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1. Descrição do Problema e Revisão de Literatura
Desde seu surgimento, a bolsa de valores oferece diversos benefícios,
para investidores, com a renda proveniente de um certo nível de risco e a
abertura para realização de investimentos, e para empresas, possibilitando a
arrecadação de fundos, além de bancos ou financeiras. Dessa forma, a bolsa
de valores promove o aquecimento de toda cadeia produtiva e econômica dos
países.
Segundo Peter Gomber [1], a dinâmica competitiva do mercado
transformou o panorama de processos de compra e venda de ativos, o que
resultou em uma nova maneira de execução de conceitos e de infraestrutura
acerca da segurança das operações. O processo inteiramente manual, exposto
a erros humanos, foi se automatizando e a utilização de ferramentas da
computação tornou-se cada vez mais recorrente. Dessa forma, o mercado
iniciou sua modernização a partir do uso de Electronic communication networks
(ECNs).
Atualmente, o mercado financeiro movimenta bilhões de dólares
diariamente, e cada vez mais, se torna acessível para novos investidores.
Assim, a importância e quantidade de análises demandadas pelo mercado
aumentou. O High-Frequency Trading ou operações em alta frequência permite
a análise de uma grande quantidade de informação, de forma a otimizar o
desempenho dos modelos, priorizando as tomadas de decisões eficientes, que
são essenciais para a obtenção do lucro.
A quantidade de dados que um algoritmo é capaz de processar pode
impactar na velocidade, portanto, é necessário balancear e identificar a
prioridade, visto que a quantidade pode aumentar a eficiência, enquanto a
velocidade garante menos variação entre o valor real e o esperado. Segundo
Sabedra [4], o tempo de espera na tomada de ação do algoritmo de alta
frequência permite o classificar em 4 tipos diferentes de estratégias de HFT. A
Tabela 1 apresenta a descrição de cada tipo e seu tempo de espera.
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Tabela 1 - Diferentes tipos de estratégias de HFT e seus respectivos tempos
de espera (tempo de atuação das ordens)
As ordens enviadas para a bolsa de valores são computadas em ordem
de chegada. Portanto, para todas as estratégias apresentadas na Tabela 1,
além da eficiência, o tempo também é considerado para mensurar o
desempenho, cada milissegundo é importante e impacta diretamente no lucro
sobre os outros investidores do mercado. Assim, os feeds de dados de
mercado destinados às operações de baixa latência são disponíveis via UDP,
permitindo que uma única fonte seja compartilhada para vários usuários [2].
Entre o tempo da requisição até a recepção da ordem, o preço pode
variar, ou seja, o valor esperado, pode ser diferente do valor real, visto que
cada operação possui o potencial de alterar o preço de compra ou venda.
Mediante a essa situação, um método para acelerar os algoritmos através de
FPGAs é proposto por Ricardo Sabedra [4] para aumentar a velocidade que a
ordem é feita, pois quanto menor o tempo entre a requisição e a recepção,
menor é a chance de ocorrer uma grande variação entre o valor real e o
esperado.

Segundo Leber [3] uma decodificação eficiente do fluxo de dados via
UDP é essencial, assim a decisão de emitir o pedido deve ser realizada com a
menor latência possível. Para atingir esses objetivos, Leber apresentou um
mecanismo implementado em FPGA, para acelerar as negociações. Assim, as
tarefas de decodificação são descarregadas para blocos de um hardware
otimizado. Esse sistema proposto implementa uma pilha de processamentos
completa.
2. Objetivo
O atual projeto tem como objetivo acelerar um algoritmo de HighFrequency Trading através de uma FPGA, visando diminuir a variação entre o
valor esperado e o valor real. Portanto, a proposta integra a plataforma
Metatrader 5 com o algoritmo implementado e a FPGA.
3. Metodologia
Primeiro será feito um estudo da literatura a fim de entender o algoritmo,
uma implementação em python será realizada a fim de entendimento e
comparação futura dos resultados, devemos também entender com realizar a
comunicação com o sistema de compra e venda de ações, para então atacar o
problema e acelerar o algoritmo em hardware. Uma pesquisa será realizada a
fim de decidir a melhor maneira de realizar a implementação e quais impactos
ela terá no sistema final.
3.1 Algoritmo
Aldrige [6] apresenta um algoritmo clássico para o High-Frequency
Trading, conhecido como Bandas de Bollinger, esse modelo indica valores
máximos e mínimos dos preços de uma posição específica, para qualquer
ponto no tempo. Assim, o cálculo fornece duas bandas, a superior e a inferior,
que determinam uma área onde, com base no histórico do ativo, é possível
identificar se o preço sofrerá uma valorização ou uma queda. Além das bandas
é possível determinar a média móvel dos valores de uma ação.
A Figura 2 ilustra o funcionamento do algoritmo. Se a variação do preço
corrente (linha vermelha) cruzar a borda superior, de baixo para cima, é
enviada uma ordem de venda, caso contrário (variação do preço cruza a banda
inferior) é enviada uma ordem de compra.

Figura 1 - [3] Borda de subida - Bandas de Bollinger
As Equações da média móvel (𝑋) e do desvio padrão (𝜎) a seguir, são
utilizadas para o cálculo das Bandas de Bollinger:
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Equação 1 – Cálculo da média móvel (𝑋)
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Equação 2 – Cálculo do desvio padrão (𝜎)
A partir do cálculo do desvio padrão e da média móvel, pode-se
determinar as bandas superior, central e inferior:

𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑋 + 2𝜎
Equação 3 – Cálculo da Banda Superior

𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝑋
Equação 4 – Cálculo da Banda Central

𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑋 − 2𝜎
Equação 5 – Cálculo da Banda Inferior
Para permitir a comparação da variação do preço corrente, o
armazenamento desses valores é feito em filas do tipo FIFO (First in, First out).

Segundo Babbar [8], o algoritmo das Bandas de Bollinger apresenta uma
alta precisão na tomada de decisões de comprar ou vender ações. Assim, esse
será o algoritmo escolhido para ser implementado na FPGA.
3.2 Implementação na FPGA
Existem diversas formas de implementar o algoritmo de Bandas de
Bollinger na FPGA. É possível utilizar descrição de hardware (VHDL),
ferramentas como High Level Synthesis (HLS) ou OpenCL, faz parte do estudo
definir qual ferramenta será utilizada, ponderando a eficiência da
implementação.
O HLS ajuda a solucionar os problemas no desenvolvimento de
programas em FPGA, ele permite que cientistas que não estão familiarizados
com hardware, executem seus aplicativos na FPGA (Fujita [7]). Nesse método,
a interface é conectada diretamente com a FPGA, o que permite a
comunicação com baixa latência.
Bonato [9] apresenta em seu artigo, uma proposta para realizar a
integração do Metatrader 5 e FPGA, com auxílio do OpenCL. Essa ferramenta
é utilizada por desenvolvedores de hardwares heterogêneos, como unidades
de processamento gráfico (GPUs) ou FPGAs. Para Fujita [7], o desempenho
absoluto de floating-points em FPGAs não é o suficiente para superar GPUs,
especialmente em casos de cálculos de ponto de precisão dupla, utilizados em
clusters HPC (High Performance Computing) como aceleradores. Logo, é
importante que as aplicações da FPGA sejam aquelas em que a GPU não pode
exercer uma alta eficiência. A Figura 2 ilustra a visão geral da proposta de
Bonato. As setas em rosa representam a comunicação entre o Algoritmo e o
Metatrader 5 e as setas em verde representam a comunicação entre a FPGA
e o algoritmo em C++. Note que é utilizado um protocolo de 32 bits.

Figura 2 – Visão geral da integração Metatrader 5 e OpenCL

A FPGA pode ser conectada ao computador via PCI Express (PCIe) para
a transmissão de dados, isso permite uma menor latência de comunicação
entre o computador e a placa FPGA que realiza o processamento.
3.3 Materiais
Para o desenvolvimento do projeto será utilizado a FPGA DE5 a-NETDDR4 disponível no laboratório de arquitetura de computadores do Insper, que
possui uma FPGA de alta densidade (Arria 10 GX FPGA) comunicação PCIe
(x8). A FPGA será conectada na workstation do laboratório1.
Pensando no trabalho durante a pandemia, um acesso remoto via VPN
será configurado possibilitando o trabalho remoto.
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Devido a pandemia iremos configurar acesso remoto ao equipamento, possibilitando o
desenvolvimento remoto.

4. Resultados Esperados
Com o intuito de permitir a análise do desempenho do método proposto,
é necessário compreender os conceitos de throughput e latência. Medido em
bits por segundo, o throughput, em termos gerais, pode ser entendido como a
taxa de transferência em redes de comunicação (como a Ethernet), sendo a
razão entre a quantidade de dados transferido pelo tempo em que essa
transferência levou para ser feita. Já a latência pode ser definida como a
quantidade de tempo necessária para um pacote de dados ir de um ponto
designado para outro.
É esperado obter os throughput e a latência de uma implementação do
algoritmo acelerado com FPGA e comparar os resultados com uma
implementação em python que funciona integralmente na CPU, além de dados
como o tempo de espera do hardware em função do tamanho da média móvel.
Dessa forma, será possível avaliar o desempenho da performance da
implementação em hardware.
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