiro dia é um longo Candle branco, que abre em gap contra a tendência
previa, sem que hajam sombras superpostas.
O que significa:
Em um trade de baixa, o mercado abre em gap após um longo candle negro, contudo neste dia o mercado
negocia dentro de uma estreita faixa de preços, e o fechamento se dá na cotação da abertura. Este cenário nos
mostra um potencial para um rally de alta já que não houve continuação para a queda. A confirmação da
reversão vem no terceiro dia com o longo candle de alta, e é reforçado pelo gap de abertura para cima.

PIERCING LINE
Padrão: Reversão
Tendência: Alta
Confiabilidade: Moderada

Figura
Como Identificar :

Primeiro dia acontece um longo Candle negro. Segundo dia é um candle branco com a
abertura abaixo do mínimo do dia anterior, e o fechamento deve ser dentro e acima do ponto
médio do candle anterior.
O que significa:
Em um trade de baixa, o mercado abre em gap, mas fecha esse gap e sobe com força para fechar acima do ponto
médio do dia anterior. Esse padrão sugere uma oportunidade aos compradores de comprar e esperar que esteja
sendo feito um suporte no mínimo do dia E que esteja começando um trade de alta .
Este padrão é o oposto do padrão nuvem negra.

ZONA DE SUSTENTAÇÃO DE ALTA
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Padrão: Reversão
Tendência: Alta
Confiabilidade: Baixa

Figura
Como Identificar :
Um corpo branco acontecendo num trade de baixa sem que haja nenhuma sombra no fundo.
O que significa:

Num trade de baixa, um corpo branco ocorre com uma abertura que também é o mínimo do
dia.
Isso pode causar muitas posições compradas, perpetuando assim a reversão para a alta.

MARTELO INVERTIDO DE ALTA
Padrão: Reversão
Tendência: Alta
Confiabilidade: Moderada a Baixa

Figura
Como Identificar :
Um pequeno corpo no final de um trade de baixa com uma sombra no topo pelo menos duas vezes maior que o
corpo e sem sombra, ou quase nenhuma sombra , no fundo.

O que significa:
Conforme o mercado abre abaixo do mínimo do dia anterior, os compradores passam a ganhar alguma força no
mercado, mas não muita, para conseguirem levar os preços acima do mínimo do dia anterior e fechar acima deste
preço.
Este fechamento demonstra que o mercado fez suporte e põe em perigo as posições
vendidas e abrem potencial para um rali de alta. Confirmação da alta se dará caso no dia seguinte vejamos uma
abertura com preços acima do corpo do martelo invertido e os preços permaneçam por lá.
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DOJI STAR DE ALTA
Padrão: Reversão
Tendência: ALTA
Confiabilidade: Moderada

Figura
Como Identificar :
Primeiro dia acontece um longo Candle negro.
Segundo dia é um candle Doji com a abertura em gap em direção a tendência em andamento. As sombras do doji
não devem ser longas.
O que significa:

Em um trade de baixa, o mercado havia construído forcas no dia que fez o longo candle negro
e abre em gap no dia seguinte. Contudo neste dia opera com pouca força e fecha no mesmo
numero de abertura. Este cenário mostra falta de confiança e inicio de erosão na direção do
trade
em
andamento.
A confirmação da reversão se dará caso vejamos uma abertura acima do topo do doji no dia
seguinte.
DOJI ESTRELA DA MANHA
Padrão: Reversão
Tendência: Alta
Confiabilidade: Muito Alta

Figura
Como Identificar :
Primeiro dia acontece um longo Candle negro.
Segundo dia é um candle Doji com a abertura em gap em direcao a tendencia em andamemto. As sombras do
doji nao devem ser longas.
O terceiro dia é um dia de Candle branco
O que significa:
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Em um trade de baixa, o mercado constroi forças no dia que faz o longo candle negro e abre
em gap no dia seguinte. Contudo neste dia opera com pouca forca e fecha no mesmo numero
de abertura. Este cenário mostra falta de confiança e inicio de erosão na direção do trade em
andamento. A confirmação da reversão é dada pela construção do candle branco no terceiro
dia.
BREAKAWAY DE ALTA
Padrão: Reversão
Tendência: Alta
Confiabilidade: Moderada

Figura
Como Identificar :

O primeiro dia é um longo dia negro.
O segundo dia é um dia negro que abre em gap abaixo do primeiro dia.
O terceiro e o quarto dias continuam na mesma direção com fechamentos mais baixos que os
anteriores. O quinto dia é um longo dia branco que fecha dentro do gap deixado atrás entre o
primeiro e o segundo dia
O que significa:
Num trade de baixa, um corpo branco surge de repente enfraquecendo o trade de baixa.
Isto sugere uma reversão de curto prazo no trade

DOWNSIDE GAP THREE METHODS BEARISH
Padrão: Reversão
Tendência: Alta
Confiabilidade: Moderada
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Figura
Como Identificar :
Dois longos dias negros acontecem e com um gap entre eles.
O terceiro dia é um dia branco que fecha o gap dos dias anteriores.
O que significa:
Num trade de baixa, vemos dois corpos negros com um gap entre eles.
Em seguida vemos um Candle branco que fecha este gap.
Isto sugere uma reversão de curto prazo no trade,ou mesmo a formação de suporte.
O surgimento de gap num fundo sugere que lucros estão sendo retirados.

ENGOLFO DE ALTA
Padrão: Reversão
Tendência: Alta
Confiabilidade: Moderada

Figura
Como Identificar :
Primeiro dia acontece um longo Candle negro.
Segundo dia é um Candle branco que abre abaixo e fecha acima do Candle anterior, engolfando completamente
aquele candle negro.
O que significa:
Ocorrendo
em um trade de baixa, o engolfo
é representado
por uma abertura
que faz um novo fundo seguido por um fechamento que se dá no mesmo preço
do
fechamento
do
dia
anterior,
ou
melhor
ainda,
acima
deste
preço.
Isto significa que a força da queda perdendo seu momento e os compradores estão
querendo ganhar forças

THREE OUTSIDE UP BULLISH
Padrão: Reversão
Tendência: Alta
Confiabilidade: Alta
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Figura
Como Identificar :
Um engolfo de alta aparece nos primeiros dois dias.
Terceiro dia é um Candle branco que fecha acima do Candle anterior.
O que significa:
Este Padrão apenas confirma
na reversão de Tendência.

o

padrão

de

Engolfo

de

Alta

e

deposita

muita

confiança

CONCEALING BABY SWALLOW BULLISH
Padrão: Reversão
Tendência: Alta
Confiabilidade: Alta

Figura
Como Identificar :
Os dois primeiros dias são dias Marubozu negros.
Terceiro dia é um Candle negro que abre em gap de baixa, mas que fica dentro do corpo do segundo dia. O
quarto dia é um Marubozu negro que engolfa o terceiro dia.
O que significa:

Em um forte trade de baixa, mostrado pôr dois dias de Marubozu negro consecutivos.
O terceiro dia abre com um gap de baixa e o trade permanece e fecha dentro dos números do
dia anterior. No último dia, outro Marubozu negro acontece e mostra que os vendidos estão
liquidando suas posições, assim, o dia fecha em uma nova baixa. Isto possibilita uma abertura
onde os vendidos podem cobrir suas posições e saírem do trade. Uma reversão para alta pode
acontecer.
MORNING STAR DOJI BULLISH
Padrão: Reversão
Tendência: Baixa
Confiabilidade: Alta
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Figura
Como Identificar :
Primeiro dia é um longo Candle negro.
Segundo dia é um Doji que abre em gap na direção da tendência previa.
O Terceiro dia é um Candle branco.
O que significa:
Num trade de baixa o mercado é amortecido logo após ser aberto com um gap a favor da tendência anterior e
neste dia os negócios ficam restritos a uma pequena variação de preços e vemos o preço de abertura ser o mesmo
preço de fechamento.
Este cenário geralmente mostra potencial para acontecer um rali de alta.
A confirmação da reversão da tendência se dará no dia seguinte ao vermos um candle branco.

THREE WHITE SOLDIERS BULLISH
Padrão: Reversão
Tendência: Alta
Confiabilidade: Alta

Figura
Como Identificar :
Três longos dias ocorrem, cada dia com um fechamento acima do fechamento anterior. Cada dia com os preços
abrindo dentro dos preços do candle anterior e com fechamentos perto do preço máximo do dia.
O que significa:
Num trade de baixa três longos candles brancos ocorrem com consecutivos fechamentos mais altos que o
anterior. Geralmente este padrão sugere grande força nos compradores pois, uma reversão para a alta está em
progresso e construída com degraus consecutivos e bem formados.

Padrões de Baixa
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SALTO PARA BAIXO (KICKING BEARISH)
Padrão: Reversão
Tendência: Alta
Confiabilidade: Alta

Figura
Como Identificar :
Primeiro dia acontece um Marubuzo branco.
Segundo dia acontece um Marubuzo negro que abre em gap de baixa.
O que significa:

Este padrão é um forte indicador de que o mercado mudará sua direção para baixo.
Com este tipo de sinal, não importa se o mercado esta subindo ou acumulando,
na verdade, a direção do trade nem é muito importante neste caso, pois os
dois marobuzos e o gap, já indicam que os preços cairão.
BEBÊ ABANDONADO DE BAIXA
Padrão: Reversão
Tendência: Baixa
Confiabilidade: Alta

Figura
Como Identificar :
Primeiro dia acontece um longo Candle branco.
Segundo dia é um doji em gap na direção da tendência.
O terceiro dia é um longo Candle preto , que abre em gap contra a tendência previa, sem que hajam sombras
sobrepostas.
O que significa:

Em um trade de alta , o mercado demonstra força em um dia que faz um candle longo e
branco e no dia seguinte abre em gap. Contudo, neste dia os negócios ficam restritos a
números muito próximos entre a abertura e o fechamento, formando- se assim o doji. Este
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cenário demonstra uma erosão na confiança depositada no trade de alta pelos compradores. A
confirmação da reversão vem no terceiro dia quando acontece um longo Candle negro, o qual
dá um valor extra ,ao gap de abertura, contra a tendência que estava estabelecida
NUVEM NEGRA
Padrão: Reversão
Tendência: Baixa
Confiabilidade: Alta

Figura
Como Identificar :
Primeiro dia acontece um longo Candle branco.
Segundo dia é a abertura se dá acima do fechamento do dia anterior.
Porem o fechamento desse dia se dá abaixo do ponto médio do dia anterior.
O que significa:
Em um trade de alta ,o mercado abre em gap, contudo perde suas forças e não consegue sustentar o movimento
altista que estava fazendo. Esse padrão sugere aos vendedores uma boa oportunidade de tomarem posições e
capitalizar com a abertura do dia seguinte.
É também um sinal muito forte para os comprados saírem de suas posições e o aguardarem rompimento da
resistência formada pelo preço máximo alcançado neste dia. A confirmação da reversão virá no terceiro dia caso
aconteça um longo Candle negro, o qual dará um valor extra ao fechamento do gap de abertura do dia anterior.

ZONA DE SUSTENTAÇÃO DE BAIXA
Padrão: Reversão
Tendência: Baixa
Confiabilidade: Baixa

Figura
Como Identificar :
Um corpo negro acontecendo num trade de alta sem que haja nenhuma sombra no topo.
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O que significa:
Num trade de alta, um corpo negro ocorre com uma abertura que também é o máximo do dia.
Isso pode causar muitas posições vendidas, perpetuando assim a reversão para a baixa.

O ENFORCADO
Padrão: Reversão
Tendência: Alta
Confiabilidade: Moderada a Baixa

Figura
Como Identificar :
Um pequeno corpo no final de um trade de alta com uma sombra no fundo pelo menos duas vezes maior que o
corpo e sem sombra, ou quase nenhuma sombra , no topo.
O que significa:
Há uma forte venda logo após a abertura do pregão, quando estamos em um trade de alta.
Contudo, o mercado volta lentamente e fecha acima da abertura do dia anterior ou bem perto da abertura.
Isso significa que houve uma fraqueza no sentimento altista do movimento em andamento, especialmente se o
fechamento
se
dá
abaixo
da
abertura,
formando
um
candle
de
corpo
negro.
Desde que a confiabilidade do martelo é relativamente baixa, a reversão terá de ser confirmada por uma abertura
abaixo do fechamento do dia em que se forma o martelo, e ainda um fechamento abaixo da abertura, formandose assim um Candle de corpo negro.

DOJI STAR DE BAIXA
Padrão: Reversão
Tendência: Baixa
Confiabilidade: Moderada

Figura
Como Identificar :
Primeiro dia acontece um longo Candle branco. Segundo dia é um candle Doji com a abertura em gap em
direção a tendência em andamento. As sombras do doji não devem ser longas.
O que significa:
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Em um trade de alta, o mercado havia construído forcas no dia que fez o longo candle branco
e abre em gap no dia seguinte. Contudo neste dia opera com pouca forca e fecha no mesmo
numero de abertura. Este cenário mostra falta de confiança e inicio de erosão na direção do
trade
em
andamento.
A confirmação da reversão se dará caso vejamos uma abertura abaixo do fundo do doji no dia
seguinte.

DOJI ESTRELA VESPERTINA
Padrão: Reversão
Tendência: Baixa
Confiabilidade: Muito Alta

Figura
Como Identificar :
Primeiro dia acontece um longo Candle branco.
Segundo dia é um candle Doji com a abertura em gap em direcao a tendencia em andamemto. As sombras do
doji nao devem ser longas.
O terceiro dia é um dia de Candle negro
O que significa:

Em um trade de alta, o mercado constrói forças no dia que faz o longo candle branco e abre
em gap no dia seguinte. Contudo neste dia opera com pouca forca e fecha no mesmo numero
de abertura. Este cenário mostra falta de confiança e inicio de erosão na direção do trade em
andamento. A confirmação da reversão é dada pela construção do candle negro no terceiro
dia.
BREAKAWAY DE BAIXA
Padrão: Reversão
Tendência: Baixa
Confiabilidade: Moderada
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Figura
Como Identificar :

O primeiro dia é um longo dia branco.
O segundo dia é um dia branco que abre em gap acima do primeiro dia.
O terceiro e o quarto dias continuam na mesma direção com fechamentos mais altos que os
anteriores. O quinto dia é um longo dia negro que fecha dentro do gap deixado atrás entre o
primeiro e o segundo dia.
O que significa:
Num trade de alta, um corpo negro surge de repente enfraquecendo o trade de alta.
Isto sugere uma reversão de curto prazo no trade.

UP SIDE GAP THREE METHODS
Padrão: Reversão
Tendência: Baixa
Confiabilidade: Moderada

Figura
Como Identificar :
Dois longos dias brancos acontecem e com um gap entre eles.
O terceiro dia é um dia negro que fecha o gap dos dias anteriores.
O que significa:
Num trade de alta, vemos dois corpos brancos com um gap entre eles. Em seguida vemos um Candle negro que
fecha este gap. Isto sugere uma reversão de curto prazo no trade ou mesmo a formação de resistência .
O surgimento de gap num topo sugere que lucros estão sendo retirados.

173

ENGOLFO DE BAIXA
Padrão: Reversão
Tendência: Baixa
Confiabilidade: Moderada

Figura
Como Identificar :
Primeiro dia acontece um longo Candle branco.
Segundo dia é um Candle negro que abre acima e fecha abaixo do Candle anterior, engolfando completamente
aquele candle negro.
O que significa:
Ocorrendo em um trade de alta, o engolfo é representado por uma abertura que faz um novo topo seguido por um
fechamento que se dá no mesmo preço do fechamento do dia anterior, ou melhor ainda, abaixo deste preço. Isto
significa que a força da alta esta perdendo seu momento e os vendedores estão querendo ganhar forças

THREE OUTSIDE DOWM BEARISH
Padrão: Reversão
Tendência: Baixa
Confiabilidade: Alta

Figura
Como Identificar :
Um engolfo de baixa aparece nos primeiros dois dias.
Terceiro dia é um Candle negro que fecha abaixo do Candle anterior.
O que significa:
Este padrão apenas confirma o padrão de Engolfo de Baixa e deposita muita confiança na reversão de tendência.

FALLING THREE METHODS BEARISH
Padrão: Continuação
Tendência: Baixa
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Confiabilidade: Alta

Figura
Como Identificar :
O primeiro dia é um longo Candle negro.
O segundo, o terceiro e o quarto dias têm corpos pequenos e formam um curto padrão de alta, mas seus preços
não estouram nem topos nem fundos do primeiro dia.
O quinto dia é um Candle negro longo e fecha abaixo de todos os dias anteriores.
O que significa:

Em um trade de baixa, um Candle longo negro acontece seguido de três dias de corpos
pequenos que formam uma pequena e curta alta. No quinto dia os vendidos entram
fortemente
no
mercado
e
forma-se
um
novo
fundo.
Aquela pequena alta entre dois longos dias negros foi apenas um respiro do mercado.
A queda vai continuar.
IDENTICAL THREE CROWS BEARISH
Padrão: Reversão
Tendência: Baixa
Confiabilidade: Alta

Figura
Como Identificar :
Três dias negros acontecem, e cada um fecha abaixo do dia anterior.
E cada dia abre no fechamento do dia anterior.
O que significa:
Num trade de alta, vemos três Candles negros consecutivos abrindo no fechamento do dia anterior. Este padrão
tipifica uma severa perda de poder pelos comprados. A reversão da tendência de alta é quase certa.
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TRI STAR BEARISH
Padrão: Reversão
Tendência: Baixa
Confiabilidade: Moderada

Figura
Como Identificar :
Primeiro dia vemos um doji no topo do trade de alta.
Segundo dia outro doji com abertura em gap.
Terceiro dia mais um doji formado dentro dos preços dos dois anteriores.
O que significa:
Num longo trade de alta, o mercado com esse padrão mostra grande fraqueza dos comprados, conforme os
corpos dos Candles pararam de crescer, e são progressivamente menores.
O Trade culmina com a formação das três estrelas em doji demonstrando que há pouco espaço ou mesmo
nenhum para os preços continuarem a crescer, e sinalizando que os lucros serão realizados e os vendedores
tomarão conta do trade.

SHOOTING STAR GRAVESTONE BEARISH
Padrão: Reversão
Tendência: Baixa
Confiabilidade: Moderada a Alta

Figura
Como Identificar :
Primeiro dia vemos um corpo branco num trade de alta.
Segundo dia vemos um Martelo invertido no topo ou um Doji.
O que significa:
Num trade de alta os preços abrem e fazem um novo topo, mas logo perdem a força e voltam fechando próximos
ao preço de abertura. Se os preços fecharem ao mesmo que a abertura teremos um Gravestone Doji. A
confirmação da reversão se dará caso no dia seguinte os preços abrirem abaixo do corpo do Martelo, ou Doji
anterior. Neste caso teremos um sinal de alta confiabilidade na reversão da tendência de alta.

