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Wprowadzenie

Automatyczne systemy inwestycyjne

Od wieków pragnienie zdobycia bogactwa spędzało ludziom sen z powiek. Poszukiwania

legendarnych, ociekających złotem miast Inków, czy próby średniowiecznych alchemików

znalezienia magicznej formuły przemieniającej ołów w złoto, były celem życiowym nie

tylko szalonych magów i poszukiwaczy przygód, ale również siłą powodującą powstawa-

nie całych cywilizacji. W XX wieku „alchemikom” udało się znaleźć sposób na przemianę

ołowiu w złoto za pomocą wiązki rozpędzonych protonów, jednak okazało się to nieopła-

calne, a poszukiwacze złota, przemierzywszy już puszcze Amazonii, zabrali się za wier-

cenia w dnach oceanów. Wraz z rozwojem rynków finansowych niektórzy przedstawiciele

powyższej kasty znaleźli sobie nowe zajęcie: poszukiwanie magicznej receptury, uniwersal-

nego wzoru, pozwalającego na stałe i nieobciążone dużym ryzykiem zwroty z inwestycji

w instrumenty finansowe notowane na giełdach papierów wartościowych i surowcowych.

Pierwsze wzmianki o konstrukcji systemów inwestycyjnych dotyczą metod stosowa-

nych przez handlarzy ryżem na giełdach w starożytnych Chinach. Mimo, iż racjonalnie

ciężko jest uwierzyć w istnienie finansowego perpetuum mobile (tzn. metody inwestycyj-

nej pozwalającej przez nieograniczony czas uzyskiwać wysokie stopy zwrotu na rynkach

finansowych), często - nawet na prestiżowych konferencjach z dziedziny finansów - daje

się słyszeć legendy o genialnych traderach uzyskujących stałe tysiącprocentowe zyski.

Niezależnie, czy wierzymy w powyższe legendy czy też nie, nie da się zaprzeczyć, że

w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił duży wzrost znaczenia sztucznej inteligencji w meto-

dach inwestowania. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii działa kilka funduszy
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inwestycyjnych, w których decyzje kupna i sprzedaży walorów są podejmowane wyłącznie

przez system neuronowo-rozmyty i przekazywane bezpośrednio na giełdę. Ingerencja czło-

wieka sprowadza się jedynie do poprawienia i weryfikacji używanych algorytmów, ewentu-

alnie do podawania na wejście jednego z modułów systemu przekonań zatrudnionych eks-

pertów, co do przyszłego rozwoju sytuacji na rynku. Automatyczne systemy inwestycyjne

wygrywają wszędzie tam, gdzie czynnik psychologiczny bywa zgubny nawet dla bardzo

doświadczonego tradera. W czasach błyskawicznego rozprzestrzeniania się informacji, po-

goni za sensacją i braku wyraźnej kontroli mediów, bessy mają często bardzo drastyczny

przebieg. Media lubią kreować nastrój apokalipsy, gdyż bezpośrednio przekłada się to na

wzrost oglądalności i zainteresowanie osób, które normalnie ze światem finansów mają nie-

wiele wspólnego. Zarządzający, działający na co dzień racjonalnie i wedle sprawdzonych

reguł, często nie wytrzymują presji i odstępują od wypracowanych metod inwestycyjnych,

rzucając się w wir wyprzedaży.

Innym, ważnym aspektem wykorzystania metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu

finansami jest konstrukcja narzędzi wspomagających pracę traderów. Zaprojektowanie ca-

łego zautomatyzowanego systemu jest przedsięwzięciem trudnym, kosztownym ze względu

na późniejsza długą weryfikację wyników i dość radykalnym, jeśli chodzi o współcze-

sne standardy zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Algorytmy uczenia maszynowego,

dzięki zdolności odkrywania zależności nieliniowych w danych oraz swoim możliwościom

dynamicznej adaptacji do zmiennych warunków, wydają się być idealnym narzędziem

do wykrywania powiązań miedzy kluczowymi czynnikami rynkowymi, odpowiadającymi

w danej chwili za ruchy cenowe.

Przedmiot i zakres rozprawy

Algorytmiczny system inwestycyjny (ang. quantitative trading) definiuje się jako zbiór re-

guł jednoznacznie określających momenty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych

oraz wielkości otwieranych pozycji względem posiadanego kapitału, na podstawie ana-

lizowanych czynników rynkowych, ekonomicznych, psychologicznych itd. Według pracy

(Lauricella, 2010) 25% obrotu na giełdach w Europie i USA jest generowanych przez al-

gorytmy, w których bezpośrednia ingerencja człowieka została zredukowana do minimum,
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a decyzje inwestycyjne podejmowane są wyłącznie przez odpowiednio zaprogramowane

maszyny.

Algorytmiczne systemy inwestycyjne mają na wielu płaszczyznach znaczącą przewagę

nad „ludzkimi” traderami. W szczególności, przewaga ta objawia się w:

• inwestowaniu o wysokiej częstości składania zleceń (ang. high frequency trading),

czyli metodzie inwestycyjnej polegającej na składaniu zleceń w bardzo krótkim ho-

ryzoncie czasowym (np. sekundy);

• braku czynnika psychologicznego - automaty inwestycyjne nie podlegają presji me-

diów głoszących „apokalipsę” często w bardzo korzystnych warunkach rynkowych;

• możliwości precyzyjnej weryfikacji wyników (ang. backtesting) - dobre wyniki inwe-

stycyjne tradera oparte na kilkumiesięcznej historii jego pracy, mogą być jedynie

dziełem przypadku, podczas gdy weryfikacja działania systemu inwestycyjnego na

podstawie kilkunastoletniej historii i wielu rynków jest o wiele bardziej wiarygodna.

Ważkość zagadnienia potwierdza dodatkowo fakt wieloletnich ponadprzeciętnych wy-

ników największego funduszu typu quant - Renaissance Technologies LLC (średni roczny

zwrot na poziomie 40%).

Na podstawie literatury można wyodrębnić następujące metody konstrukcji inteligent-

nych systemów inwestycyjnych:

• metody analizy technicznej - najczęściej występujące podejście do konstrukcji stra-

tegii inwestycyjnych (np. Elder, 2006), polegające na prognozowaniu cen instrumen-

tów finansowych za pomocą licznych wskaźników takich jak np. średnie ruchome, czy

oscylatory. W rozprawie doktorskiej pokażemy, że znane reguły inwestycyjne oparte

na czynnikach analizy technicznej - wbrew opinii ogromnej rzeszy entuzjastów - nie

przynoszą dodatniej stopy zwrotu.

• modelowanie za pomocą szeregów czasowych - podejście to zakłada, że szereg cen lub

stóp zwrotu jest realizacją pewnego, z góry założonego, modelu szeregu czasowego

(np. AR, ARIMA), w ramach którego przeprowadza się estymację odpowiednich

parametrów modelu i następnie predykcję.
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• rozpoznawanie wzorców i klasyfikacja - zastosowanie metod uczenia maszynowego

do odkrywania wzorców i reguł w danych (por. Kwok , Fang , Ha, 2009; Lipiński,

Korczak, Roger, 2002; Lipiński, Korczak, 2005; Lipiński 2008; Lipiński, 2009; Li-

piński, 2010). Architektury systemów należących do powyższej grupy składają się

zwykle z dwóch warstw: warstwy konstruującej wektor uczący na podstawie danych

rynkowych, ekonomicznych itp. oraz algorytmu uczenia maszynowego, znajdującego

korelacje pomiędzy wektorami uczącymi, a pewnymi szczególnymi zjawiskami rynko-

wymi. Jako typowy przykład możemy podać system opisany w pracy (Wu, Lin., Lin,

2006), w której autorzy uczą drzewo decyzyjne klasyfikować punkty wejścia i wyjścia

z rynku na podstawie wektorów uczących, utworzonych z pięciu wskaźników analizy

technicznej i fundamentalnej, obliczonych z różnymi opóźnieniami czasowymi. Sys-

temy tego typu stanowią najciekawszą klasę systemów inwestycyjnych i teoretycznie

powinny być najbardziej efektywne. Mogą zawierać - jako warstwy i filtry - dowolne

z algorytmów należących do poprzednich grup, a ponadto nie zależą od prognoz wy-

znaczonych dla z góry założonego modelu matematycznego, który - mimo iż dobrze

działał w przeszłości - może przestać być adekwatny.

• narzędzia inwestycyjne - ta grupa obejmuje metody nie będące de facto syste-

mami inwestycyjnymi, ale dostarczające cennych wskazówek o rynku. Jako przykład

można wymienić systemy rozpoznawania formacji analizy technicznej zapropono-

wane w (Ładyżyński, Grzegorzewski, 2010; Ładyżyński, Grzegorzewski, 2012)

Literatura przedmiotu zawiera dość szeroką gamę różnorodnych automatycznych sys-

temów inwestycyjnych. Niestety, zamieszczone w niej wyniki działania prezentowanych

strategii pozostawiają często wiele do życzenia.

Cel rozprawy

Główne cele rozprawy to:

1. Stworzenie oprogramowania umożliwającego poprawne testowanie i porównywanie

systemów inwestycyjnych.
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2. Zbadanie realnych możliwości generowania zysków popularnych algorytmów mecha-

nicznych oraz systemów inwestycyjnych, opartych na technikach sztucznej inteligen-

cji.

3. Przedstawienie autorskiej metody rozpoznawania formacji cenowych.

4. Konstrukcja autorskiego systemu inwestycyjnego posiadającego zdolność adaptacji

on-line do szeregów czasowych o wysokiej niestacjonarności oraz zbadanie możliwo-

ści zastosowania zaproponowanego systemu jako inteligentnego systemu inwestycyj-

nego.

5. Konstrukcja testu statystycznego weryfikującego hipotezę o możliwości prognozo-

wania kierunku ruchu lub poziomu cen przez algorytmy uczenia maszynowego.

Struktura rozprawy

Podczas weryfikacji wyników algorytmów inwestycyjnych wielu autorów nie uwzględnia

kosztów transakcyjnych oraz nie porównuje stopy zwrotu systemu ze stopą zwrotu in-

deksu. Badając przedstawione systemy można bardzo często natknąć się na wyniki, które

zostały dobrane tendencyjnie (np. wybrano okresy, na których algorytm akurat zarabiał).

W rozprawie zostanie przedstawiona koncepcja testowania automatycznych systemów in-

westycyjnych (rozdział 1) wraz z metodologią ich porównywania. Za pomocą zapropono-

wanego systemu weryfikacji algorytmów zbadamy klasyczne algorytmy inwestycyjne oraz

wybrane systemy oparte na uczeniu maszynowym dostępne w literaturze (rozdział 2).

Poszukiwania zyskownej inteligentnej strategii inwestycyjnej, mającej zdolność adapta-

cji do zmiennych warunków rynkowych, doprowadzą nas do skonstruowania przydatnych

narzędzi inwestycyjnych takich jak nowy algorytm rozpoznawania obrazów (rozmyte pro-

toformy geometryczne - rozdział 3) oraz system wykorzystujący lasy losowe Breimanna,

mający zdolność adaptacji on-line do szeregu czasowego o wysokiej niestacjonarności (roz-

dział 4). Na koniec zostanie zaproponowany test statystyczny dający odpowiedź na pyta-

nie, czy prognozowanie, za pomocą jednego z najsilniejszych algorytmów uczenia maszy-

nowego, poziomów i kierunku ruchu szeregów czasowych cen, bez patrzenia na czynniki

makroekonomiczne, analizę fundamentalną danej spółki czy sektora i wskaźniki nastroju

konsumentów, a bazując jedynie na pojedynczej trajektorii jest skuteczne.
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Obce terminy w pracy

W rozprawie często występują zwroty anglojęzyczne zapożyczone z literatury finanso-

wej publikowanej najczęściej w języku angielskim. Ponieważ, w większości przypadków

funkcjonują one wśród polskich finansistów jako bezpośrednie kalki z języka angielskiego,

nie została podjęta próba ich przełożenia. Terminy obce zostały umieszczone w słowniku

pojęć na początku rozprawy.



Słownik pojęć

agregat cen - inaczej reprezentacja OHLC - (ang. open, high, low, close). Sposób agre-

gacji cen instrumentu finansowego na danym odcinku czasu, w którym trajektorię

szeregu czasowego odwzorowujemy w postaci czwórki liczb: ceny na początku okresu

- open, ceny maksymalnej - high, ceny minimalnej - low, oraz ceny aktywa na końcu

badanego okresu - close; s. 16

algorytmiczny fundusz inwestycyjny - patrz fundusz typu quant; s. 29

algorytmiczny system inwestycyjny - (ang. quantitative trading) definiuje się jako

zbiór reguł jednoznacznie określających momenty kupna i sprzedaży instrumentów

finansowych oraz wielkości otwieranych pozycji względem posiadanego kapitału, na

podstawie analizowanych czynników rynkowych, ekonomicznych, psychologicznych;

(por. mechaniczny system inwestycyjny); s. 8

benchmark - instrument finansowy służący do porównywania inwestycji; s. 18

Forex - rynek wymiany walut, na którym inwestorzy instytucjonalni, banki centralne

i rządy wymieniają waluty przez 24 godziny na dobę; s. 13

formacja horyzontalna - pojęcie z dziedziny analizy technicznej rynków finansowych.

Mówimy, że ceny instrumentu finansowego znajdują się w formacji horyzontalnej,

jeśli oscylują przez znaczny okres czasu w pobliżu pewnej ustalonej stałej ceny; s.

15

fundusz quant - (inaczej algorytmiczny fundusz inwestycyjny) typ funduszu inwesty-

cyjnego, w którym decyzje inwestycyjne podejmowane są przy użyciu modeli mate-

matycznych i analizy ilościowej; s. 9

13



14 Słownik pojęć

linia kapitału - trajektoria szeregu czasowego przedstawiającego wartość portfela inwe-

stycyjnego w czasie; s. 22

mechaniczny system inwestycyjny - (por. algorytmiczny system inwestycyjny) me-

chaniczny system inwestycyjny jest pojęciem nieco węższym niż algorytmiczny sys-

tem inwestycyjny. Mianemmechanicznych systemów (strategii) inwestycyjnych okre-

śla się najczęściej klasyczne algorytmy inwestycyjne (takie jak opisany w rozdziale 2

System Trójekranowy Eldera). Reguły transakcyjne mechanicznych systemów inwe-

stycyjnych, w przeciwieństwie do reguł inwestycyjnych algorytmicznych systemów

inwestycyjnych (korzystających również z metod uczenia maszynowego), oparte są

na podstawowych wskaźnikach ilościowych takich jak średnie kroczące itp.; s. 14

pozycja długa - mówimy, że inwestor zajmuje długą pozycję, jeżeli jest stroną kupującą

instrument (nazywamy go wówczas stroną długą transakcji). Strona długa zarabia

na wzroście wartości instrumentu; s. 16

pozycja krótka - mówimy, że inwestor zajmuje krótką pozycję, jeżeli jest stroną sprzeda-

jącą instrument (nazywamy go wówczas stroną krótką transakcji). Strona krótka za-

rabia na spadku wartości instrumentu. W praktyce, zajęcie krótkiej pozycji (krótka

sprzedaż) realizowane jest na zasadzie pożyczki brokera. Przykładowo chcąc sprze-

dać na krótko akcje IBM (a nie będąc w ich posiadaniu) prosimy o pożyczenie danej

ilości tych akcji od brokera. Po otrzymaniu pożyczki natychmiast sprzedajemy akcje

otrzymując gotówkę. Jeśli cena akcji spadnie, możemy je odkupić taniej w chwili,

gdy broker zarząda zwrotu i zarobić różnicę cenową; s. 51

stop loss - zlecenie zabezpieczające daną inwestycję w instrument finansowy (pozycję).

Zlecenie stop loss, zamyka pozycję w momencie, gdy strata przekroczy z góry usta-

lony poziom; s. 50

trader - osoba fizyczna lub prawna, która sprzedaje i kupuje instrumenty finansowe

w celu osiągnięcia zysku w krótkim horyzoncie czasowym; s. 7
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trailing stop - jest to rodzaj zlecenia stop loss, które zabezpiecza zysk z otwartej pozycji,

zamykając ją w przypadku, gdy strata od maksymalnego osiagniętego zysku od

momentu otwarcia pozycji przekroczy z góry ustalony poziom; s. 50

świeczka cenowa - jeden ze sposobów graficznej reprezentacji agregatu cen obrazujący

rozpiętość cen za pomocą pionowej linii z zaznaczonymi poziomami cen otwarcia

i zamknięcia; s. 16
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Rozdział 1

Backtesting systemów inwestycyjnych

1.1 Backtesting systemów inwestycyjnych - zagrożenia

Backtesting systemów inwestycyjnych jest procesem polegającym na weryfikacji wy-

ników danej zautomatyzowanej strategii inwestycyjnej oraz jej użyteczności do generowa-

nia zysków na rzeczywistym rynku. Potencjalny system do backtestowania algorytmów

ma stanowić emulator prawdziwego rynku. Niestety, weryfikacja automatycznych strate-

gii inwestycyjnych kryje wiele pułapek mogących spowodować, że wyniki w symulatorze

są znacznie zawyżone w stosunku do potencjalnych możliwości rynkowych strategii. Oto

trzy najważniejsze źródła ryzyka na jakie jest narażony autor algorytmów:

• survivorship bias - polega na nieuwzględnieniu w raportach finansowych oraz

bazach danych notowań historycznych spółek, które zbankrutowały. Skutkuje to za-

wyżeniem potencjalnej stopy zwrotu z inwestycji w losową spółkę z analizowanego

sektora. Wyobraźmy sobie inwestora analizującego sektor funduszy inwestycyjnych

rynku Forex. Inwestor odczytuje informację, że średnia stopa zwrotu z aktywnych

obecnie funduszy rynku forex za okres ostatnich 4 lat wynosi 12%, podczas gdy śred-

nia stopa zwrotu z lokaty wynosi 5%. Nie dysponując informacją, że w przeciągu

ostatnich 4 lat upadło 6 na 10 funduszy, prawdopodobnie zdecyduje się zainwesto-

wać.

17
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• look ahead bias - polega na udostępnieniu testowanemu algorytmowi informa-

cji, która w realnym rynku nie byłaby dostępna w danym momencie. Przykładem

look ahead bias może być realizacja strategii: „kupuj 5% powyżej dziennego mini-

mum”. Nie wiemy z góry, jakie jest dzienne minimum i powinniśmy w systemie

backtestowym szczególną uwagę zwrócić na rozliczanie zleceń algorytmu po cenach

późniejszych, niż dane dostępne dla algorytmu w momencie podejmowania decyzji

inwestycyjnej.

• data snooping bias - jest to ryzyko zawyżenia realnych możliwości strategii inwe-

stycyjnej przez dostrojenie parametrów do zbioru danych. Data snooping szczególnie

często pojawia się przy weryfikacji algorytmów statycznych, gdzie wstępnie dobie-

ramy parametry na podstawie danych, na których następnie będzie weryfikowany

algorytm. Sposobem na uniknięcie problemu data snoopingu jest testowanie algo-

rytmu stosując testowanie out of sample za pomocą okna kroczącego (patrz rozdział

1.3).

1.2 Problem data-snoopingu

1.2.1 Strategia oparta na wykładniczym wygładzaniu cen

Problem data snoopingu jest na tyle powszechny i poważny w konsekwencjach, iż wart

jest dokładniejszej analizy. Przedstawiony poniżej przykład nie jest jedynie abstrakcyjną

ilustracją problemu, ale stanowi opis realnej sytuacji, z którą zetknąłem się podczas pracy

w jednym z funduszy inwestycyjnych. Algorytm o niepoprawnie zbadanych właściwościach

został uruchomiony. Zarządzający funduszem, wierząc w jego możliwości wyłączyli go

dopiero w momencie znacznego przekroczenia historycznie najgorszego wyniku portfela.

Spowodowało to publikację nie najlepszych wyników funduszu za miniony okres i odpływ

kapitału.

Przyjrzyjmy się jednej z najpopularniejszych mechanicznych strategii omawianej w więk-

szości publikacji dotyczących strategii inwestycyjnych EMA (ang. expotential moving ave-

rage), należącej do tzw. strategii śledzących trend (ang. trend following). Daje ona zy-

skowne sygnały inwestycyjne w okresach występowania wyraźnych trendów oraz mylne
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sygnały w formacjach horyzontalnych. Strategia EMA oparta jest na definicji wykładni-

czej średniej ruchomej rzędu k (w porównaniu z ogólnie przyjętą definicją wykładniczej

średniej ruchomej, średnia ruchoma rzędu k jest obliczana jedynie na podstawie k ostat-

nich obserwacji, zamiast dla wszystkich przeszłych obserwacji).

Definicja 1.2.1

Wykładniczą średnią ruchomą rzędu k, obliczoną dla aktywa, którego ceny reprezen-

towane są szeregiem czasowym (X)t, nazywamy wyrażenie:

EMAkt = αXt + (1− α)EMAkt−1, (1.2.1)

gdzie EMAk0 = X0 oraz α = 2
k+1

.

Reguła transakcyjna, wykorzystująca wygładzanie wykładnicze, polega na generowa-

niu sygnału kupna w momencie, gdy cena przebija od dołu linię EMA o wartość progową

θ. Sygnał sprzedaży jest generowany, gdy ceny przebiją od góry linię EMA o wartość

θ. Współczynnik θ pomaga zredukować straty w formacjach horyzontalnych, w których

EMA daje mylne sygnały, obwieszczając na przemian pojawienie się trendu wzrostowego

i spadkowego, co generuje straty w postaci kosztów transakcyjnych. Niestety, wprowa-

dzenie współczynnika θ powoduje późniejsze wykrywanie nadchodzącego trendu, a co za

tym idzie, również redukcję potencjalnych zysków. Formalnie, zapis reguły transakcyjnej

EMA ujęto w postaci algorytmu 1.1. Ponieważ system będziemy testować na polskim

rynku akcji, zatem rozważamy tylko pozycje długie. Rysunek 1.1 ilustruje potencjalne

sygnały transakcyjne generowane przez EMA (przebicia cen zamknięcia linii EMA).

Ponadto w algorytmie realizującym strategię EMA wprowadzamy parametr ξ realizu-

jący stop loss, czyli maksymalną procentową stratę, jaką jesteśmy w stanie zaakceptować

na pojedynczej transakcji. Jeśli procentowa strata na pozycji przekroczy ξ, zostaje ona

zamknięta i czekamy na kolejny sygnał systemu. Jednym z częstym błędów, które napo-

tkałem analizując metody weryfikacji stosowane przez autorów systemów inwestycyjnych,

było otwieranie pozycji po aktualnej cenie (czyli cenie zamknięcia bieżącego agregatu

cenowego, do którego ma dostęp algorytm - np. cena close dzisiejszej dziennej świeczki

cenowej). W praktyce, od momentu wygenerowania sygnału do momentu wykonania zle-

cenia upływa pewien czas, zatem w naszym systemie testującym algorytmy przyjmujemy
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Rysunek 1.1: EMA o długości k = 13 wykreślona dla danych dziennych.

założenie, że zawsze otwieramy zlecenia po cenie open następnego agregatu. Na przykład,

jeśli EMA wygeneruje sygnał dziś o godz. 16:30, uwzględniając dzisiejszą cenę zamknięcia

KGHM, pozycję zajmiemy jutro o 9:30, po cenie otwarcia KGHM.

1.2.2 Wyniki strategii EMA dla standardowych parametrów

Strategia EMA, dana algorytmem 1.1, została zaprogramowana i przetestowana syste-

mem służącym do weryfikacji algorytmów inwestycyjnych stworzonym na potrzeby roz-

prawy i opisanym szerzej w rozdziale 1.5. Rysunek 1.2 oraz tablica podsumowująca 1.1

przedstawiają linię kapitału uzyskaną za pomocą algorytmu EMA o standardowych pa-

rametrach (często podawanych w publikacjach dotyczących metod inwestycyjnych jako

jedne z działających parametrów). Mimo, że strategia EMA zarobiła mniej od KGHM

(6.8%), ochroniła w znacznym stopniu kapitał. Portfel inwestycyjny zarządzany zgodnie

z sygnałami generowanymi przez algorytmem EMA o standardowych parametrach miał

na początku roku 2009 prawie dwa razy więcej kapitału, niż portfel odwzorowujący bez-

pośrednio ceny akcji KGHM 1.

1Dane spółek pochodzących z GPW wykorzystane w pracy, są bezpłatne i pochodzą z serwisu stooq.pl.
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Algorytm 1.1 Reguła transakcyjna EMA

Parametry algorytmu: k - długość EMA, θ-wartość progowa, ξ-procentowy stop loss
Dane wejściowe: Ct, Ct−1, . . . , Ct−k - k ostatnich cen zamknięcia, Ot+1 - cena otwarcia
kolejnego agregatu (np. cena otwarcia w dniu kolejnym)
Parametry początkowe: position := NONE

if EMAkt > Ct and EMAkt−1 < Ct−1 then
{calculateCrossPrice: funkcja zwraca rzędną punktu przecięcia pro-
stych zdefiniowanych za pomocą punktów pr.((t − 1, Ct−1), (t, Ct)) oraz
pr.((t− 1, EMAt−1), (t, EMAt))}
crossPrice:=calculateCrossPrice(Ct−1,Ct,EMAt−1,EMAt)
preSignal:=LONG

else
preSignal:=NEUTRAL

end if
if EMAkt < Ct and EMAkt−1 > Ct−1 then

crossPrice:=calculateCrossPrice(Ct−1,Ct,EMAt−1,EMAt)
preSignal:=SHORT

else
preSignal:=NEUTRAL

end if

{stop loss check}
if position!=NONE and (positionOpenPrice− Ct)/positionOpenPrice > ξ then

SELL
position:=NONE

end if

if preSignal==LONG and |Ct − crossPrice|/crossPrice > θ then
BUY
position:=LONG
positionOpenPrice:=Ot+1

end if
if preSignal==SHORT and |Ct − crossPrice|/crossPrice > θ then

SELL
position:=NONE

end if
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Rysunek 1.2: Wyniki strategii EMA dla standardowych parametrów: k = 15, θ = 0.01,
ξ = 0.05. Jako benchmark przyjmujemy wartość portfela uzyskanego poprzez zakup akcji
KGHM na początku badanego okresu za całość kapitału - 100000 PLN.

1.2.3 Dostrojenie parametrów strategii do szeregu czasowego cen

- EMAOveroptimized

Po zweryfikowaniu algorytmu EMA dla standardowych parametrów inwestor może ulec

pokusie, aby sprawdzić inne parametry, testując algorytm na tym samym zbiorze danych.

Przyjrzyjmy się, jak dobre wyniki można uzyskać nawet dla tak prostego algorytmu, prze-

szukując przestrzeń jedynie dwóch parametrów: stop lossu ξ oraz długości średniej EMA.

Uruchamiając moduł optymalizatora systemu backtestingowego, opisanego w rozdziale

1.5, testujemy wyniki portfeli w okresie 2006-2013 przeszukując przestrzeń parametrów

algorytmu EMA: A = {(k, ξ) : 0 ≤ k ≤ 100, 0.03 ≤ ξ ≤ 0.1}, przy ustalonym parametrze

θ = 0.01. Uruchamiając strategię EMA dla kolejnych parametrów z przestrzeni A (pełen

przegląd przestrzeni parametrów z ustalonym krokiem: ∆k = 1, ∆ξ = 0.0023 - wartość

ξ odpowiada gęstości siatki 30) w wybranym okresie, znajdujemy parametry k = 51,

θ = 0.01, ξ = 0.037 (por. rys. 1.3), dla których nasz algorytm uzyskuje niebotyczny zwrot

na poziomie 239%. Uzyskany wynik nie jest wrażliwy na przyjętą wartość kroku opty-

malizacji parametru ciągłego. Niestety, w rzeczywistości wyniki algorytmu będą dalekie
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od powyższych. Przeszukując wystarczająco długo przestrzeń parametrów dokonaliśmy

dostrojenia algorytmu do szeregu czasowego cen (ang. data snooping bias). Prawdziwe

możliwości algorytmu zbadamy stosując testowanie out of samples - walk forward, opisane

w kolejnym rozdziale. Zestawienie wyników różnych wariantów algorytmu EMA zawiera

tablica 1.1.

Rysunek 1.3: Wyniki strategii EMA dla najlepszych parametrów znalezionych przez opty-
malizator na badanym odcinku czasowym: k = 51, θ = 0.01, ξ = 0.037.

1.3 Backtesting algorytmów inwestycyjnych za pomocą

metodologii walk forward

1.3.1 Metodologia walk forward

Przy konstrukcji systemów inwestycyjnych kluczowym elementem jest właściwy sposób

testowania. W szczególności, dane użyte do weryfikacji wyniku inwestycyjnego powinny

zostać oddzielone od tych, wykorzystanych do uczenia algorytmu (wybór optymalnych pa-

rametrów). W poprzednim rozdziale pokazaliśmy, że wykorzystanie tych samych danych

do trenowania algorytmu oraz do późniejszej weryfikacji prowadzi do znacznego zawyżenia

potencjalnych możliwości generowania zysków. W skrajnym przypadku niewłaściwa meto-
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dologia testowania może doprowadzić do upadku funduszu inwestycyjnego lub bankructwa

inwestora.

Jednym z ważnych celów niniejszej pracy jest zweryfikowanie realnych możliwości sys-

temów inwestycyjnych dostępnych w literaturze. Wiele publikacji z dziedziny zastosowania

metod sztucznej inteligencji w konstrukcji systemów inwestycyjnych (por. Fong , Si , Tai

,2012; Jangmin, Jangwoo Lee, Jae Won, Byoung-Tak, 2006; Wu, Lin S., Lin C., 2006;

Qing-Guo, Jin, Qin, Shuzhi,2011) ukazuje znaczące braki w metodologii testowania jak

na przykład: testowanie na danych z próby uczącej, zbyt mały okres danych, wybór jedy-

nie niektórych specyficznych instrumentów. Bowiem, nawet jeśli system testowany jest na

danych out-of sample (ale bez użycia metodologii walk forward), można łatwo jest dobrać

taką klasę instrumentów i taki okres, na którym osiągnie on ponadprzeciętne wyniki.

Klasyczna metoda weryfikacji statystycznych systemów uczących się zakłada podzie-

lenie próby na dwa zbiory: uczący - na którym estymowane są parametry modelu oraz

testowy - na którym dokonujemy weryfikacji modelu. Naturalne rozszerzenie stanowi me-

toda n-krotnej oceny krzyżowej, w której dzielimy zbiór danych na n podzbiorów

o równej liczności, trenujemy model na n− 1 podzbiorach i weryfikujemy na pozostałym

fragmencie zbioru nie wykorzystywanym podczas uczenia. Proces weryfikacji i trenowania

powtarzamy n-razy tak, aby na każdym z n podzbiorów algorytm został zweryfikowany,

po nauczeniu go na pozostałej części danych.

Metodologia walk forward stanowi adaptację metody testowania out-of sample na po-

trzeby testowania modeli statystycznych adaptujących się dynamicznie (ang. on-line) do

szeregów czasowych (por. Pardo, 2008). W celu testowania systemu na danych spoza

próby uczącej wprowadzamy metodę „okna kroczącego”. Zapoznajmy się z następującymi

definicjami:

Definicja 1.3.1 DFL (ang. data feed length) - liczba poprzednich wartości szeregu

czasowego potrzebnych do wygenerowania sygnału transakcyjnego na bieżącą chwilę (np.

dla algorytmu EMA o długości średniej wykładniczej wynoszącej 13, DFL = 13).

Definicja 1.3.2 OWL (ang. optimization window length) - długość okna danych

w szeregu czasowym, na którym będziemy estymować parametry algorytmu (długość okna

zbioru uczącego).
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Definicja 1.3.3 TWL (ang. trading window length) - długość okna danych w szeregu

czasowym, na którym będziemy weryfikować algorytm (długość okna zbioru walidacyjnego).

Wyjaśnijmy dokładniej ideę walk forward na przykładzie optymalizacji parametrów al-

gorytmu EMA z rozdziału 1.2.1. Niech (Xt) oznacza szereg czasowy cen w agregacji dzien-

nej. Załóżmy, że w bieżącej chwili t0 = 0 uruchamiamy algorytm, co wymaga znalezienia

optymalnych parametrów do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przyjmując OWL = 400

optymalne parametry algorytmu będziemy poszukiwać na danych z ostatnich 400 dni:

A = (Xt=t0−OWL, Xt=t0−OWL+1, . . . , Xt0) (1.3.1)

Na podstawie szeregu (1.3.1) szacujemy stopę zwrotu algorytmu (lub inna przyjętą funk-

cję celu np. współczynnik Sharpe’a) dla wszystkich parametrów z badanej przestrzeni

poprzez uruchomienie symulacji tradingu. Po wykonaniu wszystkich symulacji za aktu-

alnie obowiązujące parametry przyjmujemy te, które maksymalizują funkcję celu. Przez

kolejne TWL = 250 dni przyjmujemy, że algorytm jest zoptymalizowany i inwestujemy

zgodnie z sygnałami generowanymi przez model dla ustalonych parametrów. Po okresie

TWL powtarzamy proces optymalizacji szukając najlepszych parametrów w ostatnich

OWL dniach. Proces weryfikacji algorytmu przy użyciu okien kroczących przedstawiony

jest na rysunku 1.4.

Rysunek 1.4: Analiza metodą walk forward. Kolejne poziome paski odpowiadają kolejnym
reoptymalizacjom algorytmu. Na rysunku widzimy przesuwanie się okna kroczącego. Al-
gorytm optymalizujemy na danych oWLi, a testujemy na danych tWLi. Ostatni pasek
obrazuje ideę DLF, daną definicją 1.3.1.

Przy testowaniu algorytmów inwestycyjnych należy zachować niezwykłą ostrożność,

zwracając szczególną uwagę, czy któreś z parametrów algorytmu nie zostały „doopty-
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malizowane” do szeregu czasowego. Istnieje wiele witryn świadczących usługi finansowe,

gdzie po wykupieniu odpowiedniego abonamentu dostajemy dostęp do sygnałów trans-

akcyjnych legitymujących się niemal idealnymi wynikami z przeszłości. Jak widzieliśmy

w poprzednim rozdziale, przeszukując odpowiednio przestrzeń parametrów możemy na-

wet najprostszy algorytm przedstawić jako maszynę do zarabiania pieniędzy. Niestety,

powtórzenie tak dobrego wyniku na realnym rynku jest zwykle mało prawdopodobne.

1.3.2 Weryfikacja algorytmu EMA metodologią walk forward

Rysunek 1.5 przedstawia linię kapitału algorytmu testowanego metodą walk forward, opi-

saną w rozdziale 1.3. Walk forward broni nas w znacznym stopniu przed dostrojeniem się

do danych, ponieważ parametry algorytmu są znajdowane na innym podzbiorze danych,

niż następującą później weryfikacja. Algorytm musi podejmować decyzje inwestycyjne na

danych, których wcześniej „nie widział”. Algorytm EMA możemy potraktować jako pewną

funkcję na przestrzeni jego parametrów wejściowych (por. rozdział 1.1) przyjmując jako

wartość tej funkcji całkowitą stopę zwrotu uzyskaną z inwestowania algorytmem na za-

danym ustalonym z góry okresie. Wówczas możemy zdefiniować optymalizator szukający

maksimum tej funkcji, czyli podjąć próbę znalezienia parametrów maksymalizujących

zysk. Dla testu walk forward przyjęliśmy konfigurację optymalizatora poszukującego naj-

lepszych parametrów przedstawioną w algorytmie 1.2.

Ważnym elementem optymalizatora jest funkcja wyłączania generowania sygnałów in-

westycyjnych w przypadku, w którym nie udaje się znaleźć parametrów generujących do-

datnią stopę zwrotu na okresie uczącym OWL. Powyższa reguła ochroniła kapitał w latach

kryzysu 2008-2009. Zestawienie wyników algorytmów zawiera tablica 1.1. Widać, że po

zastosowaniu właściwej metody testowania wyniki algorytmu nie są już tak imponujące.

Porównując wyniki algorytmu „dooptymalizowanego” - EMAOveroptimized, z wynikami

algorytmu testowanego walk forward dochodzimy do wniosku, że rzeczywiste możliwości

algorytmu dyskwalifikują go jako narzędzie inwestycyjne (zwrot w wysokości 32%, przy

maksymalnym obsunięciu −41%).

Należy mieć na uwadze, że samo zastosowanie metodologii walk forward nie neutrali-
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Algorytm 1.2 Optymalizator parametrów algorytmu EMA

Parametry optymalizatora: OWL = 400, TWL = 250
Przestrzeń parametrów: 10 ≤ k ≤ 100; 0.03 ≤ ξ ≤ 0.1;Nξ = 30, gdzie Nξ = 30
gęstość siatki parametru ξ - pełen przegląd przestrzeni parametrów z ustalonym krokiem:
∆k = 1, ∆ξ ≈ 0.0023
Funkcja celu: stopa zwrotu portfela algorytmu na oknie uczącym OWL

Dla momentu czasu t, t ∈ N: {co okres TWL odpal optymalizator}
if t przystaje do zera modulo TWL then

wyszukaj parametry (k, ξ) maksymalizujące funkcję celu (stopę zwrotu) algorytmu
grającego na okresie czasu (t−OWL, t− 1): Rmax

if Rmax ≥ 0 then
Zastąp bieżące parametry algorytmu nowoznalezionymi parametrami.

else
Wyłącz podejmowanie decyzji inwestycyjnych - nie gramy do momentu następnej
optymalizacji (przez TWL kolejnych iteracji) oraz zamykamy wszystkie otwarte
pozycje.

end if
end if

zuje całkowicie pułapki data snoopingu. Parametry OWL i TWL dla optymalizatora przy-

jęliśmy apriori, jako często dające dobre rezultaty oraz pasujące do kontekstu algorytmu:

inwestujemy zgodnie z sygnałami algorytmu przez okres roku - 250 dni oraz szukamy naj-

lepszych parametrów na ostatnim półtorarocznym okresie, tzn. 400 dni. Prawdopodobnie

eksplorując szereg czasowy cen KGHM poprzez przeszukiwanie parametrów OWL i TWL,

znaleźlibyśmy konfiguracje optymalizatora dającą znacznie lepsze wyniki.

B&H EMAStandard EMAOveroptimized EMAWalkForward

zwrot 17.5% 6.8% 239% 32.44%
śr. msc. zwrot 1.08% 0.37% 2.21% 0.6%
max drawdown -85% -46% -44.6% -41.26%

Tablica 1.1: Porównanie algorytmu transakcyjnego EMA grającego na akcjach spółki
KGHM. max drawdown - oznacza maksymalne obsunięcie kapitału (por. def. 1.4.1). EMA-
Overoptimized jest rezultatem inwestycyjnym algorytmu uzyskanego w wyniku optyma-
lizacji przeprowadzonej w rozdziale 1.2.3.
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Rysunek 1.5: Wyniki strategii EMA testowanej kroswalidacyjnie: OWL = 400,
TWL = 250.

1.4 Miary efektywności algorytmów inwestycyjnych oraz

ich porównywanie

1.4.1 Miary efektywności algorytmów

Korzystając z systemu zaprojektowanego na potrzeby backtestingu algorytmów, opisa-

nego w rozdziale 1.5, będziemy starać się skonstruować algorytmy, które wykazywałyby

właściwości generowania zysków większych niż stopa wolna od ryzyka. Trudno jest podać

jednoznaczną miarę porównująca dwa algorytmy inwestycyjne ponieważ użycie konkret-

nego algorytmu zależy od potrzeb inwestora i charakterystyki portfela, jaki chce uzyskać.

Przykładowo, jeden z inwestorów może być dużo bardziej zainteresowany algorytmami

dającymi mu roczny oczekiwany zysk na poziomie 12%, przy drawdownie −25%, a inny,

chcący za rok zakończyć inwestycję i pieniądze zainwestować w budowę domu, nie będzie

w stanie zaakceptować ryzyka czasowej potencjalnej utraty czwartej części wartości port-

fela i wybierze algorytm dający oczekiwany roczny zysk na poziomie 7%, przy maksymal-

nym drawdownie −10%. Należy również dokonać - choćby pobieżnej - analizy ilościowej

stóp zwrotu z poszczególnych transakcji. Dla wielu algorytmów większość zysku gene-

rowana jest przez niewielką liczbę transakcji znajdujących się daleko w prawym ogonie
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rozkładu prawdopodobieństwa. Jednak jeśli całość zysku algorytmu na przestrzeni 10 lat

została wygenerowana poprzez dwie transakcje będące obserwacjami odstającymi, należy

poważnie zastanowić się, czy wynik nie jest dziełem przypadku.

Definicja 1.4.1 Niech (Pt)
tk
t=tp oznacza wartość kapitału portfela w czasie. Maksymal-

nym drawdownem portfela nazywamy wyrażenie

Mdrawdown = min
tp≤t1<t2≤tk

Pt2 − Pt1
Pt1

. (1.4.1)

Załóżmy, że będziemy weryfikować algorytm A na k aktywach, na ustalonym przedziale

czasowym zawierającym kilka cykli rynkowych (zwykle będzie to okres 8-10 lat). Anali-

zując wyniki algorytmu będziemy brali pod uwagę następujące statystyki oraz narzędzia:

• średnią stopę zwrotu ze strategii grającej na k aktywach

r̄all =
1

k

k∑
i=1

ri, (1.4.2)

gdzie ri oznacza stopę zwrotu strategii inwestującej w aktywo i w badanym okresie;

• średnią stopę zwrotu z k aktywów, tzn.

r̄bhall =
1

k

k∑
i=1

rbhi , (1.4.3)

gdzie rbhi oznacza stopę zwrotu z aktywa i w badanym okresie;

• histogram rozkładu prawdopodobieństwa średnich miesięcznych stóp zwrotu z testu

algorytmu na każdym z k aktywów oraz wartość oczekiwaną tego rozkładu inter-

pretowaną jako oczekiwaną miesięczną stopę zwrotu z algorytmu inwestującego na

dowolnym aktywie, tzn.

r̄mscall =
1

k

k∑
i=1

r̄msci , (1.4.4)

gdzie r̄msci oznacza średnią miesięczną stopę zwrotu na aktywie i;

• średnią miesięczną stopę zwrotu ze strategii buy and hold dla grupy testowych ak-
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tywów, tzn.

r̄mscbhall =
1

k

k∑
i=1

r̄bhmsci , (1.4.5)

gdzie r̄bhmsci oznacza średnią miesięczną stopę zwrotu uzyskaną z inwestycji w aktywo

i strategią buy and hold (czyli kupno za całość wartości portfela aktywa i);

• roczną stopę zwrotu równoważną średniej miesięcznej stopy zwrotu (1.4.4), tzn.

R̄year = (1 + r̄mscall )12, (1.4.6)

w kontekscie aktualnie obowiązującej rocznej stopy zwrotu wolnej od ryzyka Rfree;

• histogram rozkładu prawdopodobieństwa zwrotów ze wszystkich transakcji dokona-

nych przez algorytm na k aktywach oraz wartość oczekiwaną rozkładu, jako progno-

zowany zwrot z transakcji dokonanej przez algorytm, tzn.

r̄trans = ERtrans, (1.4.7)

• średni drawdown dla testu algorytmu na k aktywach (średnia maksymalnych obniżek

stanu portfela inwestycyjnego), tzn.

M̄all
drawdown =

1

k

k∑
i=1

Mdrawdown,i, (1.4.8)

gdzie Mdrawdown,i oznacza maksymalny drawdown portfela utworzonego za pomocą

algorytmu inwestującego w instrument i (por. (1.4.1));

• odchylenie standardowe drawdownów

σdrawdown = σ(Mdrawdown,1,Mdrawdown,2, . . . ,Mdrawdown,k), (1.4.9)

• średni drawdown dla strategii buy and hold dla każdego z k aktywów:

M̄ bhall
drawdown =

1

k

k∑
i=1

M bh
drawdown,i, (1.4.10)
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gdzie M bh
drawdown,i oznacza maksymalny drawdown strategii polegającej na kupnie

aktywa i za cały dostępny kapitał (por. (1.4.1));

• odchylenie standardowe drawdownów strategii buy and hold, tzn.

σbhdrawdown = σ(M bh
drawdown,1,M

bh
drawdown,2, . . . ,M

bh
drawdown,k). (1.4.11)

Do powyższych ośmiu statystyk dodajmy jeszcze dwie miary określające ilościowo

wynik inwestycyjny wybranego algorytmu na tle danej grupy aktywów.

Definicja 1.4.2 Współczynnikiem pokonania strategii buy and hold nazywamy

frakcję aktywów, na których algorytmowi udało się pokonać wynik strategii buy and hold,

tzn.

BH =
1

k

k∑
i=1

I(r̄msci > r̄bhmsci ), (1.4.12)

gdzie r̄msci , r̄bhmsci są, odpowiednio, średnimi miesięcznymi stopami zwrotu z portfela za-

rządzanego przez algorytm na aktywie i oraz inwestycji w aktywo i strategią buy and hold.

Funkcja I()̇ jest funkcją indykatorową, zdefiniowaną następująco:

I(l) =

 1 jeśli wartość logiczna zdania l jest prawdziwa,

0 jeśli wartość logiczna zdania l jest fałszywa.
(1.4.13)

Definicja 1.4.3 Współczynnikiem pokonania stopy wolnej od ryzyka nazywamy

frakcję aktywów, na których algorytmowi udało się pokonać inwestycję w lokatę bankową:

RF =
1

k

k∑
i=1

I(r̄msci > r̄mscfree), (1.4.14)

gdzie r̄mscfree jest miesięczną stopą zwrotu wolną od ryzyka.

Powyższe dwa współczynniki można używać również do identyfikowania grup aktywów,

na których algorytm może mieć dobre wyniki podczas inwestowania na realnym rynku.

Na przykład, algorytmy śledzące trend powinny dużo lepiej działać na spółkach koniunk-

turalnych (np. kopalnie surowców), charakteryzujących się gwałtownymi trendami, niż na



32 ROZDZIAŁ 1. BACKTESTING SYSTEMÓW INWESTYCYJNYCH

spółkach uważanych za defensywne (np. TPSA z Warszawskiej Giełdy - długie formacje

horyzontalne, mało wrażliwa na załamania rynku).

1.4.2 Porównywanie algorytmów

Algorytmy można porównywać za pomocą współczynników zdefiniowanych w poprzedniej

sekcji. Jednak bardziej wiarygodne jest posłużenie się analizą statystyczną, ponieważ lep-

sze wyniki któregoś z algorytmów mogą być jedynie dziełem przypadku. Test statystyczny

daje większy poziom pewności, że polepszenie wyników (np. po wprowadzonej modyfikacji

do reguły transakcyjnej) nie mieści się w granicach błędu i jest wynikiem istotnym staty-

stycznie, a nie tylko efektem losowym przesuniętym przypadkowo w kierunku dodatniej

stopy zwrotu.

Przeanalizujmy bliżej scenariusz weryfikacji algorytmu inwestycyjnego, który będzie

używany w rozprawie. Rozważmy grupę instrumentów: S1, S2, . . . , Sn (w naszym przy-

padku będą to zwykle akcje z indeksu S&P 500 oraz kontrakty na surowce) oraz dwa

algorytmy A1, A2. Załóżmy, że algorytm A2 to zmodyfikowana wersja algorytmu A1. Po-

jawia się oczywiste pytanie: jak stwierdzić, że algorytmA2 daje lepsze wyniki inwestycyjne

niż A1?

Niech ciągi n-elementowe (r̄mscS1,A1
, r̄mscS2,A1

, . . . , r̄mscSn,A1
) oraz (r̄mscS1,A2

, r̄mscS2,A2
, . . . , r̄mscSn,A2

) ozna-

czają, odpowiednio, średnie miesięczne stopy zwrotu dla algorytmów A1, A2 dla każdego

z n instrumentów. Załóżmy, że ceny instrumentów S1, S2, . . . , Sn są od siebie niezależne

(w praktyce założenie to nie zawsze jest spełnione, jednak można dobrać grupy instru-

mentów wykazujących minimalną wzajemną korelację cen lub jej brak). Dla zbadania, czy

algorytm A2 jest istotnie lepszy niż A1, możemy posłużyć się testem znaków, traktując

wyniki algorytmów dla odpowiadających instrumentów jako parę obserwacji zależnych

(r̄mscSi,A1
, r̄mscSi,A2

). Przypomnijmy, że test znaków nie wymaga żadnych założeń co do wła-

sności rozkładów zmiennych losowych r̄mscS,A1
oraz r̄mscS,A2

(w przeciwieństwie do popularnego

t-testu, zakładającego normalność rozkładów) oprócz założenia niezależności par obser-

wacji (r̄mscSi,A1
, r̄mscSi,A2

). Statystyka testowa testu znaków ma postać

W =
n∑
i=1

I
(
r̄mscSi,A2

− r̄mscSi,A1
> 0
)
, (1.4.15)
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gdzie I(.) jest funkcją indykatorowa daną wzorem (1.4.13). Przy spełnionej hipotezie ze-

rowej

H0 : P
(
r̄mscS,A2

> r̄mscS,A1

)
=

1

2
, (1.4.16)

tzn. że wyniki algorytmów A1 i A2 nie różnią się istotnie, statystyka (1.4.15) ma rozkład

dwumianowy

W ∼ b

(
n,

1

2

)
. (1.4.17)

Jeśli test znaków wykaże nam wyższość jednego z algorytmów nad drugim, podobna

analizę warto wykonać również dla drawdownów algorytmów. Jeśli algorytm A2 ma śred-

nie miesięczne stopy zwrotu dla grupy aktywów większe niż A1 oraz drawdowny nie więk-

sze niż A1, możemy uznać, że ma większą wartość inwestycyjną.

Warto wspomnieć, że gdyby okazało się, iż badane próby pochodzą z rozkładów syme-

trycznych, możemy posłużyć się rangowym testem znaków (ang. signed-rank test), który

ma większą moc niż test znaków.

1.5 Architektura systemu informatycznego obsługują-

cego algorytmiczny fundusz inwestycyjny

1.5.1 Wymagania biznesowe

W niniejszym rozdziale przedstawimy zarys architektury systemu informatycznego, zapro-

jektowanego na potrzeby rozprawy, umożliwiającego w pełni zautomatyzowany trading

algorytmiczny. Algorytmy inwestycyjne badane w rozprawie będą testowane na zreduko-

wanej implementacji opisanego systemu, przy zachowaniu jego głównych funkcjonalności.

Szczególny nacisk został położony na poprawność (jakość) kodu odpowiadającego za roz-

liczenia (moduł Portfela Aktywów2) oraz kodu odpowiadającego za podawanie danych

rynkowych do inwestującego algorytmu (moduł Silnika Wykonania Algorytmów). Jakość

kodu w powyższych obszarach ma krytyczne znacznie dla wiarygodności weryfikowanych
2Zgodnie z ogólnie przyjętą konwencja nazwy modułów oprogramowania będziemy rozpoczynać wiel-

kimi literami.
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algorytmów. Błędy w obszarze rozliczeń pozycji, a także w sposobie podawania danych do

algorytmu (np. sytuacja, gdzie przez błąd programisty algorytm może podglądać przyszłe

kwotowania) może w znaczący sposób zawyżać końcowy wynik,

Projektując architekturę systemu informatycznego należy wyjść od jasno sprecyzowa-

nych wymagań biznesowych. Obecnie popularną i niezwykle skuteczną metodą prowadza-

nia dużych projektów informatycznych jest wytwarzanie oprogramowania zgodnie z me-

todyka Agile. Agile software development jest metodologią wytwarzania oprogramowania

opartą na ścisłej współpracy programistów z reprezentantami biznesu oraz realizowanie

długoterminowego celu poprzez proces ciągłego dostarczania oprogramowania uaktualnia-

nego o niewielkie przyrosty funkcjonalności. Główne założenia metodyki Agile zakładają:

• Projekty są realizowane w niewielkich zespołach programistycznych bez ustalonej

hierarchii. Zespół zarządza sam sobą poprzez codzienną analizę przyrostów oraz

potencjalnych problemów (ang. stand-up meetings), szukając najlepszej drogi do

przekucia wymagań biznesowych w kod.

• Działające oprogramowanie jest podstawową miarą efektywności zespołu, dlatego na

spotkaniach z klientem prezentowane są fragmenty wytworzonego oprogramowania

zamiast suchej dokumentacji.

• Ścisła współpraca z klientem - wymagania dotyczące oprogramowania nie mogą

być jasno zdefiniowane na początku procesu wytwórczego, dlatego ciągłe i aktywne

zaangażowanie biznesu w proces jest koniecznością.

• Adaptacja do zmian w wymaganiach - wytwarzanie oprogramowania metodologią

Agile skupią się na szybkim dostosowywaniu się do zmian w wymaganiach.

Przed przystąpieniem do wykonania szkicu projektu architektury systemu sprecyzujmy

jaki zakres funkcjonalności ma realizować system. Można interpretować je jako przykła-

dowe ogólne wymagania klienta składającego zamówienie na implementację infrastruktury

realizującej trading algorytmiczny. Przykładowo:

• System ma umożliwiać realizację automatycznego procesu inwestycyjnego prowa-

dzonego w czasie rzeczywistym poprzez wiele algorytmów działających równolegle

i wykonujących (być może kosztowne) obliczenia.
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• Algorytmy będą generowały sygnały inwestycyjne w horyzontach czasowych sięga-

jących od minuty do jednego dnia (horyzont inwestycyjny jest wielkością mówiącą,

co ile algorytm będzie wzbudzany).

• System oprócz tradingu live ma umożliwiać testowanie zaprogramowanych strategii

inwestycyjnych.

1.5.2 Wymagania niefunkcjonalne

Mając na uwadze wymagania biznesowe należy stworzyć projekt infrastruktury informa-

tycznej wraz z rekomendacją technologii, w której będzie realizowany. Na projekt archi-

tektury ogromny wpływ ma spełnienie tzw. wymagań niefunkcjonalnych systemu (ang.

non-functional requirements), czyli wymagań leżących warstwę niżej niż wymagania biz-

nesowe. Do wymagań niefunkcjonalnych zaliczamy pojęcia opisane szerzej w dalszej części

rozdziału:

• wydajność

• skalowalność

• niezawodność

• dostępność

• rozszerzalność

• utrzymywalność

• zarządzalność

• bezpieczeństwo.

Brak przemyślenia wymagań niefunkcjonalnych na etapie projektowania systemu może

mieć katastrofalny wpływ na wynik projektu informatycznego, a nawet biznesu jako ca-

łości. Jako przestrogę można przytoczyć sytuację, w której po półrocznym okresie prac

programistycznych serwis obsługujący sklep internetowy zostaje oddany do użytku. Popu-

larność zaczyna szybko rosnąć, jednak po osiągnięciu kilku tysięcy użytkowników okazuje
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się, że aplikacja zaczyna zużywać za dużo zasobów, przez co usługi stają się coraz mniej

dostępne, a klienci znużeni czekaniem odchodzą do konkurencji. Skalowalność serwisu nie

została przemyślana na etapie projektowania architektury, zatem nie można rozwiązać

problemu poprzez skalowanie horyzontalne aplikacji (ang. horizontal scaling), czyli do-

stawienie nowych serwerów. Jedynym rozwiązaniem jest czasochłonne przeprojektowanie

aplikacji i jej ponowne zaprogramowanie. Kilka tysięcy potencjalnych klientów nie może

w każdej godzinie przeglądać serwisu, co dla firmy skutkuje wielkimi stratami, a co gorsze,

utratą reputacji. Bardzo trudno jest ponownie przyciągnąć raz zniechęconego klienta. Po-

wyższy przykład przypomina historię klęski znanego polskiego serwisu społecznościowego

naszaklasa.pl. Ze względu na charakter open source i rozbudowaną społeczność do wy-

konania systemu warto użyć standardu tworzenia aplikacji biznesowych Java Enterprise.

Przeanalizujmy wymagania biznesowe w świetle wymagań niefunkcjonalnych istotnych

dla specyfikacji projektu, starając się dobrać odpowiednie technologie.

Wydajność

Poprzez wydajność rozumiemy głównie czas przetworzenia komunikatu przez system. Po-

nieważ algorytmy mają inwestować w agregacjach, od sekundowej do jednodniowej, dolne

ograniczenie wydajności wynosi 1 sek. Zatem do realizacji komunikacji pomiędzy kom-

ponentami możemy użyć zarówno technologii Web Service jak i serwera komunikatów

asynchronicznych JMS.

Skalowalność

Liczba inwestujących algorytmów nie została z góry określona. Należy więc zaprojekto-

wać system umożliwiający łatwą horyzontalną skalowalność, tzn. taki, w którym wzrost

liczby możliwych do obsłużenia równolegle zadań uzyskujemy poprzez dołączenie kolej-

nych serwerów do clustra. Implementacja algorytmów jako beany EJB (ang. Enterprise

Java Beans) oraz wdrożenie ich na serwerze aplikacyjnym zgodnym ze standardem J2EE,

umożliwia zrzucenie zadania skalowalności i zarządzania instancjami działających algo-

rytmów na serwer aplikacyjny (dokładny opis technologii użytych w bieżącej sekcji można

znaleźć w pozycji (Goncalves, 2009) lub w oficjalnej specyfikacji Java EE 6: JSR 316).



1.5. ARCHITEKTURA SYSTEMU 37

Niezawodność

Niezawodność systemu uzyskujemy dzięki zastosowaniu testów jednostkowych i integracyj-

nych wykonujących sprawdzenie poprawności zaimplementowanych funkcjonalności. Sze-

rzej o zagadnieniu traktuje praca Kaczanowskiego (2012).

Dostępność

Wysoką dostępność systemu realizuję się zwykle poprzez dublowanie tych samych kompo-

nentów na wielu serwerach, dzięki czemu awaria pojedynczej maszyny nie powoduje prze-

stoju systemu. Dobrze zmodularyzowana aplikacja Java EE daję się łatwo dostosować do

wymagań wysokiej dostępności poprzez odpowiednią konfigurację serwerów aplikacyjnych.

Rozszerzalność i utrzymywalność

Poprzez rozszerzalność i utrzymywalność rozumiemy nakład pracy potrzebny do wprowa-

dzenia do systemu nowej funkcjonalności lub poprawę zgłoszonego błędu. Rozbicie apli-

kacji na odrębne, komunikujące się ze sobą komponenty, realizujące jasno zdefiniowane

funkcjonalności, umożliwia spełnienie powyższych dwóch wymagań niefunkcjonalnych.

Zarządzalność

Przez zarządzalność rozumiemy miarę nakładu pracy potrzebnej do monitorowania i bie-

żącej obsługi działającego systemu. Zarządzanie poszczególnymi komponentami w techno-

logii Java EE zrzucone zostało na konsolę administracyjną serwera aplikacyjnego użytego

do wdrożenia komponentów. Do konfiguracji i uruchamiania poszczególnych procesów in-

westycyjnych potrzebujemy stworzenia dedykowanego graficznego interfejsu użytkownika.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo definiuje się jako brak możliwości dostępu lub przekłamywania informa-

cji przetwarzanych przez system przez osoby nieupoważnione. W przypadku niewielkiego

grona osób obsługujących system zadowalającym rozwiązaniem może okazać się wyod-

rębnienie działających komponentów w odseparowanej podsieci udostępnionej osobom

upoważnionym za pomocą technologii VPN (ang. Virtual Private Network).
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1.5.3 Strumień danych rynkowych

Ważnym elementem systemu, służącego jako środowisko czasu rzeczywistego wykonania

algorytmów, jest implementacja komponentu ładującego napływające dane rynkowe do

bazy danych. Zwykle brokerzy udostępniają strumień danych rynkowych poprzez API

(ang. Application Programming Interface), gdzie po wysłaniu odpowiedniego żądania da-

nych dla danej spółki, otrzymujemy asynchroniczne komunikaty będące spływającymi

danymi rynkowymi. Przy projektowaniu bazy danych mającej przechowywać dane ryn-

kowe warto zwrócić uwagę na wydajność, ponieważ w przypadku danych o niskich agrega-

cjach (np. napływających co sekundę czy milisekundę) rozmiar bazy po pewnym okresie

może osiągać terabajty. Na potrzeby najmniejszej agregacji danych, wynoszących jedną

minutę, wystarczy nam w zupełności relacyjna baza danych (np. dostępna darmowa imple-

mentacja PostgreSQL). Dla niższych agregacji warto rozważyć bazy danych zahaczające

o technologie Big Data np. Apache Cassandra, której właściwości idealnie nadają się do

przechowywania szeregów czasowych.

1.5.4 Definicja procesu inwestycyjnego

Jako sposób przechowywania konfiguracji zostały użyte pliki XML. Kod 1.1 przedstawia

przykład scenariusza definiującego test algorytmu na kontraktach na platynę.

1.5.5 Kontroler procesu inwestycyjnego

Rysunek 1.6 przedstawia komponent odpowiadający za sterowanie wykonaniem algoryt-

mów i rozliczeniami Portfela Aktywów. Działanie komponentu w kontekście całego sys-

temu przedstawia rysunek 1.8. Kontroler jest okresowo wzbudzany przez scheduler 3 (np.

co minutę zależnie od konfiguracji) i wysyła komunikaty do pozostałych komponentów

zgodnie ze zdefiniowanymi w scenariuszu czasami uruchomienia. Pozostałe komponenty

reagują na zdarzenia kontrolera wykonując odpowiednie obliczenia: przeliczenie portfela

lub wygenerowania sygnału transakcyjnego przez algorytm.

3metoda kontenera Java EE odpowiadająca za okresowe wykonywanie zadań
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Kod 1.1: Przykładowy scenariusz definiujący proces testujący algorytm inwestycyjny.
<Scenar i o s>
<TestScenar io>

<BrokerConf igurat ion>
<Provis ionType>PERCENT</Provis ionType>
<Value>0.0025</Value>

</BrokerConf igurat ion>
<Instruments>

<I>PLATYNA</ I>
</ Instruments>
<AlgorithmName>EmaPlatiniumFutures</AlgorithmName>
<OWL>600</OWL>
<TWL>100</TWL>
<From>2003−07−07 00 : 0 0 : 0 0</From>
<To>2013−10−11 00 : 0 0 : 0 0</To>
<IntParameters>

<IntPar parname="DFL"> 100 </ IntPar>
<IntPar parname="nEMA"> 13 </ IntPar>
<IntPar parname=" i sOpt imiza t i on ">1</ IntPar>
<IntPar parname=" i sStopOpt imizat ion ">1</ IntPar>
<IntPar parname=" isTHOptimization ">1</ IntPar>
<IntPar parname="onlyLong">0</ IntPar>

</ IntParameters>
<DoubleParameters>

<DoublePar parname=" stopLoss "> 0.05 </DoublePar>
<DoublePar parname="TH"> 0 </DoublePar>

</DoubleParameters>
</TestScenar io>
</ Scenar i o s>

1.5.6 Portfel aktywów i połączenie z brokerem

Portfel Aktywów (rysunek 1.7) jest komponentem odpowiadającym za rozliczenia sys-

temu. Algorytm, po wzbudzeniu przez kontroler może pobrać za pomocą metody Web

Service stan swojego portfela. Zlecenia wysyłane przez algorytm są również wysyłane do

Portfela Aktywów, gdzie są konwertowane na odpowiedni format i wysyłane do brokera

(moduł Order Converter). Od brokera po wykonaniu zleceń przychodzą raporty wykona-

nia, które komponent Portfela Aktywów odpowiednio, rozlicza uaktualniając stany kont

poszczególnych algorytmów. Komunikacja z brokerem odbywa się najczęściej za pomocą

ustandaryzowanego protokołu FIX (ang. Financial Information eXchange) służącego do

wymiany danych finansowych.
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Rysunek 1.6: Kontroler procesu inwestycyjnego - odpowiada za sterowanie pozostałymi
komponentami.

Rysunek 1.7: Portfel Aktywów - komponent rozliczający stan portfeli algorytmów w sys-
temie.
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1.5.7 Projekt architektury systemu

Rysunek 1.8 przedstawia zarys architektury systemu. Spróbujmy przeanalizować cykl ży-

cia komunikatu w systemie, w kontekście funkcjonalności poszczególnych komponentów

systemu realizującego handel algorytmiczny.

1. Kontroler zostaje wzbudzony przez scheduler (usługa kontenera Java EE urucha-

miająca co pewien zdefiniowany okres czasu wybrane metody). Wysyła komunikat

(1. Recalculate AP JMS Request) do Portfela Aktywów rozkazując przeliczenie zy-

sków i strat na aktualnie otwartych pozycjach.

2. Portfel Aktywów odbiera komunikat (1. Recalculate AP JMS Request). Pobiera

z bazy danych rynkowych aktualne kwotowania i uaktualnia stan portfeli algoryt-

mów w bazie. Odpowiada Kontrolerowi komunikatem (2. AP Response).

3. Kontroler nie wykona dalszych kroków bez uzyskania odpowiedzi od Portfela Ak-

tywów o uaktualnieniu stanu rozliczeń systemu. Po uzyskaniu tej odpowiedzi jest

gotowy do wysłania rozkazu przeliczenia do algorytmów. Jeśli bieżąca godzina od-

powiada czasowi wzbudzenia algorytmu, Kontroler wysyła komunikat (3. Notify

Engine Request).

4. Silnik Wykonania Algorytmów otrzymuje komunikat od kontrolera (3. Notify

Engine Request) i pobiera stan portfela wywołując metodę Web Service na Portfelu

Aktywów. Następnie pobiera najświeższe dane z Cache’a bazodanowego i podejmuje

decyzję inwestycyjną wysyłając ewentualne zlecenia do Portfela Aktywów. Po skoń-

czonej pracy odpowiada Kontrolerowi komunikatem (4. Engine Resp) kończąc tym

samym cykl życia systemu.

Warto zwrócić uwagę, że obliczenia algorytmów mogą wymagać dużych zasobów sys-

temowych. Klasy algorytmów są implementowane jako beany Stateless EJB 4, co znacząco

ułatwia współbieżną implementację algorytmów - wielowątkowością zarządza serwer apli-

kacyjny. Dzięki zaimplementowaniu algorytmów, jako Stateless EJB, uzyskujemy w łatwy

sposób horyzontalna skalowalność, ponieważ zrzucamy na serwer aplikacyjny to, na jakim

4por. http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/
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Rysunek 1.8: Diagram architektury systemu obsługującego algorytmiczny fundusz inwe-
stycyjny.

serwerze spośród przydzielonego clustra wykona egzekucję algorytmu. Do przesyłania ko-

munikatów pomiędzy komponentami wykorzystany jest standard komunikacji asynchro-

nicznej specyfikacji Java EE - serwer JMS.

1.5.8 Silnik wykonania algorytmów

Silnik wykonania algorytmów jest komponentem, w którym odbywają się obliczenia skut-

kujące wygenerowaniem sygnału transakcyjnego. Rysunek 1.9 ilustruje cykl życia wzbu-

dzonego silnika wykonania algorytmów. Algorytm może zostać uruchomiony w jednym
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z dwóch trybów: optymalizacyjnym i standardowym. Tryb optymalizacyjny wykonuje

się jeśli algorytm uzna, że wymagane jest dostrojenie wewnętrznych parametrów (patrz

rozdział 1.3). A oto kroki wykonania iteracji z nieaktywną pętlą optymalizacyjną (tryb

standardowy):

1. Uruchomienie iteracji.

2. Aktualizacja Silnika parametrami z komunikatu, m.in. aktualnym czasem procesu.

3. Wymuszenie aktualizacji stanu portfela. Po wykonaniu kroków 4 i 5 w Local Assets

Subportfolio pojawią się aktualne informacje o stanie portfela algorytmu.

4. Uruchomienie klienta Web Services w celu pobrania aktualnego stanu portfela.

5. Pobranie aktualnego portfela z komponentu Portfela Aktywów.

6. W trybie live (inwestowanie na realnym rynku): wymuszenie pobrania aktualnych

danych rynkowych z bazy danych o znanym currentProcessTime. W trybie backte-

stingu (testowanie algorytmu): przesunięcie wskaźnika danych dostępnych dla algo-

rytmu na aktualny czas procesu.

7. Pobranie brakujących danych rynkowych - zgodnie z konfiguracją algorytmu.

8. Uruchomienie iteracji algorytmu. Algorytm ma przygotowany aktualny zestaw da-

nych rynkowych i aktualny stan portfela.

9. Pobranie przygotowanego stanu portfela przez algorytm.

10. Pobranie przygotowanych danych rynkowych przez algorytm.

11. Uruchomienie obliczeń w algorytmie inwestycyjnym.

12. Złożenie zleceń przez algorytm do wewnętrznego formattera, zakończenie pracy

przez algorytm.

13. Złożenie zleceń poprzez klienta Web Services.

14. Złożenie zleceń do AssetsPortfolio. W wyniku tej operacji zlecenia synchronicznie

przekazywane są do Order Convertera, a następnie na rynek.
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15. Iteration Controller uznaje, że iteracja została zakończona, żąda wysłania komuni-

katu odpowiedzi.

16. Poprzez kolejkę JMS wysłany zostaje komunikat odpowiedzi do Kontrolera, ozna-

czający zakończenie iteracji

W wypadku aktywnej pętli optymalizacji autor algorytmu, ma możliwość odwołania

się do podmodułu silnika odpowiedzialnego za optymalizacje parametrów, tzn. Optimiza-

tionEngine. OptimizationEngine tworzy lokalną kopię działającej instancji systemu, za-

stępując niektóre komponenty stubami lub własną implementacją. Proces inwestycyjny

wykonywany przez optymalizator składa się z następujących akcji:

1. Inicjalizacja lokalnej kopii beanów Portfela Aktywów i ich odpowiednia inicjalizacja

(lokalna kopia Portfela Aktywów służy do rozliczeń w trybie optymalizacji).

2. Inicjalizacja wewnętrznego kontrolera symulującego nadsyłanie komunikatów do PA

i Silnika.

3. Stworzenie kopii algorytmu i jej inicjalizacja parametrami zadanymi przez autora

algorytmu lub zlecenie inicjalizacji parametrów do algorytmu przeszukującego prze-

strzeń parametrów (np. GridOptimizer).

Po zakończonej optymalizacji autor algorytmu może skorzystać z funkcjonalności odczytu

wartości funkcji celu (np. optymalną stopę zwrotu) dla danych parametrów i podjąć na

tej podstawie odpowiednią decyzją inwestycyjną.

1.5.9 Zarządzanie jakością - testy jednostkowe i integracyjne

W systemie weryfikującym algorytmy inwestycyjne niezwykle ważna jest poprawność kodu

wykonującego krytyczne operacje. Szczególnie ważne jest dopilnowanie aby algorytm w fa-

zie testowania nie miał dostępu do danych sprzed aktualnego momentu czasu oraz aby

zlecenia rozliczane były w prawidłowy sposób. Mając na uwadze powyższe zagrożenia

newralgiczne fragmenty kodu zostały pokryte testami jednostkowymi (kod 1.2).
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Rysunek 1.9: Projekt komponentu Silnika Wykonania Algorytmów.

Kod 1.2: Test jednostkowy weryfikujący poprawność danych podawanych do algorytmu.
@Test
public void createRea lDf lData ( ) throws ParseException {

// Wywolanie t e s towane j metody
b . createRealDflDataWithoutNullMerge ( ) ;

As s e r t i on s . asser tThat (b . getQuotationsHashMap ( )
. get ( "USD/NOK␣1M" ) . get ( 0 ) . getTimestamp ( ) . equa l s ( l a s tDate ) ) ;

As s e r t i on s . asser tThat (b . getQuotationsHashMap ( )
. get ( "USD/NOK␣1M" ) . get ( 2 ) . getTimestamp ( ) . equa l s ( f i r s tDa t e ) ) ;

As s e r t i on s . asser tThat (b . getQuotationsHashMap ( ) . get ( "USD/PLN␣1M" )
. get ( 3 ) . getTimestamp ( ) . equa l s ( f i r s tDa t e ) ) ;

c . createRealDflDataWithNullMerge ( ) ;
As s e r t i on s . asser tThat ( c . getQuotationsHashMapMerged ( )

. get ( "USD/NOK␣1M" ) . get (2)==null ) ;

d . prepareTransportListAndTransportHashMap ( ) ;
As s e r t i on s . asser tThat (d . getTransportHashMap ( )

. get ( "USD/NOK␣1M" ) . getTimestamp ( ) . equa l s ( l a s tDate ) ) ;
}
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Rozdział 2

Mechaniczne systemy inwestycyjne

2.1 Wprowadzenie

Jako mechaniczne systemy inwestycyjne rozumiemy reguły zawierania transakcji, precy-

zyjnie zdefiniowane na podstawie zależności pomiędzy współczynnikami analizy technicz-

nej. Metody analizy technicznej dzielimy na trzy główne grupy:

• metody śledzące trend - np. średnia ruchoma (MA), wykładnicza średnia ru-

choma (EMA), histogram (MACD). Współczynniki śledzące trend starają się pro-

gnozować nadchodzące trendy. Zazwyczaj skutecznie wykrywają silne trendy, nato-

miast dają mylne sygnały w formacjach horyzontalnych. Wskaźniki śledzące trend

podążają za trendem, ponieważ wskazują pojawienie się trendu w momencie, gdy

jest on już uformowany.

• oscylatory - np. wskaźnik siły względnej, oscylator stochastyczny, oscylator Wil-

liamsa (por. Elder, 2006). Oscylatory zapamiętują uśrednione poziomy pewnych

atrybutów agregujących ceny, przez co wskazują z wyprzedzeniem czy bieżący trend

ulegnie odwróceniu. Należą do współczynników wyprzedzających trend. Niestety

dają często mylne sygnały.

• współczynniki uwzględniające wolumen - np. wskaźnik siły, Elder Ray (por.

47
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Elder, 2006). Współczynniki uwzględniające wolumen mierzą istotność zdarzeń ryn-

kowych, przypisując większą wagę sygnałom potwierdzonym znacznym wolumenem.

W niniejszym rozdziale, korzystając z zaproponowanego w poprzednim rozdziale sys-

temu testowania algorytmów inwestycyjnych, zbadamy skuteczność dwóch najpopularniej-

szych strategii: opartej na wykładniczej średniej ruchomej oraz wieloekranowego systemu

inwestycyjnego agregującego w sobie własności kilku najbardziej znanych współczynników

analizy technicznej. Te dwa systemy są przedstawiane i rekomendowane na prawie każ-

dym szkoleniu dotyczącym giełdy, czy rynku Forex. Jako skuteczne rekomendują je nawet

tak poważne firmy jak X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. oraz inni znaczący polscy

i zagraniczni brokerzy. Rynek publikacji książkowych dotyczących tego typu klasycznych

systemów szacuje się na kilkaset milionów dolarów rocznie. Niniejszy rozdział rozprawy

zawiera precyzyjne ilościowe wyniki możliwości inwestycyjnych najpopularniejszych sys-

temów mechanicznych.

2.2 Wykładnicza średnia ruchoma

2.2.1 Parametryzacje strategii

W niniejszym rozdziale zbadamy efektywność inwestycyjną jednej z najczęściej prezen-

towanych strategii mechanicznych. Szczegółowy opis został podany w rozdziale 1.2.1.

Strategię będziemy testować na okresie 10 lat (2003-2013) w agregacji dziennej na ak-

cjach z indeksu S&P500, które były kwotowane przez co najmniej 10 lat (takich spółek

jest 420 - patrz Dodatek A) oraz 12 wybranych kontraktach terminowych z rynku CME

Group Inc. (Chicago Mercantile Exchange - patrz Dodatek B). Algorytm inwestycyjny

EMA będziemy badać w następujących wariantach:

• Rule0 - otwieramy tylko długie pozycje (bez krótkiej sprzedaży akcji i otwierania

kontraktów na krótko). Standardowe parametry reguły (nie optymalizujemy para-

metrów algorytmu): k = 60 - długość wykładniczej średniej ruchomej, θ = 0.01 -

współczynnik odcięcia, ξ = 0.1 - procentowy STOP LOSS.

• Rule1 - jak Rule0 z tym, że otwieramy również krótkie pozycje.
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• Rule2 - otwieramy tylko długie pozycje. Optymalizujemy długość średniej k dla

k ∈ [50, 200]. Pozostałe parametry przyjmujemy jako ustalone standardowe wartości:

θ = 0 - współczynnik odcięcia, ξ = 0.15 - procentowy STOP LOSS.

• Rule3 - jak Rule2 z tym, że otwieramy również krótkie pozycje.

• Rule4 - otwieramy tylko długie pozycje. Optymalizujemy długość średniej k dla

k ∈ [50, 200] oraz parametr STOP LOSS ξ dla ξ ∈ [0, 0.8]. Parametr θ przyjmujemy

stały równy 0.

• Rule5 - jak Rule4 z tym, że otwieramy również krótkie pozycje.

Strategie od 2 do 5 testowane były zgodnie z metodologia walk forward z parametrami

OWL = 1000, TWL = 250. Przy każdym otwarciu i zamknięciu pozycji pobieraliśmy

prowizję wynoszącą 0.39%. Start testu przypada na rok 2003, jednakowoż algorytm po-

trzebuje OWL = 1000 kwotowań, aby dać pierwszy sygnał transakcyjny, zatem linie ka-

pitału zaczynają się w 2007 roku. Akcje zawsze kupujemy lub sprzedajemy na krótko za

cały dostępny kapitał, tak że zyski lub straty są reinwestowane. Dla kontraktów termino-

wych pozycje otwieramy tak, aby wolumen otwieranego kontraktu był równy dostępnemu

obecnie kapitałowi.

2.2.2 Uwaga na temat doboru parametrów OWL oraz TWL

Parametry OWL oraz TWL dobieramy ekspercko. Okres OWL, na którym będziemy

optymalizować badany algorytm ustawiamy na horyzont czasowy, co do którego wierzymy,

że rynek nie zmienia znacząco swojej struktury. Dla danych dziennych można przyjąć,

że rozsądną wartością jest np. 0.5, 0.33 lub 0.25 cyklu koniunkturalnego. Racjonalne

wartości dla okresu TWL (okres pomiędzy reoptymlizacjami), to wartości z przedziału

[OWL/2, OWL/4]; wartość TWL powinna być co najmniej taka, jak oczekiwany czas

otwartej pozycji. Dobierając parametry OWL, TWL warto kierować się następującymi

spostrzeżeniami:

• wyniki „dobrych” algorytmów nie są wrażliwe na niewielkie zaburzenia okresów

TWL, OWL;
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• „dobry” algorytm powinien dawać dobre rezultaty dla różnych wartości TWL, OWL

mających „rozsądny” związek z długościami cyklu koniunkturalnego;

• należy unikać doboru parametrów OWL, TWL przez przeszukiwanie całej prze-

strzeni cech. Dla pewnych algorytmów i pewnych instrumentów możliwe jest „przeop-

tymalizowanie” poprzez znalezienie wartości OWL, TWL dających ponadprzeciętne

wyniki w teście walk forward. Takie „dooptymalizowane” parametry TWL, OWL

łatwo jest rozpoznać, ponieważ wrażliwe są na niewielkie zaburzenia. Ponadto algo-

rytm z „dooptymalizowanymi” OWL i TWL, uruchomiony na innym instrumencie,

daje znacząco gorsze wyniki.

2.2.3 Wyniki

Rynek Futures

Wyniki strategii EMA dla rynku Futures przedstawia tablica 2.1. Niestety, analiza me-

todą walk forward najbardziej popularnej strategii inwestycyjnej wykazała, że nie jest

ona przydatna dla efektywnego generowania zysków z rynków kontraktów terminowych.

Strategiom grającym tylko na długo Rule0, Rule2, Rule4 nie udało się pobić benchmarku,

a strategiom absolutnej stopy zwrotu Rule1, Rule3, Rule5 (niezależnym od benchmarku

ze względu na otwieranie pozycji krótkich i długich) nie udało się pokonać stopy wolnej

od ryzyka. Rysunek 2.1 może stanowić wskazówkę, ułatwiającą znalezienie odpowiedzi na

pytanie o popularność strategii EMA mimo jej mizernych wyników. Wśród setek tysięcy

osób rozpoczynających naukę inwestowania każdego roku z pewnością znajdą się tacy,

którzy wybiorą odpowiedni instrument w odpowiednim czasie i zarobią kilkaset procent

w krótkim okresie. Ponieważ jednostki, które odniosły sukces mają tendencję do rozpo-

wszechniania tej informacji, o sukcesach danej strategii jest głośno, natomiast mało osób

miałoby ochotę chwalić się przed znajomymi i pisać książki o tym, jak zaczęli grać strategią

EMA w 2011 roku i przegrali w 2 lata 90% zainwestowanych pieniędzy.

Akcje S&P500

Tablica 2.2 przedstawia wyniki strategii EMA dla rynku akcji. Niestety, żadnej ze strategii,

oprócz Rule0, nie udało się uzyskać dodatniej stopy zwrotu. Stosunek zwrotu do ryzyka
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r̄all r̄bhall M̄all
drawdown M̄ bhall

drawdown R̄year r̄mscall r̄mscbhall

Rule0 21.7% 49% -32% -63% 4.9% 0.4% 0.96%
Rule1 -2.26% 49% -43% -63% 1.8% 0.15% 0.96%
Rule2 -3.62% 49% -30% -63% 1% 0.09% 0.96%
Rule3 -25% 49% -35% -63% -3.07% -0.26% 0.96%
Rule4 1.28% 49% -24% -63% 1.2% 0.1% 0.96%
Rule5 -11.4% 49% -34% -63% -0.5% -0.04% 0.96%

Tablica 2.1: Wyniki inwestycyjne algorytmu EMA na rynku CME Futures. Miary podane
w kolumnach zdefiniowane zostały w rozdziale 1.4.1

.

Rysunek 2.1: Wyniki strategii EMA_Rule1 grającego na kontraktach na kukurydzę. Po
spektakularnym wzroście aktywów o 600% na przestrzeni 4 lat, następuje strata całego
zysku.

strategii Rule0 jest jednak również wysoce niewystarczający.

2.3 Wieloekranowe systemy inwestycyjne

2.3.1 Trójekranowy system inwestycyjny

Wieloekranowe systemy inwestycyjne są często rekomendowane w różnych publikacjach

i szkoleniach dotyczących inwestowania na rynkach kapitałowych. Ideą systemów wie-

loekranowych jest analizowanie wskazań kilku współczynników analizy technicznej, ob-
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r̄all r̄bhall M̄all
drawdown M̄ bhall

drawdown R̄year r̄mscall r̄mscbhall

Rule0 5.25% 66% -50% -65% 2% 0.17% 1.12%
Rule1 -39% 66% -71% -65% -7.4% -0.64% 1.12%
Rule2 -5.24% 66% -30% -65% -0.8% -0.07% 1.12%
Rule3 -29% 66% -51% -65% -5% -0.42% 1.12%
Rule4 -2.7% 66% -36% -65% -0.5% -0.04% 1.12%
Rule5 -26% 66% -51% -65% -0.5% -0.04% 1.12%

Tablica 2.2: Wyniki inwestycyjne algorytmu EMA na dla akcji z indeksu S&P500. Miary
podane w kolumnach zdefiniowane zostały w rozdziale 1.4.1

.

liczanych często w różnych horyzontach czasowych. Jednym z referencyjnych systemów

wieloekranowych jest trójekranowy system inwestycyjny Eldera, zaproponowany w Elder

(2006). Każdy z ekranów systemu Eldera analizuje rynek w innym horyzoncie czasowy.

Ekran I identyfikuje trendy długoterminowe, analizując tygodniowe zmiany cen. Ekran II

identyfikuje poziomy wykupienia i wyprzedania (za pomocą oscylatora), natomiast ekran

III jest metodą zawierania transakcji polegającą na umiejętnym operowaniu zleceniami

z limitem aktywacji.

Ekran I - 13 tygodniowa EMA - szukanie trendów długoterminowych

Ekran I systemu Eldera odpowiada za identyfikowanie trendów w horyzoncie tygodnio-

wym. Używamy tutaj dowolnego wskaźnika śledzącego trend, podając mu na wejście

ceny zamknięcia z zakończenia tygodnia. W naszym przypadku jako sygnałów pierwszego

ekranu użyliśmy sugerowanego przez autora wskaźnika EMA obliczonego dla 13 kolejnych

tygodniowych cen zamknięcia (czyli cen zamknięcia ostatnich sesji w tygodniu). Jeśli ceny

przebijają 13 tygodniową EMA od dołu, I ekran daje sygnał długi prognozując trend ro-

snący. Jeśli ceny przebijają 13 tygodniową EMA od góry, I ekran daje sygnał krótki

prognozując trend spadkowy. Idea systemu trójekranowego polega na zwieraniu trans-

akcji jedynie w kierunku długoterminowych ruchów rynku, tzn. jeśli ekran I prognozuje

trend wzrostowy zawieramy jedynie transakcje kupna, natomiast jeśli prognozuje trend

spadkowy zajmujemy krótkie pozycje korzystając z dobrodziejstw krótkiej sprzedaży.
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Ekran II - Force Index - poziomy wykupienia i wyprzedania

Gdy ekran I da sygnał kupna (krótkiej sprzedaży) prognozując trend wzrostowy (spad-

kowy) badamy wskazania II ekranu, którego rolę w naszym przypadku spełnia wskaźnik

siły - Force Index:

FIt = volt(Ct − Ct−1), (2.3.1)

wygładzony dodatkowo dla stabilizacji wskazań 2 dniową wykładniczą średnią ruchomą.

Ct - oznacza dzisiejszą cenę zamknięcia, Ct−1 - wczorajszą cenę zamknięcia, volt - dzisiej-

szy wolumen transakcji. Sygnał kupna II ekranu pojawią się, gdy wygładzony wskaźnik

siły przecina od góry oś OX, dając tym samym znak wyprzedania rynku. Sygnał sprze-

daży pojawia się w momencie przecięcia osi OX od dołu. Rysunek 2.2 obrazuje sygnały

wykupienia i wyprzedania generowane przez II ekran.

Rysunek 2.2: Przykłady sygnałów generowanych przez wskaźnik siły. Dolna ramka przed-
stawia wskaźnik siły Force Index dany wzorem (2.3.1).

Ekran III - zlecenia z limitem aktywacji

Trzeci ekran nie wymaga wskaźnika. Jest to technika zajmowania pozycji, która stosujemy

w wypadku, gdy I i II ekran dały już sygnały kupna lub sprzedaży krótkiej. Gdy I ekran

da sygnał kupna, a II ekran obwieści wyprzedanie rynku prognozując tym samym zbli-

żający się ruch w górę, składamy zlecenie kupna z limitem aktywacji. Zlecenie z limitem
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aktywacji zostaje przekazane na rynek w momencie, gdy ceny przekroczą ustawiony limit.

W naszym przypadku ustawiamy limit aktywacji jeden punkt cenowy powyżej maksimum

z ostatniego dnia. Jeżeli ceny, tak jak się spodziewamy, zaczną zwyżkować, zlecenie zo-

stanie zrealizowane i zajmiemy długą pozycję. Jeśli natomiast ceny będą dalej zniżkować,

kontynuując fazę wyprzedania wykrytą przez ekran II, kolejnego dnia obniżymy limit ak-

tywacji zlecenia kupna na maksymalną cenę ostatniego dnia. Obniżkę limitu aktywacji

zlecenia kupna kontynuujemy do momentu realizacji zlecenia lub dopóki nie nastąpi od-

wrócenie sygnału tygodniowego wskaźnika (ekran I). Sytuacja dla zajmowania krótkiej

pozycji jest symetryczna.

Wyjście z rynku - trailing stop

W momencie realizacji zlecenia kupna umieszczamy zlecenie zabezpieczające stop loss je-

den punkt cenowy poniżej ceny minimalnej z 2 ostatnich dni. Następnie stosujemy regułę

ochrony 50% zysków, ustawiając zlecenie trailing stop. Akcje zostaną sprzedane jeśli ich

cena spadnie o 50% od ceny maksymalnej jaką udało im się osiągnąć od momentu zawar-

cia transakcji. Idąc zgodnie z myślą autora strategii będziemy testować również ciaśniejsze

zlecenia trailing stop, w szczególności będziemy optymalizować poziom tego zlecenia ko-

rzystając z techniki walk forward.

2.3.2 Parametryzacje strategii

W niniejszym rozdziale zbadamy efektywność inwestycyjną trójekranowego systemu inwe-

stycyjnego Eldera. Podobnie jak dla strategii EMA, system będziemy testować na okresie

10 lat (2003-2013) w agregacji dziennej na akcjach z indeksu S&P500 oraz 12 wybranych

kontraktach terminowych z rynku CME Group Inc. System będziemy badać w następu-

jących wariantach:

• Rule0 - otwieramy tylko długie pozycje (bez krótkiej sprzedaży akcji i otwierania

kontraktów na krótko). Standardowe parametry reguły (nie optymalizujemy para-

metrów algorytmu): k = 13 - długość wykładniczej tygodniowej średniej ruchomej

w ekranie I, m = 2 - długość wykładniczej średniej ruchomej użytej do wygładzenia

wskaźnika siły w ekranie II, ξ = 0.5 - procentowy trailing STOP LOSS.
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• Rule1 - jak Rule0, z tym, że otwieramy również krótkie pozycje.

• Rule2 - otwieramy tylko długie pozycje. Długości średnich wykładniczych przyj-

mujemy standardowe, jak dla reguły Rule0. Optymalizujemy procentowy poziom

aktywacji zlecenia trailing STOP LOSS - ξ na przedziale [0.02, 0.5].

• Rule3 - jak Rule2, z tym, że otwieramy również krótkie pozycje.

• Rule4 - otwieramy tylko długie pozycje. Optymalizujemy długość średniej wykład-

niczej k ekranu I dla k ∈ [7, 25], długość m średniej wykładniczej ekranu II dla

m ∈ [2, 25] oraz procentowy poziom aktywacji zlecenia trailing STOP LOSS podob-

nie jak Rule2 dla ξ ∈ [0.02, 0.5].

• Rule5 - jak Rule4, z tym, że otwieramy również krótkie pozycje.

Strategie od 2 do 5 testowane były zgodnie z metodologia walk forward z parametrami

OWL = 500, TWL = 250. Przy każdym otwarciu i zamknięciu pozycji pobieraliśmy pro-

wizję wynoszącą 0.39%. Start testu przypada na rok 2003, jednakowoż algorytm potrze-

buje OWL = 500 kwotowań, aby dać pierwszy sygnał transakcyjny, zatem linie kapitału

zaczynają się w 2005 roku.

2.3.3 Wyniki

Rynek Futures

Wyniki inwestycyjne zostały opracowane poprzez wykonania symulacji inwestycji syste-

mem Eldera przy wykorzystaniu zapropownowanej w rozprawie platformy do testowania

algorytmów inwestycyjnych. Rezultaty dla rynku Futures przedstawia tablica 2.3. Patrząc

na prognozowane roczne stopy zwrotu uzyskane dla strategii system dla rynku kontraktów

okazuje się nieużyteczny inwestycyjnie. Rys 2.3 przedstawia trajektorię kapitału portfela

zarządzanego przez system zbudowanego na kontrakcie na indeks GPW WIG20.

Akcje S&P500

Tablica 2.4 przedstawia wyniki systemu Eldera dla rynku akcji. Podobnie jak dla rynku

kontraktów terminowych, na rynku akcji system poniósł klęskę.
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r̄all r̄bhall M̄all
drawdown M̄ bhall

drawdown R̄year r̄mscall r̄mscbhall

Rule0 -7.7% 86% -40% -63% -0.29% -0.024% 1.05%
Rule1 -0.16% 86% -45% -63% 0.5% 0.04% 1.05%
Rule2 -11% 86% -24% -63% -0.8% -0.07% 1.05%
Rule3 -14% 86% -33% -63% -1.3% -0.11% 1.05%
Rule4 -4.7% 86% -32% -63% 0.36% 0.03% 1.05%
Rule5 -26% 86% -51% -63% -2.6% -0.04% 1.05%

Tablica 2.3: Wyniki inwestycyjne Trójekranowego Systemu Inwestycyjnego Eldera na
rynku CME Futures. Miary podane w kolumnach zdefiniowane zostały w rozdziale 1.4.1

.

r̄all r̄bhall M̄all
drawdown M̄ bhall

drawdown R̄year r̄mscall r̄mscbhall

Rule0 -47% 130% -69% -65% -7.63% -0.66% 1.23%
Rule1 -33% 130% -70% -65% -4.5% -0.39% 1.23%
Rule2 -22% 130% -38% -65% -3% -0.25% 1.23%
Rule3 -32% 130% -55% -65% -4.2% -0.36% 1.23%
Rule4 -40% 130% -54% -65% -5.6% -0.48% 1.23%
Rule5 -49% 130% -69% -65% -8% -0.69% 1.23%

Tablica 2.4: Wyniki inwestycyjne Trójekranowego Systemu Inwestycyjnego Eldera dla akcji
z indeksu S&P500. Miary podane w kolumnach zdefiniowane zostały w rozdziale 1.4.1

.
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Rysunek 2.3: Wyniki strategii TRIPLESCREEN_Rule1 grającej na kontraktach na
WIG20.

Obliczenie zaproponowanych w rozprawie miar efektywności dla klasycznych strategii

inwestycyjnych, za pomocą zaproponowanego w rozprawie systemu, wykazało, iż nie są one

w stanie wygenerować sygnałów transakcyjnych prowadzących do konstrukcji zyskownej

strategii. Wszystkie zbadane strategie oparte na regule EMA i systemie trójekranowym

miały ujemną lub mniejszą od stopy wolnej od ryzyka prognozowaną roczną stopę zwrotu.

Oznacza to, że inwestor stosujący omówioną powyżej strategię w długim horyzoncie cza-

sowym poniesie najprawdopodobniej klęskę.
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Rozdział 3

Rozmyte protoformy geometryczne

jako metoda rozpoznawania wzorców

w formacjach cenowych

3.1 Wprowadzenie

W bieżącym rozdziale proponuję nowe podejście do rozwiązania problemu rozpoznawania

wzorców cenowych w finansowych szeregach czasowych. Prezentowany system wykorzy-

stuje koncepcję tzw. rozmytych protoform geometrycznych, które wydają się być idealnym

narzędziem do modelowania wzorców.

Podczas analizy wykresów cen instrumentów finansowych (akcji, kontraktów termino-

wych, opcji) można odnieść wrażenie, że ceny mają tendencję do tworzenie specyficznych

formacji przed istotnymi wydarzeniami rynkowymi. Inwestorzy oraz analitycy starają się

zidentyfikować powyższe wzorce, aby być w stanie skutecznie przepowiadać znaczące ru-

chy cenowe, wzrosty lub spadki zmienności rynkowej, czy też okresy hossy i bessy.

Pomimo istotności zagadnienia identyfikacji kluczowych wzorców w finansowych sze-

regach czasowych stworzono dotychczas niewiele metod rozpoznawania formacji ceno-

wych na podstawie wykresów. Interesującą wydaje się metoda oceny sprawdzalności pro-

gnozy wykorzystującej wzorce cenowe zaproponowana przez Savina, Wellera oraz Zvin-

59
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gelisa (2007). Wu, Lin oraz Lin (2006) prezentują system inwestycyjny wykorzystujący

filtrowanie odpowiednich wzorców w połączeniu z drzewem decyzyjnym. Fong, Si i Tai

(2012) prezentują oraz porównują pięć metod inwestycyjnych opartych na algorytmach

śledzących trend (ang. trend following).

Większość publikacji proponujących rozwiązanie badanego problemu wykorzystuje sieci

neuronowe (Guo, Liang i Li, 2007; Kamijo i Tanigawa, 1990; Kara, Boyacioglu i Baykan,

2011) uczone wstępnie przetworzonymi szeregami czasowymi (zwykle wykorzystywane są

metody wygładzania wraz z obliczeniem wybranych współczynników analizy technicznej).

Inne systemy starają się rozpoznawać wzorce poprzez heurystycznie zdefiniowane reguły

oraz porównywanie wybranych wskaźników na ustalonych oknach czasowych. Niestety, tak

skonstruowane systemy nie mają zdolności adaptacji do zmiennych warunków rynkowych.

3.2 Formacje cenowe w analizie technicznej

Inwestorzy często prognozują przyszłe trendy rynkowe na podstawie historycznych cen

oraz wolumenów dokonanych transakcji, zobrazowanych w postaci tzw. słupkowych wy-

kresów cen (ang. bar charts). Na rysunku 3.1 ceny uformowały tzw. kanał cenowy oscy-

lując pomiędzy dwoma równoległymi liniami nazywanymi linią oporu (górna linia) oraz

linią wsparcia (dolna linia). Przełamanie linii oporu w ostatnich dniach listopada jest

wskaźnikiem zwiastującym nadchodzący trend wzrostowy. Z drugiej jednak strony, powrót

cen po wybiciu do kanału cenowego w pierwszych dniach grudnia oznacza silną negację

poprzedniego pozytywnego sygnału mówiąc inwestorom, że strona popytowa rynku nie

miała wystarczającego impetu, aby stanowić zalążek nowego, silnego trendu.

Rysunek 3.2 przedstawia ceny formujące tzw. fazę konsolidacji. Po przebiciu linii

oporu, potwierdzonej znacznym wolumenem transakcji, ceny zaczynają zwyżkować w sil-

nym trendzie wzrostowym. Wyraźnie uformowana faza konsolidacji jest raczej rzadkim

zjawiskiem rynkowym, dlatego też wybicie z fazy konsolidacji uznawane jest za jeden

z najsilniejszych sygnałów analizy technicznej. Analitycy wierzą, że poprawne zidenty-

fikowanie powyższego wzorca daje szansę na zajęcie pozycji rynkowej mającej wysokie

prawdopodobieństwo znacznego zwrotu przy zachowaniu niewielkiego poziomu ryzyka.

W literaturze najczęściej spotykane są dwie reguły transakcyjne skojarzone z fazą
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Rysunek 3.1: Kanał cenowy oraz przełamanie linii oporu w ostatnich dniach listopada.

konsolidacji:

• górne wybicie – spodziewamy się trendu wzrostowego. Otwieramy długą pozycję

(kupujemy) i ustawiamy zlecenie STOP LOSS w środku świeczki cenowej z dnia

wybicia. Jeśli ceny kontynuują trend wzrostowy podciągamy zlecenie STOP LOSS

chroniąc zyski.

• dolne wybicie – spodziewamy się trendu spadkowego. Otwieramy krótką pozycję

(sprzedajemy) i ustawiamy zlecenie STOP LOSS w środku świeczki cenowej z dnia

wybicia. Jeśli ceny kontynuują trend spadkowy przesuwamy cenę aktywacji zlecenia

STOP LOSS w dół chroniąc zyski.

Jak widać na rysunku 3.2, linie wsparcia i oporu dobrze uformowanej fazy konsolidacji

tworzą prostokątny kształt o bliżej nieokreślonej długości.

3.3 Linie wsparcia i oporu

Niech (Xt)
n
t=1 oznacza szereg czasowy cen danego instrumentu finansowego (lub fragment

dłuższego szeregu czasowego (Xt)t∈T ). Do badania wzorców w szeregach czasowych cen

mogą okazać się przydatne poniższe pojęcia.
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Rysunek 3.2: Formacja fazy konsolidacji wraz z górnym wybiciem potwierdzonym silnym
trendem wzrostowym.

Definicja 3.3.1 Niech d ∈ {1, . . . n}, oznacza długość okna czasowego. Wtedy zbiór

SBd ⊂ R2 dany przez

SBd = {(t, Yt) : Yt = min{Xt−d+1, Xt−d+2, . . . , Xt}, t ≥ d} (3.3.1)

nazywamy d-rozpięciem bazy wsparcia szeregu czasowego (Xt)
n
t=1. Podobnie, zbiór

SCd ⊂ R2 dany przez

SCd = {(t, Yt) : Yt = max{Xt−d+1, Xt−d+2, . . . , Xt}, t ≥ d} (3.3.2)

nazywamy d-rozpięciem bazy oporu szeregu czasowego (Xt)
n
t=1.

Definiujemy również obcięcia powyższych zbiorów;

Definicja 3.3.2 Niech tp, t0 oznaczają momenty czasu takie, że tp < t0. Wtedy obcięcia

d-rozpięcia bazy wsparcia i d-rozpięcia bazy oporu, na przedziale [tp, t0] mają postać

SBd|[tp,t0] = {(t, Y ) ∈ SBd : t ∈ [tp, t0]} (3.3.3)

SCd|[tp,t0] = {(t, Y ) ∈ SCd : t ∈ [tp, t0]} (3.3.4)

Idąc dalej wykorzystujemy skonstruowane d-rozpięcie bazy wsparcia i d-rozpięcie bazy

oporu do zdefiniowania czworoboku cenowego (por. definicję 3.3.4) dla szeregu czaso-
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wego (Xt)
n
t=1. Najpierw jednak zdefiniujmy linię wsparcia i linię oporu dla danego prze-

działu czasowego [tp, t0]. Zauważmy, że wszystkie pojęcia wprowadzone powyżej rozwa-

żamy w kontekście ustalonego okna czasowego d.

Definicja 3.3.3 Niech y = α
(tp,t0)
b t+ β

(tp,t0)
b oznacza linię otrzymaną przy użyciu metody

najmniejszych kwadratów dla punktów SBd|[tp,t0] ⊂ R2. Wówczas

Bd|[tp,t0] =
{

(t, y) : tp ≤ t ≤ t0, y = α
(tp,t0)
b t+ β

(tp,t0)
b

}
(3.3.5)

nazywamy d-rozpięciem wsparcia szeregu czasowego (Xt) dla przedziału [tp, t0].

Analogicznie, niech y = α
(tp,t0)
c t + β

(tp,t0)
c oznacza linię otrzymaną przy użyciu metody

najmniejszych kwadratów dla punktów SCd|[tp,t0] ⊂ R2. Wówczas

Cd|[tp,t0] =
{

(t, y) : tp ≤ t ≤ t0, y = α(tp,t0)
c t+ β(tp,t0)

c

}
(3.3.6)

nazywamy d-rozpięciem oporu szeregu czasowego (Xt) dla przedziału [tp, t0].

Wdalszej części pracy, jeśli nie jest wskazane inaczej, d-rozpięcie bazy wsparcia (oporu)

nazywamy w uproszczeniu bazą wsparcia (oporu) oraz d-rozpięcie wsparcia (oporu) w uprosz-

czeniu wsparciem (oporem). Przyjmujemy wartość 10 dni jako długość d-rozpięcia. War-

tość 10, jest wartością poglądową modelującą średnioterminowy horyzont inwestycyjny

(czyli o długości kilku tygodni). System działałby podobnie, gdybyśmy przyjęli wartości

równe np. 12 lub 15 dni.

Teraz możemy zdefiniować główną koncepcję prezentowanej metody, zwaną czworobo-

kiem cen.

Definicja 3.3.4 Czworobokiem cen opartym na szeregu czasowym (Xt)
n
t=1 dla danego

przedziału czasowego [tp, t0], nazywamy zbiór

Qd|[tp,t0] =
{

(t, y) : tp ≤ t ≤ t0,Bd|[tp,t0] ≤ y ≤ Cd|[tp,t0]
}
. (3.3.7)

Rysunki 3.1, 3.2 oraz 3.5 przedstawiają różne przykłady czworoboków-cenowych. W szcze-

gólności ceny na rysunku 3.1 uformowały czworobok cen wzrostowego kanału cenowego.
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Rysunek 3.2 przedstawia czworobok cen fazy konsolidacji, podczas gdy na rysunku 3.5

widzimy dwa czworoboki cenowe: pierwszy odpowiada spadkowemu kanałowi cenowemu,

a drugi tworzy uformowana faza konsolidacji.

Powyższe przykłady wskazują, że pojęcie czworoboku cenowego może stanowić uży-

teczne narzędzie wykrywania różnych wzorców w badanych szeregach czasowych. W szcze-

gólności, jeśli linie wsparcia i oporu równolegle zwyżkują (zniżkują), wówczas mamy do

czynienia ze wzrostowym (spadkowym) kanałem cenowym, natomiast jeśli wsparcie i opór

układają się równolegle do osi czasu, możemy wnioskować o pojawieniu się fazy konsoli-

dacji. Innymi słowy pożądany kształt czworoboku cenowego identyfikującego fazę konso-

lidacji, to czworobok o osiach w przybliżeniu równoległych do osi czasu.

Oczywiście poszukiwanie idealnego prostokąta w danych rzeczywistych byłoby wysoce

niepraktyczne. Jednakże możemy oczekiwać, że czworobok cenowy identyfikujący fazę

konsolidacji będzie w przybliżeniu prostokątem tzn. nachylenie wsparcia αb i nachylenie

oporu αc powinny być „prawie” równe oraz „bliskie” zeru.

Stąd pojawia się pytanie jak modelować wyrażenia typu „prawie” oraz „bliskie”, itp.

Wydaje się, że teoria zbiorów rozmytych może okazać się niezwykle użytecznym narzę-

dziem do rozwiązania tego problemu.

Ponieważ każdy czworobok cenowy jest uformowany przez dwie linie regresji, otrzy-

mane metodą najmniejszych kwadratów, odpowiadający błąd średniokwadratowy definiu-

jemy jako

σQ =
√
SSE2

b + SSE2
c , (3.3.8)

gdzie SSE2
b oraz SSE2

c oznaczają odpowiednio, błędy średniokwadratowe wsparcia i oporu.

Miarę σQ możemy interpretować jako miarę błędu dopasowania czworoboku cen. Jeśli ko-

lejne minima i maksima cen nie formują wyraźnych linii wsparcia i oporu wartość wyraże-

nia (3.3.8) będzie duża, co intuicyjnie powinno implikować niską ufność co do dopasowania

czworoboku.

3.4 Rozmyta protoforma geometryczna

Koncepcję protoformy (formy prototypowej), intensywnie badanej w ostatnich latach

przez Zadeha (2012), można rozumieć jako abstrakcyjny prototyp pewnej interesującej
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nas struktury, np. zdania zapisanego w języku naturalnym, wyrażającego pewną własność

bazy danych. Zadeh podkreśla znaczenie protoform jako narzędzi formalizacji abstrakcyj-

nych pojęć myślowych używanych w procesie wnioskowania dokonującego się w ludzkim

umyśle. Kacprzyk i Zadrożny (2005) wykorzystują protoformy do generowania lingwistycz-

nych podsumowań różnorakich zbiorów danych (baz danych, szeregów czasowych itp.)

oraz zapytań rozmytych. W proponowanym przez nich zastosowaniu protoformy okazują

się być potężnym narzędziem pozwalając na precyzyjne definiowanie oraz generowanie

streszczeń lingwistycznych.

W swojej pracy Zadeh (2012), jako przykład ilustrujący koncepcję protoformy, rozważa

zdanie:

„Większość Szwedów jest wysoka.”,

zapisując je w języku zbiorów rozmytych jako

Qy jest B, (3.4.1)

gdzie Q jest rozmytym kwantyfikatorem, B reprezentuje zbiór rozmyty definiujący niepre-

cyzyjną ceche obiektu, a y jest reprezentantem zbióru obiektów, na których przeprowa-

dzamy wnioskowanie. Aby przekonać się o stopniu „prawdziwości” T tak zdefiniowanego

prototypu możemy posłużyć się wzorem

T (Qy jest B) = µQ

(
1

n

n∑
i=1

µB(yi)

)
, (3.4.2)

gdzie µB(·) jest funkcją przynależności zbioru rozmytego modelującego własność B. Kon-

cepcja rozmytej protoformy geometrycznej zaproponowanej w bieżącym rozdziale, po-

dobnie jak porotoforma Zadeha, podaje sposób na zapisanie pewnego typu abstrakcji.

W rozważanym przez nas przypadku abstrakcyjny prototyp zdania przybiera formę:

„W danej chwili czasu kształt utworzony przez realizację serii danych przypomina X.”,

gdzie X jest reprezentantem pewnego geometrycznego kształtu. Jak wiemy, ludzki mózg

doskonale rozpoznaje kształty. Nawet znaczne deformacje obiektu, czy też obserwację
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z różnych perspektyw nie zaburzają znacząco poprawnej identyfikacji. Chcąc nauczyć ma-

szynę rozpoznawania abstrakcji nie możemy podać reprezentacji obiektu geometrycznego

opisanego dokładnymi równaniami matematycznymi, ponieważ nawet drobna deforma-

cja zaburzy wnioskowanie. Bardziej odpowiednie wydaje się podanie maszynie pewnych

„luźnych” wskazówek definiujących istotę kształtu.

Poniżej definiujemy abstrakcyjne pojęcie rozmytej protoformy geometrycznej oraz po-

kazujemy jak zastosować powyższa koncepcję do modelowania i wyszukiwania faz konso-

lidacji w szeregach czasowych cen.

Definicja 3.4.1 Rozmytą protoformą geometryczną (FGP, ang. fuzzy geometric

protoform) nazywamy uporządkowaną trójkę (P ,F ,M), gdzie

• P - oznacza rodzinę parametrów opisujących geometryczną strukturę badanego obiektu,

• F - oznacza (rozmyty) zakres parametrów należących do P,

• M - jest funkcją dopasowania, zdefiniowaną na F .

Powyższa definicja jest dość abstrakcyjna. Dla każdego z członów rozmytej protoformy

geometrycznej spróbujemy przyporządkować intuicyjne znaczenie:

• P - do rodziny tej należą parametry charakteryzujące kształt obiektu. Ich wartości

estymujemy z danych. Będą to np. współczynniki kierunkowe prostych reprezentu-

jących linie wsparcia i oporu (por. definicję 3.4.2);

• F - zadane jest za pomocą zbiorów rozmytych modelujących zakres parametrów

z P . Ich rolą jest nałożenie ograniczeń na wartości parametrów z P . Stanowią one

pewnego rodzaju filtr „odcinający” protoformy o zupełnie nieadekwatnych parame-

trach, czyli nieprzystające do założonego kształtu (parametry takich protoform będą

miały wartości funkcji przynależności bliskie zeru);

• M - funkcja dopasowania, zdefiniowana na funkcjach przynależności zbiorów rozmy-

tych określonych w F . Jej zadaniem jest zagregowanie wartości wszystkich funkcji

przynależności z F do jednej liczby rzeczywistej, interpretowanej jako miarę dopa-

sowania protoformy.
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Rysunek 3.3: Funkcje przynależności zbiorów rozmytych użytych do konstrukcji funkcji
dopasowania. Liczby (6, 10, 15, 19), (15, 19, 24, 29), (24, 29, 39, 44) dobrane są ekspercko,
jako czwórki definiujące horyzonty czasowe. Ich dobranie wpływa na rozciągłość czasową
znajdowanych formacji konsolidacji.

W niniejszym rozdziale nie badamy ogólnych właściwości rozmytych protoform geo-

metrycznych traktując je jedynie jako narzędzie ułatwiające zdefiniowanie oraz późniejszą

detekcję fazy konsolidacji.

Definicja 3.4.2 Niech (Xt) będzie danym szeregiem czasowym. Rozmytą protoforma

geometryczną fazy konsolidacji nazywamy trójkę (P ,F ,M) taką, że

• P = (α
(tp,t0)
b , α

(tp,t0)
c , T ), gdzie T oznacza okno czasowe, tp, t0 ∈ T są pewnymi mo-

mentami takimi, że tp < t0, podczas gdy α(tp,t0)
b oraz α(tp,t0)

c oznaczają współczynnik

kierunkowy, odpowiednio, wsparcia i oporu, obliczone dla odcinka czasu [tp, t0];

• F = (Ac, Apar, AT ), gdzie Ac, Apar oraz AT oznaczają podzbiory rozmyte zbioru liczb

rzeczywistych R, określające zakres parametrów ze zbioru P;

• M = S(T (µc(α
(tp,t0)
c ), µpar(α

(tp,t0)
c −α(tp,t0)

b ), µT (t0− tp))), gdzie S oraz T oznaczają

pewną S-normę i T-normę, natomiast µc, µpar oraz µT oznaczają funkcje przynależ-

ności, odpowiednio, zbiorów rozmytych Ab, Ac i AT należących do F .

Przykładowe funkcje przynależności zbiorów rozmytych z F użyte w niniejszym rozdziale

do konstrukcji protoformy są zdefiniowanych i zobrazowanych na rysunku 3.3.

Kontynuując poszukiwania systemu detekcji faz konsolidacji zadajemy sobie naturalne

pytanie: Jak skonstruować dziedziny rozmyte parametrów zawartych w P oraz funkcje
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Rysunek 3.4: Rysunek przedstawia ceny aktywa układające się w formację flagi oraz for-
mację chorągiewki.

dopasowania parametrów zawartych w M? Oczywiście każda rozmyta protoforma geo-

metryczna powinna zostać skonstruowana w odniesieniu do rzeczywistych obserwacji tak,

aby zastosowane zbiory rozmyte odpowiadały własnościom okresowo pojawiającym się

w danych, które chcemy rozpoznać.

Zbiór rozmyty Ac odpowiada za modelowanie właściwości oporu. Ponieważ chcemy

wykrywać fazę konsolidacji, najbardziej pożądanymi wartościami współczynnika kierun-

kowego linii oporu są wartości zbliżone do zera, dlatego też naturalną funkcją przyna-

leżności zbioru Ac jest funkcja symetryczna względem osi rzędnych. Tej samej własności

pożądamy dla zbioru Ab. W rozwiązaniu postanowiliśmy jednak zastąpić zbiór Ab od-

powiadający linii wsparcia zbiorem rozmytym Apar modelującym równoległość wsparcia

i oporu (im bardziej linie te są równoległe tym funkcja przynależności Apar osiąga więk-

szą wartość). Stąd funkcja przynależności zbioru Apar powinna być również symetryczna

względem 0. Rysunek 3.3 przedstawia wizualizację funkcji przynależności µc and µpar.

Zamiast sprawdzać czy współczynniki nachylenia wsparcia i oporu są oba bliskie 0

sprawdzamy tylko jeden, a następnie badamy, czy linie są równoległe poprzez sprawdzenie,

czy bezwzględna różnica ich współczynników kierunkowych jest bliska 0. Podejście takie

kładzie większy nacisk na modelowanie równoległości linii wsparcia do linii oporu niż

na modelowanie równoległości każdej z linii z osobna do osi odciętych. Idealna formacja

konsolidacji składa się z linii wsparcia i oporu idealnie równoległych do osi odciętych.

W praktyce fazy konsolidacji maja tendencję do deformowania się w kierunku formacji

flagi lub formacji chorągiewki (por. rysunek 3.4). Dzięki konstrukcji bardziej promującej

wzajemną równoległość linii wsparcia i oporu, promujemy formacje konsolidacji zbliżone

bardziej do formacji flagi. Analityk, któremu zależy bardziej na deformacjach w kierunku
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formacji chorągiewki mógłby zredefiniować funkcję przynależności za pomocą wzoru

M = S(T (µc(α
(tp,t0)
c ), µb(α

(tp,t0)
b ), µT (t0 − tp))), (3.4.3)

gdzie µb - gaussowska funkcja przynależności, symetryczna względem osi rzędnych.

Ostatnim elementem potrzebnym do konstrukcji rozmytej protoformy identyfikującej

fazę konsolidacji jest funkcja dopasowania M. Chcemy zdefiniować wartość funkcji M

dla ustalonej chwili t0. Czworobok cenowy jest dopasowywany do pewnego wycinka czasu

[tp, t0] z okna czasowego T , dlatego też M powinna ściśle zależeć od [tp, t0]. Bez straty

ogólności możemy przyjąć, że T = t1, . . . , tn, gdzie tn = t0.

W rozprawie (patrz rozdziały 3.8, 3.10, zawierające opis dostrajania i wyniki) zastoso-

wano dopasowanie czworoboków cen do krótko, średnio i długoterminowych horyzontów

inwestycyjnych. Oczywiście wyrażenia postaci „krótkoterminowy” , „średnioterminowy”

oraz „długoterminowy” są rozmyte zatem dają się świetnie modelować za pomocą pod-

zbiorów rozmytych ATS , ATM i ATL , określonych na zbiorze liczb rzeczywistych R. Wy-

korzystanie liczb rozmytych trapeziodalnych wydaję się być tutaj najbardziej adekwatne

ze względu na ich prostotę oraz naturalną interpretację. Funkcje przynależności µTS , µTM
oraz µTL powyższych zbiorów rozmytych przedstawiono na rysunku 3.3. Ponadto definiu-

jemy trzy funkcje dopasowania, każdą powiązaną z odpowiednim horyzontem czasowym.

Na potrzeby konstrukcji funkcji dopasowania jako S-normę przyjmujemy operator

max, a klasyczny iloczyn na zbiorze R, jako T-normę. Uwzględniamy również błąd śred-

niokwadratowy starając się tym samym obniżać wartość konstruowanej funkcji dopasowa-

nia w przypadku nieadekwatnych modeli liniowych estymujących linie wsparcia i oporu,

proponując trzy funkcje dopasowania (odpowiadające horyzontom czasowym: „krótkoter-

minowy”, „średnioterminowy” oraz „długoterminowy”),

Mτ = max
tp∈T

(µc(α
(tp,t0)
c ) · µpar(α(tp,t0)

c − α(tp,t0)
b ) · µSSE(σ

(tp,t0)
Q ) · µτ (t0 − tp)), (3.4.4)

gdzie τ ∈ {TS, TM , TL} oraz µSSE jest funkcją przynależności zbioru rozmytego ASSE,

opisującego akceptowalne poziomy błędu σ(tp,t0)
Q , odpowiadającego czworobokowi cen do-

pasowanemu na przedziale czasowym [tp, t0]. Tak jak zdefiniowane poprzednio funkcje

przynależności, µSSE jest symetryczna względem 0 (por. rysunek 3.3). Przyjrzyjmy się
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Rysunek 3.5: Ciemnymi punktami oznaczono minima cenowe spośród ostatnich 10 dni;
jasnymi punktami oznaczono maksima (wizualizacja zbiorów SBd oraz SCd – patrz def.
3.3.1).

przez chwilę znaczeniu poszczególnych operatorów użytych w równaniu (3.4.4). Przemno-

żenie funkcji przynależności modeluje poszukiwania przecięcia wszystkich zaproponowa-

nych właściwości, natomiast operator max - odpowiada za przeszukiwanie przeszłych ob-

serwacji pod kątem znalezienia punktu, dla którego faza konsolidacji jest najlepiej dopa-

sowania.

Zauważmy, że funkcje dopasowania przyjmują wartości w przedziale jednostkowym

[0, 1], dlatego estymowana wartość Mτ możemy interpretować jako stopień przekonania

o fakcie, iż znajdujemy się w fazie konsolidacji. W szczególności, wysokie wartości Mτ

wskazują, że analizowany aktualnie punkt czasowy należy do pewnej fazy konsolidacji.

3.5 Wskaźniki śledzące trend

Wygładzony wykładniczo szereg czasowy stóp zwrotu z pewnego instrumentu finansowego,

może zostać użyty jako wskaźnik śledzący trend. Przy wykrywaniu fazy konsolidacji warto

również rozważyć testy detekcji trendu, ponieważ w wyraźnie uformowanej konsolidacji

nie występuje znaczący trend.

Przypomnijmy teraz dwa narzędzia analizy szeregów czasowych, użyteczne w dalszej

części rozdziału. Wykładniczą średnią ruchomą (ang. exponential moving average)

szeregu czasowego (Xt) nazywamy szereg czasowy (EMAt) zdefiniowany wzorem (1.2.1),
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gdzie EMA0 = X0.

Definicja 3.5.1 Wykładniczą n-średnią ruchomą stóp zwrotu m̂exp,(n) szeregu cza-

sowego cen (Xt) nazywamy wykładniczą średnią ruchomą obliczoną dla n ostatnich obser-

wacji szeregu czasowego (mt), gdzie

mt =
Xt −Xt−1

Xt−1
(3.5.1)

jest stopą zwrotu z Xt na odcinku czasowym [t− 1, t].

3.6 System rozpoznawania fazy konsolidacji

W poprzednich rozdziałach skonstruowaliśmy miary agregujące własności szeregów cza-

sowych cen, mające ułatwiać identyfikację różnych formacji analizy technicznej. W bieżą-

cym rozdziale zaproponujemy system rozpoznawania fazy konsolidacji na wykresach cen

instrumentów finansowych.

Algorytmy uczenia maszynowego często wykazują zdolność adaptacji do struktury

problemu i automatycznej ekstrakcji reguł decyzyjnych z danych. Okazuje się, że lasy

losowe poradziły sobie całkiem dobrze z estymacją hiperprzestrzeni rozwiązujących pro-

blem postawiony w niniejszym rozdziale (por. Hastie, Tibshirani i Friedman, 2009). Algo-

rytm SVM (Support Vector Machines) z jądrem Gaussa uzyskał bardzo zbliżone rezultaty.

Szersze badania wpływu algorytmu uczenia maszynowego na wynik systemu nie zostały

przeprowadzone i pozostawia się je jako dalsze pole do badań.

Przed przystąpieniem do wyszukiwania fazy konsolidacji - musimy zdefiniować kon-

kretne horyzonty czasowe TS, TM i TL definiujące w sposób jednoznaczny poszukiwaną

protoformę. Dla naszego przykładu będziemy wyszukiwać faz konsolidacji w horyzon-

tach czasowych zdefiniowanych na rysunku 3.3, czyli zakładamy, ze poszukiwane fazy

konsolidacji mają rozciągłość w czasie od około 6-10, do około 39-44 dni. Rozdział 3.8,

zawiera propozycje uogólnienia systemu - system sam odkryje z faz konsolidacji oznaczo-

nych przez użytkownika odpowiednie wartości parametrów reprezentujących horyzonty

czasowe. Następujące kroki przedstawiają sposób implementacji systemu rozpoznawania

faz konsolidacji:
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1. Niech dany będzie szereg czasowy (Xt)
n
t=1 reprezentujący ceny danego aktywa. Przy-

gotuj zbiór uczący poprzez oznaczenie dni należących do faz konsolidacji. Dla każdej

obserwacji z (Xt)
n
t=1 przyporządkuj klasę yt. Przy czym yt = 1 przyporządkowujemy

słupkom cen należących do faz konsolidacji, natomiast yt = 0 pozostałym punktom.

2. Dla każdej obserwacji z (Xt)
n
t=ts obliczamy wektor cech

xi = (MTS ,MTM ,MTL ,m
exp,(15),mexp,(25),mexp,(35)), (3.6.1)

gdzie ts - jest najmniejszym z indeksów, dla którego możemy obliczyć wartości funk-

cji dopasowania wszystkich protoform. Wartość ts odpowiada długości najdłuższego

analizowanego horyzontu czasowego.

3. Trenujemy las losowy Breimana o liczności drzew wynoszącej ntree = 500 używając

stworzonego zbioru uczącego {(yt,xt)nt=ts}. Do podziału obserwacji w węźle drzewa

używamy zgodnie z rekomendacją Breimana największej liczby całkowitej mniejszej

od log2 v + 1, gdzie v jest liczbą atrybutów (por. Breiman, 2001). Bardziej szczegó-

łowy opis konstrukcji lasów losowych został zawarty w rozdziale 4.2.3.

Wyniki eksperymentalne rozpoznawania fazy konsolidacji za pomocą rozmytych proto-

form geometrycznych przedstawiliśmy w rozdziale 3.10. W dalszej części rozprawy zostanie

zaprezentowana metoda optymalizacji systemu oraz wyjaśnienie wybrania lasów losowych

jako algorytmu uczenia maszynowego.

3.7 Motywacja wyboru lasów losowych Breimana jako

algorytmu uczenia maszynowego

W poniższym rozdziale przyjrzymy się wynikom różnych algorytmów uczenia maszyno-

wego, użytych jako narzędzie rozpoznawania wzorców na potrzeby prezentowanego sys-

temu. Jako dane eksperymentalne użyte do testów wybrane zostały notowania spółki

KGHM od 1-01-1998 do 1-09-2011, pochodzące z serwisu stooq.pl. Dane podzieliliśmy na

dwa zbiory: Ucząco-Optymalizacyjny, na którym dobierzemy parametry systemu oraz Te-

stowy, na którym zostanie dokonana weryfikacja skuteczności zaproponowanego systemu
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Zbiór Zakres dat Liczba dni Dni konsolidacji

Ucząco-Optymalizacyjny 1-01-1998 do 1-01-2006 2080 552
Testowy 2-01-2006 do 1-09-2011 1426 386

Tablica 3.1: Zestawienie danych eksperymentalnych użytych do uczenia, optymalizacji
i testowania systemu. Liczba dni oznacza liczbę dni w całym zbiorze, natomiast kolumna
Dni konsolidacji zawiera liczbę dni należących do danego zbioru, które należą do ziden-
tyfikowanej przez eksperta fazy konsolidacji.

(por. tablica 3.1).

Zauważmy, że każda obserwacja ze zbioru danych {(yt,xt)nt=ts} przygotowanych dla

klasyfikatora, zawiera kompletną informację na chwilę t potrzebną do wnioskowania (por.

(3.6.1)), zatem przy ocenie krzyżowej dokonując podziału na próbę uczącą i testową mo-

żemy standardowo posłużyć się losowaniem bez zwracania, nie przykładając wagi do upo-

rządkowania elementów po czasie.

Wyniki systemu testowanego z różnymi algorytmami uczenia maszynowego zostały

zestawione w tablicy 3.2. Jako miara skuteczności algorytmów zostało użyte prawdopo-

dobieństwo poprawnej klasyfikacji (ang. accuracy) zdefiniowane jako

Accuracy =
TP + TN

TP + FP + TN + FN
, (3.7.1)

gdzie TP - dni poprawnie sklasyfikowane jako faza konsolidacji, TN - dni poprawnie

sklasyfikowane jako nienależące do konsolidacji, FP - dni niepoprawnie sklasyfikowane

jako faza konsolidacji, FN - dni niepoprawnie sklasyfikowane jako nienależące do kon-

solidacji. Wyniki otrzymano za pomocą 5-krotnej oceny krzyżowej na zbiorze Ucząco-

Optymalizacyjnym (por. tablica 3.1). Algorytm lasów losowych porównano z algorytmami

drzewa klasyfikacyjnego CART (ang. Classification And Regression Tree) oraz wektorów

podpierających SVM (ang. Support Vector Machines). Drzewo CART zostało przycięte

zgodnie z równaniem

Rα(T ) = R(T ) + α|T |, (3.7.2)

gdzie R(T ) - oznacza miarę niedoskonałości drzewa (w naszym przypadku ułamek błęd-

nych klasyfikacji), a |T | - oznacza liczbę liści drzewa. Optymalnie przycięte drzewo CART

zostało uzyskane dla współczynnika kary wynoszącego α = 0.0018. Algorytm SVM użyto
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Algorytm CART SVM RandomForest

Accuracy 0.79 0.84 0.86

Tablica 3.2: Zestawienie danych eksperymentalnych użytych do uczenia, optymalizacji
i testowania systemu. Liczba dni oznacza liczbę dni w całym zbiorze, natomiast kolumna
Dni konsolidacji zawiera liczbę dni należących do danego zbioru, które należą do ziden-
tyfikowanej przez eksperta fazy konsolidacji.

z jądrem RBF

k(x, y) = exp(−γ‖x− y‖2), (3.7.3)

przyjmując γ = 1 oraz jako współczynnik kosztu dla SVM - C = 100 (współczynniki

zostały wybrane poprzez przeszukanie przestrzeni współczynników γ oraz C, zgodnie

z przyjętymi dobrymi praktykami (najpierw wyznaczamy optymalny współczynnik kosztu

C z zakresu od 1 do 10000, a następnie dla ustalonego C badamy współczynniki γ z prze-

działu (0, 1]). Jak widać w tablicy 3.2 spośród zbadanych metod lasy losowe Breimana

poradziły sobie z najlepiej problemem klasyfikacji.

Zwróćmy uwagę, że mimo dość niskowymiarowego problemu (jedynie 6 atrybutów

objaśniających) lasy losowe uzyskały o wiele lepszy rezultat niż pojedyncze drzewo kla-

syfikacyjne CART. Lasy losowe warto jest rozważyć również w problemach niskowymia-

rowych ze względu na mechanizm budowania drzew. Przy podziale każdego z węzłów

drzewa za każdym razem losowany jest pewien podzbiór atrybutów, na podstawie któ-

rego dokonywana jest minimalizacja funkcji niezbalansowania klas w węzłach dzieciach.

Taki mechanizm zapewnia wysoką niezależność klasyfikatorów, co - zgodnie z centralnym

twierdzeniem granicznym - powoduje znaczne zwiększenie accuracy (prawdopodobieństwa

poprawnej klasyfikacji) lasu losowego (klasyfikacja regułą większościową).

Rysunek 3.6 przedstawia wykres accuracy lasu losowego w zależności od ilości drzew.

Widzimy, że już dla około 50 drzew accuracy jest bliskie optymalnemu. W kolejnym

rozdziale będziemy rozważać problemy o maksymalnej liczbie wymiarów wynoszącej 20,

zatem zgodnie z dobra praktyką mówiącą, że ilość drzew w lesie powinna być co naj-

mniej o rząd wielkości większa niż wymiar problemu, przyjmujemy liczbę drzew w lesie

na ntree = 500.
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Rysunek 3.6: Rysunek przedstawia wykres prawdopodobieństwa poprawnej klasyfikacji
w zależności od ilości drzew w lesie losowym Breimana zastosowanego do klasyfikacji
przynależności obserwacji szeregu czasowego cen KGHM do fazy konsolidacji.

3.8 Optymalizacja systemu

Pomimo faktu, że system zaproponowany w poprzedniej sekcji daje satysfakcjonujące wy-

niki (por. rozdział 3.10) można pomyśleć o jego dalszych ulepszeniach. Zauważmy, że

horyzonty czasowe oraz parametry wygładzania wykładniczego w (3.6.1) zostały usta-

lone zgodnie z ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami i wiedzą ekspercką. Niestety, jak

wiadomo, zależności i parametry w danych finansowych nie są stałe w czasie. Co wię-

cej, własności wykresów słupkowych cen dla różnych instrumentów mogą znacznie różnić

się między sobą. Jako naturalne rozszerzenie prezentowanego systemu warto rozważyć

metodę automatycznego dostrojenia wewnętrznych parametrów. W niniejszym rozdziale

podajemy modyfikację algorytmu optymalizacji rojowej (ang. PSO - particle swarm opti-

mization) zaadaptowaną do dostrajania parametrów systemu rozpoznawania faz konsoli-

dacji (patrz Kennedy i Eberhart, 1995). Algorytm optymalizacji rojowej należy do grupy

algorytmów genetycznych. Ma on następujące własności:

• algorytm opiera swoje działanie na rojach (podzbiorach) osobników - każdy osobnik

należy do jednego z rojów oraz jest zdefinowany przez swoją charakterystykę - chro-

mosom, który mapuje się jednoznacznie na wektor w przestrzeni poszukiwań zwany

pozycją osobnika;
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• każdy osobnik ma swoja prędkość, która wpływa na jego pozycje w kolejnych itera-

cjach;

• osobniki mogą być przyciągane przez najlepszy punkt znaleziony przez swoich są-

siadów z roju;

• osobniki mogą być przyciągane (bądź odpychane) przez siebie nawzajem;

• osobniki są przyciągane przez najlepszy punkt znaleziony przez siebie;

• roje mogą posiadać prędkość oraz oddziaływać ze sobą przyciągając się bądź odpy-

chając.

Rozszerzmy definicję wektora cech (3.6.1) składającego się z trzech protoform i trzech

średnich ruchomych. Będziemy poszukiwać optymalnej liczby protoform i średnich ru-

chomych (maksymalnie 10) wraz z odpowiadającymi parametrami, zatem definiujemy

osobnika postaci

x̄i = (MT1 ,MT2 , . . . ,MT10 ,m
exp,(a1),mexp,(a2), . . . ,mexp,(a10)). (3.8.1)

Zdefiniujmy chromosom osobnika x̄i jako czwórkę:

p = (h, e, H,E), (3.8.2)

gdzie h = (h1, h2, . . . , h10) jest wektorem definiującym aktywne protoformy (zakładamy,

że jeśli hi = 1 to protoforma jest aktywna, natomiast jeśli hi = 0 to nie bierzemy pod

uwagę jej wartości podczas konstrukcji wektora cech), e = (e1, e2, . . . , e10) jest wektorem

definiującym aktywne średnie ruchome, H = (T1, . . . , T10) jest wektorem kodującym in-

formacje o trapezidalnych zbiorach rozmytych reprezentujących horyzonty czasowe każdej

protoformy Ti = (Ai, Bi, Ci, Di) (por. zbiory rozmyte reprezentujące horyzonty czasowe na

rysunku 3.3) oraz E = (a1, . . . , a10) definiuje długości średnich ruchomych. Przykładowo,
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stosując przyjętą konwencję, wektor (3.6.1) może zostać zakodowany następująco:

p(xi) = (h, e, H,E)

h = (0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0)

e = (1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0)

H = ((0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0), (6, 10, 15, 19), (15, 19, 24, 29), (0, 0, 0, 0),

(0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0), (24, 29, 39, 44), (0, 0, 0, 0))

E = (15, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 35, 0, 0).

(3.8.3)

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie funkcji celu (kosztu) dla naszego systemu, którą

będziemy starali się minimalizować. Niech {(yt,xt)Nt=ts} będzie zbiorem uczącym. Dla każ-

dego osobnika zdefiniowanego za pomocą (3.8.2):

• podziel zbiór uczący za pomocą losowania bez zwracania na 5 podzbiorów, każdy

o liczności N
5
elementowej; ponieważ każda obserwacja ze zbioru danych przygoto-

wanych dla klasyfikatora - {(yt,xt)Nt=ts} zawiera kompletną informację na chwilę t

potrzebną do wnioskowania (por. (3.6.1)), zatem przy testowaniu kroswalidacyjnym

dokonując podziału na próbę uczącą i testową możemy standardowo posłużyć się

losowaniem bez zwracania, nie przykładając wagi do uporządkowania elementów po

czasie;

• wykonaj test skuteczności systemu metodą 5-krotnej oceny krzyżowej poprzez tre-

nowanie lasu losowego na czterech z pięciu części zbioru danych oraz weryfikacji na

pozostałej piątej części;

• zdefiniuj funkcję celu dla osobnika jako

f(p) = 1− f̂ , (3.8.4)

gdzie f̂ jest frakcją prawidłowo sklasyfikowanych punktów podczas testu oceny krzy-

żowej.

Oryginalny algorytm PSO, zaproponowany przez Kennedy i Eberhart (1995), wymaga

kilku modyfikacji dla poprawnego działania na chromosomie naszego osobnika. Niech S
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oznacza liczbę osobników. Wówczas algorytm PSO, zmodyfikowany na potrzeby optyma-

lizacji systemu prezentowanego w rozprawie, ma postać

1. Dla każdego osobnika pk = ((hk, ek, Hk, Ek)) dla k = 1, . . . , S wykonaj:

• zainicjalizuj losowo wektor hk = (hk1, hk2, . . . , hk10) oraz ek = (ek1, ek2, . . . , ek10)

generatorem losowym zdefiniowanym następująco: hik ∼ X, ejk ∼ X1 oraz

P (X = 1) = 1
3
, P (X = 0) = 2

3
.

• Niech H ind
k =

{
i1, . . . , ink

: hijk = 1, j = 1, . . . , nk
}
oznacza zbiór indeksów ak-

tywnych protoform i niech nk = |H ind
k | określa liczbę aktywnych protoform. Dla

każdego ij ∈ H ind
k definiujemy trapezoidalny zbiór rozmyty Tkij = (Akij , Bkij ,

Ckij , Dkij) jak następuje:

Tki1 = (Aki1 , Bki1 , Cki1 , Dki1)

= (0, b|Y1|c , b|Y1|+ |X1|c , b|Y1|+ |X1|+ |Z1|c)

Tki2 = (Aki2 , Bki2 , Cki2 , Dki2)

= (Cki1 − b|Y2|c , Cki1 ,

Cki1 + b|X2|c , Cki1 + b|X2|+ |Z2|c)
...

Tkij = (Akij , Bkij , Ckij , Dkij)

=
(
Ckij−1

− b|Yj|c , Ckij−1
,

Ckij−1
+ b|Xj|c , Ckij−1

+ b|Xj|+ |Zj|c
)

...

Tkink
= (Akink

, Bkink
, Ckink

, Dkink
)

=
(
Ckink−1 − b|Ynk

|c , Ckink−1 ,

Ckink−1 + b|Xnk
|c , Ckink−1 + b|Xnk

|+ |Znk
|c
)
,

(3.8.5)

gdzie Xi, Yi oraz Zi dla i = 1, . . . , nk oznaczają zmienne losowe o rozkładzie

1Jeśli zmienne losowe X i Y mają ten sam rozkład prawdopodobieństwa, wówczas piszemy X ∼ Y .
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normalnym, przy czym

Xi ∼ N
(

D
2nk
, D
2nk

)
, i = 1, . . . , nk

Yi ∼ N
(

D
2nk
, D
2nk

)
, i = 1, . . . , nk

Zi ∼ N
(
D−

∑i−1
l=0 |Xl|−|Y1|
nk−(i−1)

,
D−

∑i−1
l=0 |Xl|−|Y1|
nk−(i−1)

)
,

(3.8.6)

gdzie D oznacza długość maksymalnego horyzontu czasowego, który rozwa-

żamy (w naszym przypadku D = 60). Zauważmy, że zbiór Tki1 , . . . , Tkink
defi-

niuje podział rozmyty odcinka czasu [0, D]. Może się zdarzyć, że któraś z war-

tości Ckij−1
−b|Yj|c może być mniejsza od 0. Nie przeszkadza to w oszacowaniu

wartości funkcji przynależności dlatego horyzontu czasowego, który jest liczbą

dodatnią.

• Niech Eind
k =

{
u1, . . . , umk

: eujk = 1, j = 1, . . . ,mk

}
oznacza zbiór indeksów

aktywnych średnich ruchomych orazmk = |Eind
k | określa liczbę aktywnych śred-

nich ruchomych. Dla każdego uj ∈ Eind
k inicjalizujemy losowo długość średniej

ruchomej zgodnie z rozkładem jednostajnym dyskretnym auj ∼ U [2, 3, . . . , D].

• Inicjalizujemy najlepszą znaną pozycję osobnika (przez pozycję osobnika rozu-

miemy wektor zdefiniowany za pomocą (3.8.3)) jako jego pozycję początkową:

pbesti ←− pi.

• Grupujemy osobniki w roje S1, . . . , S10:

pk ∈ Sj ⇔ |H ind
k | = |Eind

k | = j, j = 1, . . . , 10. (3.8.7)

Do rojów przydzielane są jedynie osobniki mające tą samą liczbę aktywnych

protoform, co średnich ruchomych. Pozostałe osobniki są zapominane. Wprowa-

dzenie takiej heurystyki odzwierciedla ideę: wartość funkcji dopasowania pro-

toformy modeluje jakość dopasowania, natomiast średnia ruchoma modeluje

szansę wybicia z konsolidacji i intuicyjnie powinna być związana z horyzontem

czasowym protoformy.

• Dla każdego roju Sj, j = 1, . . . , 10 znajdujemy jego najlepszą pozycję gj speł-

niającą warunek f(gj) ≤ f(pk) dla wszystkich pk ∈ Sj. Może się zdarzyć, że tak
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zdefiniowana najlepsza pozycja nie jest unikalna. Nie przeszkadza to w wykona-

niu algorytmu, ponieważ ewolucja każdego osobnika przebiega indywidualnie,

stąd z dużym prawdopodobieństwem w kolejnej iteracji najlepsze pozycje będą

się różniły (oczywiście jeśli tylko nie jesteśmy blisko lokalnego minimum).

• Zdefiniujmy odwzorowanie przekształcające chromosom osobnika w przestrzeń

liczb rzeczywistych:

Q(pk) = (Aki1 , Bki1 , Cki1 , Dki1 ,
...

Akink
, Bkink

, Ckink
, Dkink

,

au1 , . . . , aumk
),

(3.8.8)

gdzie ij ∈ H ind
k , j = 1, . . . nk oraz uj ∈ Eind

k , j = 1, . . .mk. Odwzorowanie Q

tworzy wektor liczb rzeczywistych bazując na parametrach charakteryzujących

zbiory rozmyte trapezoidalne w aktywowanych protoformach i długościach ak-

tywowanych średnich ruchomych w danym chromosomie.

• Zainicjalizuj wektor prędkości osobnika pk:

vk ∼ U [−|bjlo − b
j
hi|, |b

j
lo − b

j
hi|], (3.8.9)

gdzie bjlo oraz b
j
hi są odpowiednio, dolnym i górnym ograniczeniem przestrzeni

poszukiwań w roju Sj, pk ∈ Sj.

2. Dopóki założone wcześniej kryterium dopasowania nie jest osiągnięte powtórz:

• Dla każdego roju Sj, j = 1, . . . , 10 wykonaj:

→ Dla każdego osobnika pk ∈ Sj wykonaj:

◦ Dla każdego wymiaru d = 1, . . . , 5j wektora kodującego osobnika wy-

konaj 2:

↪→ Wygeneruj liczbę losową rp, rg ∼ U [0, 1].

2Zauważmy, że wektor kodujący osobnika w roju o indeksie j ma wymiar 5j. Składa się on z j aktyw-
nych protform, każda kodowana przez 4 liczby całkowite oraz j aktywnych średnich ruchomych - każda
kodowana przez jedna liczbę całkowitą (por. (3.8.7) oraz (3.8.8)).
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↪→ Uaktualnij prędkość osobnika:

v
(d)
k ←− ωvk,d + ϕprp(Q(pbesti )(d) −Q(pk)

(d))

+ ϕgrg(Q(gj)
(d) −Q(pk)

(d))

w
(d)
k ←−

⌊
v
(d)
k

⌋ (3.8.10)

◦ Uaktualnij chromosom osobnika poprzez dodanie całkowitoliczbowego

wektora prędkości wk do odpowiadających wymiarów (uaktualniamy

jedynie wymiary aktywnych protoform i średnich ruchomych w danym

chromosomie):

pk ←− pk ⊕wk. (3.8.11)

◦ Jeśli f(pk) < (pbestk ) wykonaj:

↪→ Uaktualnij najlepszą pozycję osobnika: pbestk ←− pk

↪→ Jeśli f(pk) < (gj) uaktualnij najlepszą pozycje roju: gj ←− pk

↪→ g = min(g1, . . . , g10)

3. g jest najlepszym rozwiązaniem.

Parametry S, ω, ϕp, ϕg są obliczane empirycznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi

w pracach Pedersen i Chipperfield (2010) oraz Pedersen (2010).

3.9 Uwaga o złożoności obliczeniowej

Przy optymalizacji algorytmem PSO mamy do czynienia z kosztowną funkcją straty daną

wzorem (3.8.4). Warto zatem rozważyć złożoność obliczeniową zaproponowanej metody.

Nasz zbiór uczący składa się z n = 3550 obserwacji o maksymalnej liczbie p = 20 atry-

butów (10 wartości funkcji dopasowania protoform oraz 10 wartości średnich ruchomych).

Złożoność obliczeniowa budowania pojedynczego drzewa wynosi O(vnlog(n)), gdzie v to

liczba atrybutów użytych do budowania drzewa. W algorytmie lasów losowych użytych do

klasyfikacji przyjmuje się, że v = p/3. Oznaczmy przez k - liczbę drzew w lesie, przez m -

liczbę wszystkich osobników w algorytmie PSO oraz przez w - liczbę pokoleń (iteracji) al-

gorytmu PSO przed osiągnięciem zbieżności. Wówczas złożoność obliczeniowa konstrukcji

reguły decyzyjnej systemu wynosi: O(kwmp/3nlog(n)).
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3.10 Wyniki doświadczalne

System do rozpoznawania faz konsolidacji, omówiony w niniejszym rozdziale rozprawy,

był uczony na notowaniach spółki KGHM od 1-01-1998 do 1-01-2006 - Zbiór Ucząco-

Optymalizacyjny. Następnie system był testowany na okresie od 2-01-2006 do 1-09-2011 -

Zbiór Testowy (por. tabela 3.1). Podczas tego okresu wystąpiło 29 faz konsolidacji (fazy

konsolidacji wyznaczamy ekspercko), z czego 27 zostało rozpoznane przez system dając

frakcje wykrytych obiektów na poziomie 0.93.

Warto wspomnieć, że zastosowanie algorytmu PSO do inteligentnego dostrajania sys-

temu zaowocowało znaczną poprawą wyniku. Ekspercko zaklasyfikowano 386 dni należą-

cych do faz konsolidacji. Frakcja pozytywnie zaklasyfikowanych dni bez uczenia algoryt-

mem PSO wyniosła 0.84, a po zastosowaniu modyfikacji 0.89.

Na rysunkach 3.7 oraz 3.8 ciemnoszarymi pogrubianymi liniami oznaczono dni sklasy-

fikowane jako fazy konsolidacji. Analizując rysunek 3.7 można odnieść wrażenie, że system

odkrył fazę konsolidacji trwającą od drugiego tygodnia września do pierwszego tygodnia

października. Analityk powiedziałby, że ta faza konsolidacji rozpoczyna się w trzecim ty-

godniu sierpnia. Należy podkreślić, że opinia analityka jest opinią wygłoszoną a posteriori.

Kiedy faza konsolidacji rozpoczyna formowanie, nie jesteśmy jej w stanie zidentyfikować,

dopóki nie utworzy wyraźnego wzorca.

Pojawienie się fazy konsolidacji nie jest precyzyjnie zdefiniowane. Podczas konstrukcji

zbioru uczącego zakładamy, że konsolidacja rozpoczyna się w momencie, gdyCiemnosza-

rymi pogrubianymi liniami ceny drugi raz „odbiją się” od linii granicznych (wsparcie, opór)

bez wyraźnego przecinania ich. Wyniki empiryczne pokazują, że system jest w stanie od-

wzorować przyjęte założenie (patrz rysunek 3.7 oraz 3.8).

Oprócz obiecujących wyników analiza systemu ujawnia również również słaby punkt.

W niektórych przypadkach wykryte fazy konsolidacji nie były spójne – niektóre pojedyn-

cze punkty lub grupy punktów wewnątrz fazy konsolidacji, zostały sklasyfikowane jako

obiekty nienależące do formacji. Inteligentne strojenie systemu algorytmem PSO częściowo

rozwiązało powyższy problem jednak nie wyeliminowało go całkowicie o czym możemy się

przekonać analizując rysunek 3.8.
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Rysunek 3.7: Przykładowe fazy konsolidacji rozpoznane przez system. Grube pionowe
linie oznaczają dni sklasyfikowane jako fazy konsolidacji. Faza konsolidacji interpretowana
w duchu analizy technicznej została oznaczona czarnym prostokątem. 16 lutego zostało
błędnie pominięty jako dzień należący do konsolidacji.

Rysunek 3.8: Przykładowe fazy konsolidacji rozpoznane przez system.
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Rozdział 4

Lasy losowe Breimanna i testy detekcji

trendu w konstrukcji systemów

dynamicznie adaptujących się do

finansowych szeregów czasowych

o wysokiej niestacjonarności

4.1 Wprowadzenie

W poprzednich rozdziałach zbadaliśmy możliwości najpopularniejszych klasycznych me-

tod inwestycyjnych. Jak się jednak okazuje, żadna z nich nie wykazała swojej przydat-

ności inwestycyjnej. W bieżącym rozdziale sięgniemy po bardziej zaawansowane metody

oraz skonstruujemy system inwestycyjny wykorzystując jeden z najsilniejszych algoryt-

mów uczenia maszynowego - lasy losowe. Przyjrzymy się również bliżej jednemu z syste-

mów opartych na uczeniu maszynowym przedstawionych w literaturze (Jar-Long Wanga,

Shu-Hui, 2006), a następnie porównamy go z zaproponowanym systemem.

Wiele publikacji z dziedziny zastosowania metod sztucznej inteligencji w konstruk-

cji systemów inwestycyjnych ukazuje znaczące braki w metodologii testowania. Niektóre

85
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nawet wydają się być bardziej marketingiem proponowanej metody niż jej precyzyjnym

sposobem weryfikacji. W przeciągu ostatnich dwudziestu lat pojawiła się znaczna liczba

publikacji traktujących o wykorzystaniu technik uczenia maszynowego w konstrukcji stra-

tegii inwestycyjnych, jednak żadna z nich nie została zbadana metodologią walk forward

na statystycznie istotnej ilości danych (por. Fong , Si , Tai ,2012; Jangmin, Jangwoo Lee,

Jae Won, Byoung-Tak, 2006; Wu, Lin S., Lin C., 2006; Qing-Guo, Jin, Qin, Shuzhi,2011).

Jeśli system testowany jest na danych out-of sample (ale bez użycia metodologii walk for-

ward), nietrudno jest dobrać taką klasę instrumentów i taki okres, na którym osiągnie on

ponadprzeciętne wyniki. Pomimo faktu, że publikacje wymienione powyżej podają kon-

strukcje bardzo ciekawych systemów inwestycyjnych opartych na uczeniu maszynowym,

analiza metodą walk forward zaproponowaną w niniejszej rozprawie, ujawnia słabości

i nieprzydatność inwestycyjną na statystycznie istotnej grupie danych.

Wiele badań wykazuje, że szeregi czasowe utworzone z cen instrumentów finansowych

cechują się silną niestacjonarnością, tzn. mają tendencję do zmieniania swojej probabi-

listycznej struktury. Dlatego też, wiele klasycznych modeli szeregów czasowych okazuje

się bezużytecznych (np. ARCH, AR) z punktu widzenia prognozowania kierunku ruchu

cen. Oczywiście nie stoi to w sprzeczności z faktem, że klasyczne modele matematyczne

szeregów czasowych doskonale nadają się do prognozowania innych właściwości trajektorii

cen – np. modele GARCH zastosowane do prognozowania zmienności rynkowej.

W bieżącym rozdziale zostanie zaproponowana architektura systemu inwestycyjnego

monitorującego w sposób ciągły napływające dane (ceny) i potrafiącego reagować dyna-

micznie na zmieniające się warunki rynkowe poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji

inwestycyjnych. Możliwości inwestycyjne systemu zostaną zbadane za pomocą oprogramo-

wania backtestingu strategii, stworzonego na potrzeby rozprawy, zgodnie z metodologia

testowania walk forward. Wyniki działania systemu zostaną porównane z wynikami wy-

branego systemu podobnej klasy, przedstawionego w pracy Jar-Long Wanga, Shu-Hui

(2006). Następnie zostanie wykazana zdolność skonstruowanego przez nas systemu do ad-

aptacji on-line do niestacjonarnego, wielowymiarowego szeregu czasowego, generowanego

na podstawie pewnego modelu matematycznego.

Niniejszy rozdział daje istotną wskazówkę w kierunku znalezienia odpowiedzi na sze-

roko badaną (zwłaszcza w instytucjach finansowych) hipotezę, że posiłkując się metodami
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uczenia maszynowego można skonstruować generujący zyski system inwestycyjny potra-

fiący dostosowywać się do bieżących wzorców rynkowych ukrytych w cenach (jeśli takowe

występują). Jak wiadomo z historii bankowości i finansów, większość sławnych traderów

stało się znanymi dzięki publikacjom jakie wydali po straceniu na inwestycjach znacznej

ilości zarządzanych aktywów. Biorąc pod uwagę powyższy fakt niezwykle intrygujące wy-

daje się pytanie, czy jakikolwiek system i jakakolwiek ludzka istota jest w stanie przez

znaczący statystycznie okres czasu prognozować kierunki ruchów rynków finansowych, czy

też może rynek jest jedynie chaotycznym systemem ze słabą własnością heteroskedastycz-

ności, a wszyscy, którzy odnieśli sukces, są po prostu outlierami wpisanym w probabili-

styczną naturę badanego zagadnienia.

4.2 Architektura systemu

4.2.1 Test detekcji trendu

Wielu inwestorów wierzy, że pewne szczególne kombinacje współczynników analizy tech-

nicznej stanowią istotną wskazówkę w przewidywaniu przyszłych ruchów cenowych. Współ-

czynniki analizy technicznej zostały skonstruowane tak, aby agregować lub uwypuklać

pewne specyficzne cechy finansowych szeregów czasowych uznawanych za istotne. Po-

staramy się zbadać, czy jeden z najsilniejszych algorytmów uczenia maszynowego jest

w stanie odkryć efektywne reguły inwestycyjne ze zbioru uczącego stworzonego z odpo-

wiednio przetworzonych przez współczynniki analizy technicznej szeregów czasowych cen

i wolumenu transakcji.

W większości systemów inwestycyjnych wczesne wykrywanie trendu jest kluczowe.

Na potrzeby konstruowanego systemu inwestycyjnego został użyty test detekcji trendu

uwzględniający rynkową własność zapominania informacji - statystyka testowa większą

wagę daje obserwacjom wcześniejszym. Niech (Xi)
n
i=1 oznacza sekwencję cen. Za pomocą

wzoru (3.5.1) obliczamy stopy zwrotu z (Xi)
n
i=1 (i = 1, . . . , n). Będziemy poszukiwać

trendu badając wartości wykładniczej średniej ruchomej stóp zwrotu bazowego szeregu,

tzn.

m
(exp)
i+1 = λmi+1 − (1− λ)m

(exp)
i , (4.2.1)
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gdzie λ = 2
n+1

jest tzw. współczynnikiem wygładzania. Im większe wartości współczynnika

λ, tym mniejsze znaczenie przeszłych obserwacji i tym większe wagi ostatnich obserwacji.

Statystyka testowa testu detekcji trendu zdefiniowana jest następująco (por. Ładyżyń-

ski, Grzegorzewski, 2010)

T (exp) = m(exp)
n . (4.2.2)

Rozkład statystyki testowej (4.2.2) przy spełnieniu hipotezy zerowej o braku trendu,

został wyznaczony numerycznie przy użyciu metody Monte Carlo.

4.2.2 Współczynniki analizy technicznej

Operatory agregacji używane w analizie technicznej nazywane są współczynnikami ana-

lizy technicznej. Rozróżnimy trzy główne grupy współczynników: współczynniki śledzące

trend, oscylatory oraz współczynniki uwzględniające wolumen.

Współczynniki śledzące trend

Współczynniki śledzące trend wykrywają trend po tym jak pojawi się na rynku. Inwestorzy

wierzą, że kontynuacja trendu jest bardziej prawdopodobna niż jego odwrócenie i starają

się składać zlecenie w kierunku trendu. Jako współczynników śledzących trend użyjemy:

• pvalk,n, p-wartość testu detekcji trendu (4.2.2) obliczonej dla dnia k oraz na n + 1

poprzednich cenach;

• średnią ruchomą stóp zwrotu w oknie czasowym o długości d obliczonej dla dnia k,

MAdk =
1

d

d∑
i=0

mk−i. (4.2.3)

Oscylatory

Oscylatory „starają się” przewidzieć przyszłe ruchy cen zanim pojawią się na rynku. Jed-

nym z bardziej popularnych oscylatorów jest wskaźnik siły względnej (relative strength

index ) zdefiniowany jako

RSIdk = 100− 100

1 +RSdk
, (4.2.4)
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gdzie

RSdk =

∑d−1
i=0 (Xk−i −Xk−i−1)I(x≥0)(Xk−i −Xk−i−1)

−
∑d−1

i=1 (Xk−i −Xk−i−1)I(x<0)(Xk−i −Xk−i−1)
. (4.2.5)

Poprzez obliczenie proporcji dodatnich i ujemnych różnic w cenach wskaźnik siły względnej

określa w sposób ilościowy siłę rynku.

Kolejnym interesującym operatorem jest oscylator Williamsa (por. Elder, 2006) dany

wzorem

WLdk = 100
max{Xk, Xk−1, . . . , Xk−d−1} −Xk

max{Xk, Xk−1, . . . , Xk−d−1} −min{Xk, Xk−1, . . . , Xk−d−1}
. (4.2.6)

Ma on za zadanie uchwycić zakres wahań cen, w przeszłości w odniesieniu do bieżącej

ceny.

Wskaźniki uwzględniające wolumen

Wskaźniki uwzględniające wolumen analizują dodatkową informację dostępną dla uczest-

ników rynków kapitałowych – wolumen transakcji. Poprzez połączenie przyrostów cen

wraz z wolumenem transakcji można skonstruować operator wskazujący bieżący popyt

i podaż na rynku.

Wskaźnik siły (force index ), wprowadzony przez Eldera (patrz Edler, 2006), definiu-

jemy następująco:

FIk = λFI1k + (1− λ)FIk−1, (4.2.7)

gdzie

FI1k = volk(Xk −Xk−1), (4.2.8)

przy czym zwykle przyjmuje się λ = 2
14
, a volk - oznacza wolumen transakcji pomiędzy

momentami k−1 i k. Minima i maksima operatora (4.2.7) wskazują poziomy wyprzedania

i wykupienia rynku. Rynek osiąga poziom wyprzedania (wykupienia), jeżeli po znacznym

ruchu cen w dół (w górę) następuje znaczny spadek wolumenu zawieranych transakcji.

Oznacza to, że ceny są już tak niskie (wysokie), że strona podażowa (popytowa) nie ma już

wystarczającej mocy aby ciągnąć rynek dalej w dół (w górę). Inwestorzy wierzą, że w fazie

wyprzedania lub wykupienia, zwrot kierunku ruchu cen jest bardziej prawdopodobny.
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4.2.3 Uczenie lasu losowego

Ważnym elementem proponowanego systemu są lasy losowe, zastosowane do konstrukcji

dwóch modeli regresyjnych estymujących funkcje prognozujące maksymalne i minimalne

ceny w najbliższych npred = 5 dniach.

Zdefiniujmy maksymalną względną stopę zwrotu Hnpred

ri oraz minimalną względną stopę

zwrotu Lnpred

ri w następnych npred okresach, odpowiednio jako,

H
npred

ri =
Xi −H

npred

i

Xi

(4.2.9)

L
npred

ri =
Xi − L

npred

i

Xi

, (4.2.10)

gdzieHnpred

i = max {Xi+1, Xi+2, . . . , Xi+npred
} oraz Lnpred

i = min {Xi+1, Xi+2, . . . , Xi+npred
}.

Naszym celem jest znalezienie funkcjifl, fh przewidujących przyszłe poziomy cenowe

Ĥ
npred

ri = fh( x
(1)
i , x
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i−1, . . . , x
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(4.2.11)

L̂
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(4.2.12)

gdzie i określa aktualnie analizowaną chwilę, a x(s)l jest wartością współczynnika s w chwili

l (l < i). Struktura zdefiniowana powyżej dostarcza algorytmowi estymującemu funkcje

regresyjne obraz rynku, ujęty w postaci liczb w chwili t = i, i− 1, . . . , i− n.

Do zbudowania modelu regresyjnego użyjemy następującego algorytmu lasów losowych

(por. Hastie, Tibshirani, Friedman, 2009 lub Breiman 2001):
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1. Od b = 1 do B:

(a) Wylosuj próbę bootstrapową Z∗ o liczności N spośród wektorów uczących.

(b) Wytrenuj drzewo lasu losowego Tb na próbie bootstrapowej powtarzając nastę-

pujące kroki dla każdego węzła drzewa, aż do momentu gdy minimalny rozmiar

węzła nmin zostanie osiągnięty (dla lasów losowych Breimana przyjmujemy

nmin = 1):

i. Wylosuj m = blog2 p+ 1c zmiennych spośród p wymiarów wektora cech. 1

ii. Wybierz najlepszą zmienną/punkt podziału spośród m maksymalizując

różnicę pomiędzy niezbalanowaniem obserwacji w dzielonym węźle, a sumą

niezbalansowania obserwacji w węzłach potomnych:

∆Qw,wL,wR
(T ) = Qw(T )−QwL,wR

(T ) (4.2.13)

iii. Podziel węzeł na dwa węzły potomne.

2. Zwróć las: {Tb}Bb=1.

Aby znaleźć wartość prognozy dla nowego punktu x obliczamy średnią arytmetyczną

prognoz wszystkich skonstruowanych drzew

f̂Brf (x) =
1

B

B∑
b=1

Tb(x). (4.2.14)

Następnie używając p-wartości testów detekcji trendu, obliczonych dla trzech różnych

horyzontów czasowych oraz wartości współczynników analizy technicznej, konstruujemy

macierze cech x̄ dla modeli regresji (por. równania (4.2.11) oraz (4.2.12)); odpowiednio,

1bxc - oznacza największą liczbę całkowitą nie większą niż x.
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cen maksymalnych

y x̄

H
npred

ri



ri ri−1 . . . ri−n
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oraz cen minimalnych
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,

(4.2.16)

gdzie r oznacza stopę zwrotu, pval - p-wartość, MA - średnią ruchomą stóp zwrotu, RSI

- wskaźnik siły względnej, WL - oscylator Williamsa, FI - wskaźnik siły oraz vol repre-
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zentuje wolumen.

W naszych badaniach przyjęliśmy następujące wartości parametrów reprezentujących

różne horyzonty czasowe: n1 = 7, n2 = 14, n3 = 35. Parametry n4 = 21, n5 = n6 = 7

są często rekomendowane dla oscylatorów. Predykcję maksymalnych i minimalnych po-

ziomów cen dokonujemy dla kolejnych npred = 5 dni. Wyniki systemu są niewrażliwe na

drobne zaburzenia powyższych parametrów. Przykładowo zamieniając parametr n2 = 14

na n2 = 16 otrzymamy identyczne wyniki z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku

- por. tablica 4.2.

Jak widzimy, pojedynczy obraz rynku opisany jest przez 10 parametrów. Macierze

uczące konstruujemy dla n = 29 odpowiadającego 30 opóźnieniom (indeks liczymy od

zera). Stąd wektor cech dla lasu losowego ma wymiar 300. Konkretna wartość liczby

opóźnień nie jest tutaj kluczowa. Istotność zmiennych wraz ze wzrostem indeksu i od 0

do n zmniejsza się, a las losowy jako najbardziej istotne dobiera zmienne o mniejszych

indeksach.

4.2.4 Reguła transakcyjna

Załóżmy, że L̂rk, Ĥrk oznaczają prognozowane maksymalne i minimalne stopy zwrotu

otrzymane z naszego modelu. Główna koncepcja reguły transakcyjnej zakłada kupowanie

gdy ceny zbliżają się do dolnego prognozowanego poziomu oraz krótką sprzedaż, gdy

aktualne ceny zbliżają się do górnego poziomu wyznaczonego przez model. Minimalny

poziom zbliżenia określa współczynnik σ. Szczegółowy opis sposobu zawierania transakcji

przedstawia algorytm 4.1.

Stała Ci oznacza bieżącą cenę zamknięcia. Parametry reguły transakcyjnej są usta-

wione na σ = 0.05 (współczynnik minimalnego zbliżenia do prognozowanego maksymal-

nego lub minimalnego poziomu cen - por. 4.1) oraz θ = 0.1 (STOP LOSS). Ostatnia

klauzula IF realizuje warunek zlecenia STOP LOSS zamykającego pozycję w momencie,

gdy strata przekroczy 10% kapitału. Występowanie trendu w wartościach prognozowanych

z modelu L̂rk oraz Ĥrk badamy używając testu zdefiniowanego przez statystykę (4.2.2)

na poziomie istotności 0.05. Akcje zawsze kupujemy lub sprzedajemy na krótko2 za cały

2Krótkiej sprzedaży dokonujemy poprzez pożyczenie akcji danej spółki od brokera, a następnie jej
sprzedaży, dzięki czemu możemy zarabiać na spadkach kursu tej spółki.
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Algorytm 4.1 Reguła transakcyjna systemu RANDOM FOREST TRADING

Parametry algorytmu: zdefiniowane w (4.2.16), (4.2.15), θ-procentowy STOP LOSS

if position==NONE AND L̂rk is in uptrend then
if |Ci−CiL̂rk|

Ci
≤ σ then

BUY
buyPrice=Ci
position=LONG

end if
else
if position==LONG AND Ĥrk is in downtrend then
if |Ci−CiĤrk|

Ci
≤ σ then

SELL
sellPrice=Ci
position=SHORT

end if
end if

end if{stop loss check}
if position==LONG AND buyPrice−Ci

buyPrice
>= θ then

SELL
sellPrice=Ci
position=NONE

end if
if position==SHORT AND Ci−sellPrice

sellPrice
>= θ then

BUY
buyPrice=Ci
position=NONE

end if

dostępny kapitał, tak, że zyski lub straty są reinwestowane. Dla kontraktów terminowych

pozycje otwieramy tak, aby wolumen otwieranego kontraktu był równy dostępnemu obec-

nie kapitałowi.
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4.3 Wyniki działania systemu

4.3.1 Dwuwarstwowe drzewo decyzyjne jako przykład inteligent-

nego systemu inwestycyjnego

Wyniki działania systemu, zaproponowanego w bieżącym rozdziale, zostały porównane

z‘innym systemem opartym na uczeniu maszynowym, zaproponowanym w pracy Jar-Long

Wanga, Shu-Hui (2006), który został zaimplementowany na potrzeby niniejszej rozprawy.

Koncepcja powyższego systemu opiera się na trenowaniu dwóch klasyfikatorów uczonych

algorytmem bayesowskim. Jako wektora cech do uczenia obydwu klasyfikatorów używamy

dwuwymiarowego wektora, zdefiniowanego dla każdej chwili t następująco:

xt = [RSI14t , RSI
28
t ], (4.3.1)

gdzie RSIkt oznacza wskaźnik siły względnej i dany jest równaniem (4.2.4).

Pierwszy klasyfikator został nauczony, by sklasyfikować wektor danych wejściowych

jako należący do przyszłego trendu wzrostowego bądź spadkowego. Kategoryzacja zbioru

uczącego dla pierwszego klasyfikatora odbywa się w myśl reguły:

If Ct ≤ max (Ct+1, Ct+2, . . . , Ct+n) then xt ∈ UPTREND

If Ct > max (Ct+1, Ct+2, . . . , Ct+n) then xt ∈ DOWNTREND.
(4.3.2)

Drugi klasyfikator przyporządkowuje wektorom cech sygnały transakcyjne:

If Ct(1 +B%) ≤ max (Ct+1, Ct+2, . . . , Ct+n) then xt ∈ BUY

If Ct(1 +B%) > max (Ct+1, Ct+2, . . . , Ct+n) then xt ∈ NOT-TO-BUY.
(4.3.3)

Sygnał kupna pojawia się w momencie, gdy cena maksymalne w n kolejnych dniach prze-

kroczy cenę bieżącą o B%. Algorytm podejmuje decyzje o kupnie, jeśli pierwszy klasyfi-

kator wskaże UPTREND wzrostowy, a drugi da sygnał BUY. Aktywa trzymane są przez

okres n = 100 dni i również dla takiego okresu uczone są klasyfikatory.
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Źródła danych rynkowych

Najbardziej zaufanym i najpowszechniej stosowanym przez instytucje finansowe źródłem

danych rynkowych jest terminal inwestycyjny firmy Bloomberg. Terminal umożliwia po-

branie kilkunastoletniej historii instrumentów finansowych, w agregacjach od sekundowej

do dziennej, ze wszystkich giełd światowych, nawet najbardziej egzotycznych. Niestety

miesięczny abonament wynosi 3500 euro, a model licencjonowania i wykorzystywania da-

nych w systemach informatycznych jest niejasny nawet dla samych przedstawicieli firmy.

W pracy zostały wykorzystane dane dzienne, zatem jakość danych ma w tym przy-

padku dużo mniejsze znaczenie, gdyż ceny instrumentów w agregacji dziennej w większo-

ści serwisów pokrywają się niemal całkowicie. Darmowe dane dzienne dla akcji z indeksu

S&P500 można uzyskać z serwisu yahoo.com.

Rynek Futures

Oba systemy prezentowane w tym rozdziale weryfikujemy metodologia walk forward ucząc

klasyfikatory na okresie 2 lat - OWL = 500, a następnie inwestując przez okres 1 roku -

TWL = 250. Do testowania systemów użyto agregatów dziennych.

Wyniki zaprezentowanej strategii dla rynku Futures w zestawieniu z wynikami bada-

nych w pracy pozostałych klas algorytmów przedstawia tablica 4.1. Jako regułę referen-

cyjną dla pozostałych systemów braliśmy najlepszą z reguł transakcyjnych otwierających

również krótkie pozycje (patrz tablice 2.1 - EMA, 2.3 - TripleScreen). Wyniki działania

systemu porównujemy również z wynikami systemu TwoLayerTree stworzonego przez Jar-

Long Wanga, Shu-Hui (2006) opisanego w skróconej formie w bieżącym rozdziale. Systemy

te były testowane na latach 2003-2013. Ponieważ algorytmy RandomForest, TwoLayer-

Tree, TripleScreen potrzebowały danych z 500 dni (2 lata, jeden rok – 250 dni roboczych)

do optymalizacji lub trenowania klasyfikatorów, rozpoczęły inwestowanie w 2005 roku (od

tego roku obliczamy statystyki linii kapitału). Algorytm Ema potrzebował 1000 dni na

optymalizację, zatem statystyki są obliczone od 2007 roku. Zaproponowany system na

rynku Futures CME otrzymał oczekiwaną roczną stopę zwrotu na poziomie 9.25% przy

drawdownie −35%, co czyni go bardziej atrakcyjnym od benchmarku z oczekiwaną roczna

stopa zwrotu wynoszącą (1 + r̄mscbhall)
12 − 100% = 13.35% przy drawdownie −63%.
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r̄all r̄bhall M̄all
drawdown M̄ bhall

drawdown R̄year r̄mscall r̄mscbhall

RandomForest 75% 86% -35% -63% 9.25% 0.74% 1.05%
TwoLayerTree -22% 86% -52% -63% -4.23% -0.36% 1.05%

EMA -2.26% 49% -43% -63% 1.8% 0.15% 0.96%
TripleScreen -0.16% 86% -45% -63% 0.5% 0.04% 1.05%

Tablica 4.1: Wyniki inwestycyjne systemu RandomForest na rynku CME Futures w ze-
stawieniu z innymi systemami omawianymi w pracy. Miary podane w kolumnach zdefi-
niowane zostały w rozdziale 1.4.1

.

r̄all r̄bhall M̄all
drawdown M̄ bhall

drawdown R̄year r̄mscall r̄mscbhall

RandomForest 119% 135% -50% -65% 12% 0.95% 1.22%
TwoLayerTree 34% 135% -65% -65% 1.08% 0.09% 1.22%

EMA -26% 66% -51% -65% -0.5% -0.04% 1.12%
TripleScreen -33% 130% -70% -65% -4.5% -0.39% 1.23%

Tablica 4.2: Wyniki inwestycyjne systemu RandomForest dla akcji z indeksu S&P500 w
zestawieniu z innymi systemami omawianymi w rozprawie. Miary podane w kolumnach
zdefiniowane zostały w rozdziale 1.4.1.

Akcje S&P500

Tablica 4.2 przedstawia wyniki systemu dla rynku akcji. Wyniki systemu wypadły najle-

piej spośród omawianych, jednak tutaj system nie uzyskał przewagi nad benchmarkiem

jeśli chodzi o stosunek potencjalnego zysku wyrażonego oczekiwaną roczną stopą zwrotu

do potencjalnego ryzyka wyrażonego maksymalnym drawdownem. System uzyskał roczną

oczekiwaną stopę zwrotu na poziomie 12% przy drawdownie −50%, natomiast bench-

mark uzyskał oczekiwaną roczna stopa zwrotu wynoszącą 15.6% przy drawdownie −65%.

Rysunki 4.1, 4.2 przedstawiają przykładowe linie kapitału portfeli zarządzanych przez

system.

4.4 Reguła portfelowa

Dla kontraktów futures mamy 12 instrumentów. Możemy zatem pokusić się o zbudowanie

portfela ze wszystkich dostępnych instrumentów. Dla rynku akcji konstrukcja portfela

nie jest oczywista, ponieważ inwestowanie we wszystkie 420 badanych aktywów byłoby

nieefektywne. Wybranie spółek spośród 420, które w przeszłości miały np. największą
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Rysunek 4.1: Wyniki systemu RandomForest grającego na akcjach spółki AVY z indeksu
S&P500.

Rysunek 4.2: Wyniki systemu RandomForest grającego na akcjach spółki XRX z indeksu
S&P500.
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stopę zwrotu niesie za sobą poważne ryzyko data-snoopingu. Zbudujemy zatem portfel na

zasadzie okna kroczącego.

Dla każdego z 420 instrumentów tworzymy wirtualny portfel otrzymując (Vi)
420
i=1, na

których inwestujemy wykonując wirtualne transakcje oraz reoptymalizując każdy z 420

algorytmów zgodnie z przyjętymi parametrami OWL = 500, TWL = 250. Dla reguły

portfelowej definiujemy dwa parametry OWLportf oraz TWLportf . Przez okres OWLportf

inwestujemy na każdym z portfeli (Vi)
420
i=1. Następnie, do portfela wybierzemy N = 15

spółek odpowiadających tym wirtualnym portfelom, na których algorytm uzyskał najwięk-

szą stopę zwrotu w ostatnich OWLportf dniach. Przez kolejne TWLportf dni otwieramy

pozycje z sygnałów transakcyjnych generowanych przez algorytm jedynie na wybranych

spółkach, równocześnie inwestując na wirtualnych portfelach za pomocą wszystkich 420 al-

gorytmów. Po zakończeniu okresu TWLportf sprzedajemy wszystkie akcje i kolejny portfel

budujemy z instrumentów odpowiadającym wirtualnym portfelom, na których algorytmy

uzyskały największą stopę zwrotu na ostatnim okresie OWLportf . Stosujemy zasadę rów-

nego podziału kapitału. Dzielimy kapitał uzyskany po sprzedaży na N = 15 równych

części. Dla wybranych strategii, które aktualnie mają otwarte pozycje, kupujemy (bądź

sprzedajemy na krótko) akcje, a dla tych, które nie mają otwartych pozycji, pozostawiamy

kapitał i czekamy na sygnały systemu. Ponieważ wyniki portfela weryfikujemy na danych,

których nie używaliśmy do wyboru spółek, a na których algorytm radził sobie najlepiej,

minimalizujemy ryzyko data-snoopingu. Do konstrukcji portfela użyliśmy parametrów

OWLportf = 125, TWLportf = 60. Dobór stosunkowo mniejszych wartości parametrów

OWLportf , TWLportf w porównaniu z wartościami OWL, TWL argumentujemy ideą wy-

stępowania tzw. momentum na rynku akcji - chcemy bardzo szybko zauważyć istotny ruch

w górę i dołączyć się do trendu. Wyniki systemu nie były podatne na niewielkie zaburzenia

parametrów OWLportf , TWLportf . Parametry OWLportf , TWLportf dobraliśmy ekspery-

mentalnie badając wyniki systemu dla kilku wartości zbliżonych do wielokrotności liczby

60 (niewielki horyzont czasowy zgodnie z przyjętą koncepcja momentum). Dla każdej

z tych wartości wyniki systemu były zadowalające i zbliżone co do rzędu wielkości uzy-

skiwanych stóp zwrotu. Przeszukanie całej przestrzeni (OWLportf , TWLportf ) jest wysoce

niewskazane ze względu na duże ryzyko data-snoopingu. Stabilność systemu w otoczeniu

punktów OWLportf = 125, TWLportf = 60 jest argumentem potwierdzającym zasadność
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r̄portf r̄bh M̄portf
drawdown M̄ bh

drawdown R̄year r̄mscportf r̄mscbh

RandomForestPortf 248% 53.8% -61% -57% 27% 2.01% 0.79%
TwoLayerTreePortf 34% 53.8% -38% -57% 10% 0.8% 0.79%
TripleScreenPortf 15% 53.8% -56% -57% 2.4% 0.2% 0.79%

Tablica 4.3: Wyniki reguły portfelowej nałożonej na algorytm RandomForest oraz na inne
algorymy omawiane w rozprawie. Test na rynku akcji S&P500 w latach 2004-2013. r̄portf
- stopa zwrotu portfela, r̄bh - stopa zwrotu indeksu S&P500, M̄portf

drawdown - max drawdown
portfela, M̄ bh

drawdown - max drawdown indeksu S&P500, R̄year - oczekiwana roczna stopa
zwrotu z portfela, r̄mscportf - średnia miesięczna stopa zwrotu z portfela, r̄mscbh - średnia mie-
sięczna stopa zwrotu z indeksu.

przyjętej parametryzacji.

Tablice 4.3 i 4.4 zawierają zestawienie wyników systemów omawianych w rozprawie

w porównaniu ze zwrotem z indeksu S&P500. Zaprezentowanemu systemowi udało się

pokonać benchmark osiągając oczekiwaną miesięczną stopę zwrotu na poziomie 2.5 raza

większym od indeksu przy zachowaniu tego samego poziomu drawdownu. System również

okazał się bardziej efektywny od systemu TwoLayerTree zaproponowanego przez Jar-Long

Wanga, Shu-Hui (2006). Rysunek 4.3 przedstawia krzywą kapitału portfela skompono-

wanego ze strategii RandomForest natomiast rysunek 4.4 histogram miesięcznych stóp

zwrotu. Histogram jest wyraźnie przesunięty w stronę dodatnich zwrotów. Na uwagę za-

sługuje ciężki lewy ogon. Większość mylnych decyzji systemu miała miejsce na przestrzeni

zaledwie 6 pojedynczych miesięcy - jeden miesiąc ze stratą wynoszącą −40% oraz 5 mie-

sięcy ze stratami rzędu −20%. Rysunki 4.5 i 4.6 przedstawiają linie kapitału pozostałych

algorytmów z tabeli 4.3.

4.5 Wykazanie istotności statystycznej zdolności pre-

dykcyjnych modelu

W dziedzinie projektowania inteligentnych systemów inwestycyjnych niezwykle interesu-

jącym zagadnieniem jest określenie zdolności predykcyjnych użytego modelu. Nawet sys-

temy działające w sposób całkowicie losowy będą miały dobre wyniki na silnie rosnących

rynkach, zwłaszcza w przypadku, gdy autorzy wykluczyli możliwość krótkiej sprzedaży ak-

cji lub otwierania krótkich pozycji na kontraktach terminowych, tak jak miało to miejsce
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Rok SP500 RandomForestPortf

2005 5.55% 46.46%
2006 11.64% 11.27%
2007 2.15% 39.76%
2008 -35.61% -49.96%
2009 21.59% 51.78%
2010 12.25% 28.30%
2011 0.40% -9.91%
2012 14.51% 27.33%
2013 26.39% 36.64%

Tablica 4.4: Roczne zestawienie zwrotów uzyskanych z reguły portfelowej nałożonej na
algorytm RandomForest w porównaniu ze zwrotem z indeksu SP500.

Rysunek 4.3: Wykres kapitału portfela skonstruowanego ze strategii RandomForest
grającej na akcjach indeksu S&P500.
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Rysunek 4.4: Histogram miesięcznych stóp zwrotu portfela skonstruowanego ze strategii
RandomForest grającej na akcjach indeksu S&P500.

Rysunek 4.5: Wykres kapitału portfela skonstruowanego ze strategii TwoLayerTree (patrz
rozdział 4.3.1) grającej na akcjach indeksu S&P500.
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Rysunek 4.6: Wykres kapitału portfela skonstruowanego ze strategii TripleScreen
grającej na akcjach indeksu S&P500.

w Jar-Long Wanga, Shu-Hui (2006).

Jedną z miar używaną w weryfikacji modeli regresyjnych jest błąd średniokwadratowy

(MSE). Wartość błędu średniokwadratowego informuje nas jedynie o średnim względnym

odchyleniu predykcji od rzeczywistej wartości, często zatem trudno jest określić, co otrzy-

mana wartość MSE mówi o jakości modelu jeżeli nie mamy wyrobionej intuicji o naturze

prognozowanej wartości. Dla naszego modelu wartości MSE predykcji poziomów maksy-

malnych i minimalnych cen, tzn.

MSE(Hn
ri)

=

√√√√ N∑
i=5

1

N − 5

(
max(Ci−4, Ci−3, . . . , Ci)− Ci−4

Ci−4
− Ĥn

r,i−4

)2

, (4.5.1)

MSE(Ln
ri)

=

√√√√ N∑
i=5

1

N − 5

(
min(Ci−4, Ci−3, . . . , Ci)− Ci−4

Ci−4
− L̂nr,i−4

)2

, (4.5.2)

gdzie Ĥn
r,i−4, L̂nr,i−4, są maksymalnymi i minimalnymi względnymi poziomami cen progno-

zowanymi przez model, definiujemy poniższe miary

MSE(Hn
ri,C) =

√√√√ N∑
i=5

1

N − 5

(
max(Ci−4, Ci−3, . . . , Ci)− Ci−4

Ci−4

)2

(4.5.3)
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MSE(Ln
ri,C) =

√√√√ N∑
i=5

1

N − 5

(
min(Ci−4, Ci−3, . . . , Ci)− Ci−4

Ci−4

)2

. (4.5.4)

Miary (4.5.1) - (4.5.4) obliczają wartość błędu średniokwadratowego dla modelu progno-

zującego cenę maksymalną i minimalną w kolejnych 5 dniach za pomocą bieżącej ceny

zamknięcia. Postaramy się wykazać, że nasza prognoza skonstruowanego w rozprawie mo-

delu jest dokładniejsza niż prognoza bieżącą ceną. Wbrew pozorom, spełnienie tego po-

stulatu przez model do prognozowania poziomów cen akcji lub kontraktów terminowych

nie jest zadaniem łatwym i wiele spotykanych w literaturze modeli nie zdaje tego testu.

Dla wykazania prawdziwości hipotezy o wyższości modelu RandomForest nad prognozą

aktualną ceną zamknięcia posłużymy się testem znaków. Niech

Xk
H,i =

(
max(Ci−4, Ci−3, . . . , Ci)− Ci−4

Ci−4
− Ĥn

r,i−4

)2

, (4.5.5)

oznacza różnicę pomiędzy prognozą, a rzeczywistą wartością maksymalnego poziomu cen

w ostatnich 5 dniach dla instrumentu k w dniu testu i oraz niech odpowiadające wyrażenie

dla minimalnego poziomu cen ma postać

Xk
L,i =

(
min(Ci−4, Ci−3, . . . , Ci)− Ci−4

Ci−4
− Ĥn

r,i−4

)2

. (4.5.6)

Podobnie możemy zdefiniować

Y k
HC,i =

(
max(Ci−4, Ci−3, . . . , Ci)− Ci−4

Ci−4

)2

, (4.5.7)

jako różnicę pomiędzy prognozą ceną aktualną, a rzeczywistą wartością maksymalnego

poziomu cen w ostatnich 5 dniach dla instrumentu k w dniu testu i oraz

Y k
LC,i =

(
min(Ci−4, Ci−3, . . . , Ci)− Ci−4

Ci−4

)2

(4.5.8)

jako odpowiadające wyrażenie dla minimalnego poziomu cen.

Aby wykazać istotność modelu wykonamy dwa testy znaków dla par (Y k
HC,i, X

k
H,i)

oraz (Y k
LC,i, X

k
L,i), weryfikując hipotezę dotyczącą istotnego zmniejszenia zaproponowa-

nych miar błędów podczas prognozowania za pomocą skonstruowanego modelu. Statystyki
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testowe dla maksymalnych i minimalnych poziomów cen mają postać

WH =
N∑
i=1

K∑
k=1

I
(
Y k
HC,i −Xk

H,i > 0
)
, (4.5.9)

oraz

WL =
N∑
i=1

K∑
k=1

I
(
Y k
LC,i −Xk

L,i > 0
)
, (4.5.10)

gdzie I(.) jest funkcją indykatorową daną wzorem (1.4.13). Przy spełnionych hipotezach

zerowych

HH
0 : P (YHC > XH) =

1

2
, (4.5.11)

oraz

HL
0 : P (YLC > XL) =

1

2
, (4.5.12)

tzn. że prognozy poziomu cen bieżącą ceną zamknięcia oraz zaproponowanym modelem

Random Forest nie różnią się istotnie, statystyki testowe (4.5.9) oraz (4.5.10) maja rozkład

dwumianowy

W ∼ b

(
KN,

1

2

)
. (4.5.13)

Hipotezy alternatywne mają odpowiednio, postać

HH
1 : P (YHC > XH) >

1

2
, (4.5.14)

oraz

HL
1 : P (YLC > XL) >

1

2
. (4.5.15)

Test znaków ma co prawda słabszą moc niż t-test dla par zależnych, czy rangowy test

znaków, jednak nie wymaga restrykcyjnych założeń co do normalności rozkładów róż-

nic zmiennych losowych w parach (t-test), czy też symetrii rozkładu względem mediany

(rangowy test znaków). Jedyne zastrzeżenie dla użycia testu znaków może budzić po-

dejrzenie występowania autokorelacji w szeregach czasowych różnic (Y k
HC,i −Xk

H,i)ki oraz

(Y k
LC,i−Xk

L,i)ki. Zwróćmy uwagę, że sumujemy po bardzo długim okresie (indeks i) oraz po

wszystkich instrumentach (indeks k). „Lokalnie” występujące autokorelacje w szeregach

czasowych różnic odpowiadającym poszczególnym instrumentom nie powodują pojawie-
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Rysunek 4.7: Wykres funkcji autokorelacji szeregu czasowego otrzymanego z szeregu
(Y k

HC,i −Xk
H,i) poprzez dokonanie losowej permutacji kolejności obserwacji.

nia się istotnej statystycznie autokorelacji w szeregu czasowym rozpatrywanym jako suma

obserwacji uzyskanych ze wszystkich instrumentów. Permutacja kolejności elementów sze-

regu czasowego nie ma wpływu na wartość statystyki testowej, natomiast niweluje niemal

zupełnie skutki autokorelacji występującej dla poszczególnych instrumentów - porównaj

rysunek 4.7. Poniższy zabieg nie przyniósłby pożądanego rezultatu gdyby rozpatrywany

szereg czasowy miał tzw. własność długiej pamięci (por. Tsay, 2005) lub rozpatrywany

okres testowania był porównywalny z rzędem autokorelacji występującej w szeregach cza-

sowych odpowiadających poszczególnym instrumentom.

Wykonując test za pomocą pakietu R otrzymujemy dla hipotezy 4.5.11 p-wartość wy-

noszącą 10−16 przy estymowanym prawdopodobieństwie sukcesu wynoszącym pH = 0.59

oraz hipotezy (4.5.12) p-wartość wynoszącą 10−16 przy estymowanym prawdopodobień-

stwie sukcesu pL = 0.56. W obu przypadkach uznajemy, że test odrzucił hipotezę zerową.

Testy nieparametryczne ze względu na niewielką liczbę założeń okazują się być użytecz-

nym narzędziem przy weryfikacji hipotez dotyczących finansowych szeregów czasowych.

Niestety brak założeń co do rozkładu oraz fakt, że test znaków nie uwzględnia wielko-

ści różnicy a jedynie znak, skutkuje zmniejszeniem mocy testu. Lopez (1998) wskazuje

zagrożenia weryfikacji hipotez w modelu prób Bernoulliego oraz proponuje alternatywne
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narzędzie podejmowania decyzji przy weryfikacji hipotez dotyczących wartości zagrożonej

(ang. Value at Risk) wykorzystujące funkcje strat. Przykładową funkcję strat każąca pro-

gnozy modelu Random Forest gorsze od prognozy ceną zamknięcia oraz uwzględniającą

wielkość błędu możemy zaproponować jako

LossWH
=

N∑
i=1

K∑
k=1

I
(
Y k
HC,i −Xk

H,i < 0
) (

1 + (Y k
HC,i −Xk

H,i)
2
)
. (4.5.16)

Zgodnie z rezultatem Lopeza za pomocą powyższej funkcji straty najprawdopodobniej

udałoby nam się stworzyć test o lepszych właściwościach niż zastosowany test znaków.

Wadą powyższego rozwiązania jest konieczność przyjęcia pewnego modelu rozkładu zmien-

nej losowej (YHC −XH) w celu wygenerowania kwantyli empirycznych rozkładu LossWH
,

co pociąga za sobą ryzyko przyjęcia nieadekwatnego modelu.

Zwróćmy uwagę, że mimo zdecydowanego odrzucenia hipotezy zerowej (bardzo małe

p-wartości), prognozy naszego modelu są tylko około o 0.3% lepsze od prognozy ceną

zamknięcia (wartości dla modelu max). Z niskiej skuteczności prognozy nie można jed-

nak wnioskować o niskiej skuteczności modelu. Po pierwsze, powyższe statystyki zostały

obliczone dla wszystkich 420 instrumentów, a nie dla tych instrumentów, które zostały

wybierane do portfela w kolejnych okresach. Po drugie, na systemy te nie można pa-

trzeć w terminach skuteczności prognozy, ponieważ być może kilka poprawnie wykrytych

głównych trendów może pokryć straty z szeregu błędnych decyzji. Po trzecie, ważnym

elementem reguły transakcyjnej jest wykrywanie trendu na poziomach kolejnych prognoz

maksimów i minimów. Dzięki powyższemu zabiegowi jesteśmy w stanie wykryć pojawienie

się tzw. momentu na rynku, czyli powtarzających się przez pewien okres czasu powtarza-

jących się wzrostów. Powyższy wzorzec pojawią się np. podczas pakietowego skupowania

akcji przez duże fundusze inwestycyjne.
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4.6 Adaptacja modelu on-line do niestacjonarnego

dwuwymiarowego mieszanego modelu

Blacka-Scholesa-Markova

W bieżącym rozdziale zbadamy możliwości zaproponowanego systemu do dynamicznej

adaptacji do niestacjonarnego szeregu czasowego generowanego na podstawie uprzednio

zdefiniowanego modelu matematycznego.

Niech (Si, Yi)
n
i=0 oznacza realizację dwuwymiarowego procesu stochastycznego. Niech

(Yi)
n
i=0 oznacza dyskretny proces Markova o macierzy przejścia

p(k, l) = P (Yi = k|Yi−1 = l) =

 149
150

1
150

1
70

69
70

 , (4.6.1)

gdzie k, l = 0, 1. Proces Y ma tylko dwa stany i symuluje wartość pewnego ważnego

wskaźnika analizy technicznej. Y poprzedza znaczne ruchy cenowe trajektorii cen Si ge-

nerowanej z modelu Blacka-Scholesa. Y = 0 oznacza, że ceny znajdują się w trendzie

wzrostowym. Jeśli Y zmienia swój stan z 0 na 1, pięć jednostek czasu później szereg cen

Si doświadcza 25% załamania oraz trend rosnący zostaje zmieniony na trend spadkowy.

Z drugiej strony jeśli Y zmienia stan z 1 na 0, pięć jednostek czasu później trend malejący

zamienią się w rosnący.

Niech S0 = 100 oznacza cenę początkową aktywa. Załóżmy, że Y0 = 0 oraz a0 = 1

- początkowy trend (trend rosnący), r = 0.005, σ = 0.002. Następujące równanie definiuje

proces cen Si zależny od zmiennej Yi:

Si =

 Si−1exp((air − σ2

2
) + σZi), jeśli Yi−5 = 0

0.75Si−1, jeśli Yi−5 = 1,
(4.6.2)

gdzie Zi oznacza zmienną losową o rozkładzie standardowym normalnym, natomiast ai

dane jest wzorem

ai =

 ai−1, jeśli Yi−5 = 0

−ai−1, jeśli Yi−5 = 1.
(4.6.3)

Wyniki symulowanej gry systemu na cenie aktywa generowanej z modelu ilustruje rysu-
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RandomForest vs Benchmark

Godziny

Rysunek 4.8: Wartość portfela zarządzanego przez algorytm vs benchmark (wartość port-
fela zbudowanego z zakupu za kapitał początkowy jednostek indeksu, czyli trajektorii
otrzymanej z modelu).

nek 4.8. Wartości zmiennej Y zostały podane do macierzy uczącej systemu inwestycyjnego

w miejsce danej oznaczającej wolumen. MSE prognozowanych wartości out-of-sample H̃n
ri

oraz L̃nri wyniosły, odpowiednio, 0.01 i 0.013, co w porównaniu z prognozą maksymalnych

i minimalnych poziomów cen ceną zamknięcia (4.5.3), (4.5.4) wynoszącą, odpowiednio,

MSE(Hn
ri,C) = 0.08, MSE(Ln

ri,C) = 0.11, jest wynikiem satysfakcjonującym.

Oprócz dobrej adaptacji do danych w terminach MSE, systemowi nie do końca udało

się wychwycić z danych zależność wyprzedzania odwrócenia trendu przez zmianę stanu

zmiennej Y . Należy jednak zwrócić uwagę, że trenowaliśmy system na oknie czasowym

o szerokości 1000 momentów czasowych, zatem odwrócenia trendu były dość rzadkimi

zjawiskami w tak dobranym okresie. Z konstrukcji algorytmu lasów losowych wiadomo, że

nawet znaczne ale rzadkie błędy w predykcji mają jedynie niewielki wpływ na całkowitą

miarę błędu regresji. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być np. skalowanie funkcji

prawdopodobieństwa podczas losowania kolejnych prób bootstrapowych używanych do

trenowania kolejnych drzew w lesie tak, aby obserwacje w których występowało odwraca-

nie trendu trafiały do próby bootstrapowej z dużo większym prawdopodobieństwem niż

pozostałe obserwacje.
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Podsumowanie

Wartość rynku szkoleń, kursów i poradników inwestycyjnych najprawdopodobniej prze-

kroczyłby roczny budżet niejednego z mniejszych państw. Jeśli doliczyć do powyższej

kwoty zyski z prowizji, generowane przez inwestorów wierzących w różnego typu algorytmy

inwestycyjne otrzymalibyśmy zapewne kwotę jeszcze bardziej imponującą. Niezwykle in-

teresującym zagadnieniem wydawało się więc zweryfikowanie metodami statystycznymi,

na jakie rzeczywiste zyski mogą liczyć inwestorzy inwestujący za pomocą algorytmów.

Pojawienie się algorytmów uczenia maszynowego spowodowało wyłonienie się zupełnie

nowego podejścia do konstrukcji metod inwestycyjnych – wielu autorów zaczęło używać

sztucznej inteligencji do odkrywania lub wspomagania klasycznych mechanicznych syste-

mów inwestycyjnych. Większość przedstawionych systemów została jednak przetestowana

tendencyjnie – wyłącznie na rosnących rynkach przy otwieraniu jedynie długich pozycji

lub na zbyt małej liczbie danych.

Główną myślą rozprawy było zbadanie, czy w szeregach czasowych cen istnieją ukryte

zależności pozwalające na konstrukcję zyskownej strategii inwestycyjnej. Ponieważ spo-

sób testowania algorytmów inwestycyjnych opartych na technikach uczenia maszynowego

przedstawionych w literaturze pozostawiał wiele do życzenia, należało ponownie przemy-

śleć sposób weryfikacji algorytmów, co zostało zrobione w rozprawie poprzez zastosowanie

metodologii testowania out-of-sample za pomocą okna kroczącego (metodologia walk for-

ward).

W rozprawie doktorskiej zostały w szczególności zaproponowane następujące nowe

techniki badawcze oraz algorytmy:

• Został zaproponowany (Rozdział 1 ) zarys architektury rozproszonego systemu infor-

matycznego umożliwiający realizację backtestingu algorytmów w metodologii walk

111
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forward oraz realizację procesu inwestycyjnego w czasie rzeczywistym (ang. live tra-

ding).

• Przy użyciu teorii zbiorów rozmytych zostało zdefiniowane pojęcie rozmytej pro-

toformy geometrycznej jako narzędzia do definiowania nieprecyzyjnych kształtów

geometrycznych (Rozdział 3 ). Rozmyta protoforma geometryczna została następnie

użyta w konstrukcji efektywnego algorytmu rozpoznawania formacji analizy tech-

nicznej w wykresach słupkowych notowań instrumentów finansowych.

• Została zaproponowana konstrukcja systemu inwestycyjnego opartego na algorytmie

lasów losowych (Rozdział 4 ). System ten wraz z zastosowaną regułą portfelową po-

konał benchmark (indeks akcji amerykańskich SP500 w latach 2005-2013) oraz inny

inteligentny system inwestycyjny zaproponowany przez Jar-Long Wanga, Shu-Hui

(2006). Ponadto, zaproponowany system wykazał zdolność adaptacji do dwuwymia-

rowego niestacjonarnego szeregu czasowego.

Przeprowadzone w ramach niniejszej rozprawy doktorskiej badania potwierdziły, że

możliwe jest prognozowanie poziomów i kierunku ruchu szeregów czasowych cen, bez pa-

trzenia na czynniki makroekonomiczne, analizę fundamentalną danej spółki czy sektora i

wskaźniki nastroju konsumentów, a bazując jedynie na pojedynczej trajektorii. Test sta-

tystyczny wykazał, że w cenach i wolumenach kryją się wzorce pozwalające przewidywać

przyszłe poziomy cen w sposób istotnie lepszy niż prognoza aktualną ceną. Ponadto udało

się skonstruować strategię inwestycyjną opartą na algorytmie lasów losowych, generującą

zyski znacznie przekraczające zwrot z benchmarku. Strategia została przetestowana w

sposób statystycznie poprawny, za pomocą okna kroczącego, z uwzględnieniem prowizji i

spreadu. W wypadku potwierdzenia się jej skuteczności na rzeczywistym rynku, mogłaby

stanowić podstawę biznesu algorytmicznego funduszu inwestycyjnego.



Dodatek A

Lista tickerów 420 akcji z S&P500

kwotowanych od 2003 roku

Poniższy załącznik zawiera listę tickerów1 akcji użytych do weryfikacji systemów inwesty-

cyjnych badanych w rozprawie.

AAPL AA ABC ABT ACE ACT ADBE ADI ADM ADP ADSK AEE AEP AES AFL

AGN AIG AIV AKAM ALL ALTR ALXN AMAT AME AMGN AMT AMZN ANF AN

AON APA APC APD APH APOL ARG ATI AVB AVP AVY AXP AZO A BAC BAX

BA BBBY BBT BBY BCR BDX BEAM BEN BHI BIIB BK BLK BLL BMS BMY

BRCM BSX BWA BXP CAG CAH CAM CAT CA CBS CB CCE CCI CCL CELG

CERN CHK CHRW CINF CI CLF CLX CL CMA CMCSA CMI CMS CNP CNX COF

COP COST CPB CSCO CSC CSX CTAS CTL CTSH CTXS CVC CVS CVX C DD

DELL DE DGX DHI DHR DIS DLTR DNR DOV DOW DO DRI DTE DTV DUK DVA

DVN D EA EBAY ECL ED EFX EIX EL EMC EMN EMR EOG EQR EQT ESRX ESV

ETFC ETN ETR EW EXC EXPD FAST FCX FDO FDX FE FFIV FHN FISV FITB

FLIR FLS FMC FOSL FRX FTR F GAS GCI GD GE GILD GIS GLW GPC GPS GS

GT GWW HAL HAR HAS HBAN HCBK HCN HCP HD HES HIG HOG HON HOT

HPQ HP HRB HRL HRS HST HSY HUM IBM IFF IGT INTC INTU IPG IP IRM IR

ISRG ITW IVZ JBL JCI JCP JDSU JEC JNJ JNPR JPM JWN KEY KIM KLAC KMB

KMX KO KR KSS KSU K LEG LEN LH LIFE LLL LLTC LLY LMT LM LNC LOW

LRCX LTD LUK LUV L MAC MAR MAS MAT MCD MCHP MCK MCO MDT MET
1Ticker - ogólnoprzyjęty trzyznakowy kod identyfikujący jednoznacznie spółkę.
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114 DODATEK A. 420 WYBRANYCH AKCJI

MHFI MKC MMC MMM MOLX MOS MO MRK MRO MSFT MSI MS MTB MUR MU

MYL M NBL NBR NEE NEM NE NFX NI NKE NOC NOV NSC NTAP NTRS NUE

NU NVDA NWL OI OKE OMC ORCL ORLY OXY PAYX PBCT PBI PCAR PCG

PCLN PCL PCP PDCO PEG PEP PETM PFE PGR PG PHM PH PKI PLD PLL PNC

PNR PNW PPG PPL PRGO PSA PVH PWR PXD PX QCOM RAI RDC REGN RF

RHI RHT RL ROK ROP ROST RRC RSG RTN R SBUX SCG SCHW SEE SHW SIAL

SJM SLB SLM SNA SNDK SO SPG SPLS SRCL SRE STI STJ STT STZ SWK SWN

SWY SYK SYMC SYY TAP TEG TER TE TGT THC TIF TJX TMK TMO TROW

TRV TSN TSO TSS TWX TXN TXT TYC T UNH UNM UNP UPS URBN USB UTX

VAR VFC VLO VMC VNO VRSN VRTX VTR VZ WAG WAT WDC WEC WFC WFM

WHR WMB WMT WM WPO WY XEL XLNX XL XOM XRAY XRX X YHOO YUM

ZION



Dodatek B

Lista 12 wybranych kontraktów rynku

CME Group Inc.

Poniższa lista zawiera ticker CME wraz z wyjaśnieniem:

• C - Corn

• CL - Crude Oil Futures

• DM - Dow Jones Futures

• ES - E-mini S&P 500

• GC - Gold Futures

• HG - Copper Futures

• NQ - E-mini NASDAQ 100 Futures

• PA - Palladium Futures

• PL - Platinum Futures

• S - Soybean Futures

• SI - Silver Futures

• W - Wheat Futures
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backtesting, 15

bezpieczeństwo, 35

Blacka-Scholesa-Markova model, 94

chromosom, 66

czworobok cen, 59

data snooping bias, 16

detekcja trendu, 77

DFL, 22

dostępność, 34

dwuwarstwowe drzewo decyzyjne, 84

Elder, 49

EMA strategia, 16

force index, 50

forma prototypowa, 60

formacje cenowe, 56

funkcja dopasowania, 61

konsolidacji faza, 56

Kontroler, 38

las losowy, 80

linia oporu, 57

linia wsparcia, 57

look ahead bias, 15

max drawdown, 28

miary efektywności algorytmów, 26

niezawodność, 34

opór, 57

optymalizacja rojowa, 66

oscylatory, 45

osobnik, 66

OWL, 22

Portfel Aktywów, 38

pozycja długa, 18

pozycja krótka, 18

protoforma, 60

PSO - particle swarm optimization, 66
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rój, 66

random forest trading, 83

reguła portfelowa, 86

rozmyta protoforma geometryczna, 61

Silnik Wykonania Algorytmów, 39

skalowalność, 34

survivorship bias, 15

test detekcji trendu, 77

test znaków, 29

testy integracyjne, 42

testy jednostkowe, 42

trójekranowy system inwestycyjny, 49

trailing stop loss, 51

TWL, 22

uczenie lasu losowego, 80

walk forward, 21

wskaźnik siły względnej, 84

współczynnikiem pokonania stopy wolnej

od ryzyka, 29

współczynnikiem pokonania strategii, 28

wsparcie, 57

wybicie dolne z konsolidacji, 57

wybicie górne z konsolidacji, 57

wydajność, 34
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