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ABSTRACT 

This article, based on the Copula theory, is to establishe the weighted 

density and distribution functions for sum of two dependent random 

variables. The research also surveyed some measures to evaluate the risk 

for investing in a certain stock. These measures and the established 

functions has been used in evaluating for a plan when investing on two 

stocks at the same time. The article also proposes the estimations for the 

parameters to apply the theory to real data. Performing for the real data 

in Vietnam, the research  they  not only illustrate the complex calculations 

of the present theories, but also shows the potential in the application  

TÓM TẮT 

Dựa vào lý thuyết Copula, bài viết này thiết lập hàm mật độ và hàm phân 

phối có trọng số của tổng hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc. Nghiên cứu cũng 

khảo sát một số độ đo để đánh giá sự rủi ro khi đầu tư vào một cổ phiếu 

nào đó. Những độ rủi ro này và các hàm số đã thiết lập được sử dụng để 

đánh giá phương án khi đầu tư cùng lúc hai cổ phiếu. Bài viết cũng đề 

xuất những ước lượng cho các tham số khi áp dụng lý thuyết vào số liệu 

thực. Thực hiện từ số liệu thực ở Việt Nam, bài viết không chỉ minh họa 

những tính toán phức tạp của lý thuyết đã trình bày mà còn cho thấy tiềm 

năng trong ứng dụng vào tài chánh của nghiên cứu này.  

Trích dẫn: Võ Văn Tài, Danh Ngọc Thắm và Nguyễn Ái Quỳnh, 2020. Phân phối tổng có trọng số của hai 

biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng trong lựa chọn danh mục đầu tư. Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(1): 54-62. 

1 GIỚI THIỆU 

Trong thống kê, việc xác định được phân phối 

xác suất của một biến ngẫu nhiên có vai trò rất quan 

trọng, bởi vì đó là cách tốt nhất để hiểu rõ bản chất 

của biến ngẫu nhiên đó. Khi có nhiều biến ngẫu 

nhiên, việc tìm hàm mật độ xác suất cho tổng, hiệu, 

tích và thương của chúng là vấn đề có nhiều ứng 

dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau (Galambos and 

Simonelli, 2004). Trong nghiên cứu nhiều biến, việc 

nghiên cứu hai biến luôn được xem là nền tảng, bởi 

vì từ kết quả hai biến, trường hợp nhiều biến có thể 

được mở rộng. 

Phân phối tổng của hai biến ngẫu nhiên luôn 

được các nhà thống kê quan tâm vì nó được xem là 
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55 

nền tảng để nghiên cứu những vấn đề quan trọng 

trong tài chính như lựa chọn phương án đầu tư, tính 

độ rủi ro, hay bài toán cân bằng cung cầu của thị 

trường (Ekaterina et al., 2010). Phân phối tổng cũng 

liên quan đến bài toán phân loại và phân tích dữ liệu 

(Tai et al., 2016). Mặc dù được quan tâm nhiều, 

nhưng các nghiên cứu phần lớn chỉ tập trung cho 

trường hợp độc lập (Dettmann and Georgiou, 2009; 

Yang and Wang, 2013; Garg et al., 2016). Khi giả 

thiết hai biến độc lập, việc xây dựng các biểu thức 

liên quan đến tổng của hai biến ngẫu nhiên như hàm 

mật độ, hàm phân phối, các tham số đặc trưng đã 

được thiết lập khá đơn giản. Tuy nhiên việc giả sử 

này đã làm mất đi bản chất của nhiều vấn đề trong 

áp dụng thực tế (Sel et al., 2019). Trong nhiều 

trường hợp, các biến không độc lập mà có sự liên hệ 

mật thiết với nhau. Chẳng hạn, tổng các tỉ lệ bằng 1, 

do đó nếu giảm hoặc tăng một tỉ lệ thành phần thì sẽ 

ảnh hưởng đến các tỉ lệ khác, hay tổng số tiền không 

đổi được đầu tư vào các cổ phiếu, tỉ trọng đầu tư cho 

cổ phiếu này thay đổi sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu kia. 

Do đó có thể khẳng định rằng việc nghiên cứu cấu 

trúc phụ thuộc của hai cũng như nhiều biến ngẫu 

nhiên là đòi hỏi của thực tế. 

Nghiên cứu về tổng độc lập của hai biến ngẫu 

nhiên đã được nhiều nhà thống kê thực hiện. Pham- 

Gia et al. (1993) đã tìm hàm mật độ xác suất cho 

tổng và hiệu của hai tỉ lệ để từ đó áp dụng trong các 

ước lượng Bayes. Garg et al. (2016) đã nghiên cứu 

nhiều vấn đề liên quan đến hai biến ngẫu nhiên, 

trong đó có phân phối tổng để từ đó áp dụng trong 

lĩnh vực tài chánh. Tai et al. (2018) đã xây dựng 

phân phối tổng của 2 tiên nghiệm để áp dụng trong 

bài toán phân loại hai tổng thể bằng phương pháp 

Bayes. Ngoài các nghiên cứu kể trên, có rất nhiều 

nghiên cứu liên quan đến lý thuyết và ứng dụng của 

tổng hai biến ngẫu nhiên, tuy nhiên các ứng dụng 

này chỉ xét trong điều kiện độc lập.  

Sklar (1959) đã đề xuất một lý thuyết mới để đo 

cấu trúc phụ thuộc của các đại lượng được gọi là 

Copula. Copula đã nhanh chóng thu hút được sự 

quan tâm rất lớn của cộng đồng thống kê thế giới để 

trở thành một mảng nghiên cứu quan trọng của 

thống kê nhiều chiều. Nó cũng trở thành một công 

cụ mạnh, không thể thiếu trong các nghiên cứu liên 

quan đến kinh tế và tài chánh (Cherubini et al., 2004, 

2011; Tang, 2014; Hien et al, 2015, 2017). Ứng 

dụng Copula để mở rộng từ cấu trúc phụ thuộc sang 

cấu trúc độc lập của tổng hai biến ngẫu nhiên đã 

được nghiên cứu bởi Sel (2019). Nghiên cứu này 

cũng áp dụng lý thuyết vào việc lựa chọn danh mục 

đầu tư. Tuy nhiên vì Copula có rất nhiều họ, nên 

nghiên cứu này cũng xem xét một số họ cụ thể. Hơn 

nữa nghiên cứu chỉ xem xét ứng dụng cho một tập 

dữ liệu cụ thể mà không phải là tổng quát.  

Trong bài viết này, sau khi tổng kết lại lý thuyết 

liên quan đến Coupla, hàm mật độ và hàm phân phối 

cho tổng có trọng số của hai biến ngẫu nhiên phụ 

thuộc được xây dựng. Áp dụng kết quả này, các 

bước xây dựng và vấn đề tính toán trong việc lựa 

chọn phương án đầu tư tối ưu trong hai danh mục 

được chọn lựa. Một áp dụng cụ thể với số liệu thực 

được thực hiện để minh họa cho các lý thuyết phức 

tạp được trình bày. Ứng dụng này cũng cho thấy 

tiềm năng ứng dụng thực tế trong tài chánh của 

nghiên cứu khi có thể áp dụng tương tự cho nhiều 

vấn đề khác.  

2 PHÂN PHỐI TỔNG CÓ TRỌNG SỐ 

CỦA HAI BIẾN NGẪU NHIÊN PHỤ THUỘC 

2.1 Copula  

Định nghĩa 1. Đặt I 0, 1  và 
22

I 0, 1 ,  

khi đó Copula hai biến là một hàm 
2

., . :  I IC  

thỏa mãn ba điều kiện sau: 

i) 0, , 0 0,  , I,C v C u u v  

ii) 1, , ,1 ,  , I,C v v C u u u v  

iii)Với mọi , , , I1 2 1 2u u v v  sao cho 1 2u u  

và ,1 2v v  ta có 

, , , , 0.2 2 2 1 1 2 1 1C u v C u v C u v C u v
 

Từ định nghĩa này, các nhà thống kê đã đưa ra 

rất nhiều họ Copula cụ thể khác nhau. Trong áp 

dụng, các họ Copula sau thường được đề cập: 

Họ Copula Gauss: 

1 1

2 2

22

1 2
, exp ,

2 12 1

u v

r

s rst t
C u v dsdt

rr

Họ Copula Student: 
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1 1 2 2
2 2

22

1 2
, 1 ,

12 1

v v

v
t u t v

r

s rst t
C u v dsdt

v rr
 

trong đó trong đó r  là hệ số tương quan Pearson, 

1r  và 2v  là bậc tự do. 

 Họ Copula Gumbel:  

1

, exp ln ln ,C u v u v dsdt  

1.  

Họ Copula Clayton:  

1

, max 1, 0 ,C u v u v  

1, .  

Họ Copula Frank:  

1 11
, ln 1 ,

1

u v
e e

C u v
e

  

Định lý 1. (Sklar, 1959) Giả sử ( ),H x y  là một 

hàm phân phối xác suất hai chiều có phân phối lề là 

( )F x  và ( ) .G y  Khi đó, tồn tại một Copula ( )., .C  

sao cho với mọi \ 0 . ,x y  thỏa 

, , .H x y C F x G y  

Nếu các  và ( ) .G y  là các hàm phân phối liên 

tục thì Copula ( )., .C  là duy nhất. Ngược lại, nếu C  

là F x một Copula và ( ) .G y  là các hàm phân 

phối một chiều, khi đó hàm số xác định bởi 

( ) ( ) ( )( )1, ,H x y C F x G y=  là một hàm phân 

phối xác suất hai chiều với các lề F(x) và G(y). 

Chứng minh định lý này được trình bày chi tiết 

trong Sklar (1959). 

2.2 Hàm mật độ và hàm phân phối xác suất 

Định lý 2. Giả sử ( ),1 2X X  là một vectơ ,F x

biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân phối lề tương 

ứng là  và 
2 ( ).F x  Gọi C  là Copula mô tả cấu trúc 

phụ thuộc của 1X  và .2X  Đặt  

,1 1 2 2Y w X w X= +  với  , \ 0 .1 2w w   (1) 

Khi đó hàm mật độ ( )f yY  và hàm phân phối 

xác suất ( )F yY  của Y  được xác định như sau: 

( )
( ) ( )1 1

11 1 1 1 1
, .2 2

0
2 2 2

y w F u y w F u
f y c u F f duY

w w w

− −
− −

= 

    
        

    

 (2) 

( )
 

( )
( )1

1
1 1

1 sgn , .2 20 02 2

y w F u
F y w C u F duY w u w

−
−

= + 
 

  
    

  

 (3) 

trong đó 

1A  là hàm 
1
( )F x chỉ số của tập  

c  là hàm mật độ của Copula ,C  

( )1
1F u
−  là hàm tựa ngược của ( ) ,1F u  

( )sgn 2w  là một hàm dấu của 2 ,w

( )
1, khi 0.2sgn 2 1, khi 0.2

w
w

w


=

− 





 

Chứng minh. 

Gọi F  và f  lần lượt là hàm phân phối và hàm 

mật độ đồng thời của 1 2, .X X  

Đặt 1 1 1 2 2

 2 1

.

.

Y w X w X

Y X

= +

=
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Theo định lý Sklar, khi đó sẽ tồn tại d ,A uy nhất 

một Copula C  sao cho hàm phân phối và hàm mật 

độ như sau: 

, , .1 2 1 1 2 2F x x C F x F x   

, , , .1 2 1 1 2 2 1 1 2 2f x x c F x F x f x f x

  

Với c  là hàm mật độ của Copula :C  
2

,1 2
, .1 2

1 2

C u u
c u u

u u
  

Ta có 

1 2

1 1 2 .2
2

.X Y

Y w Y
X

w

 

Jacobian của phép biến đổi này được xác định 

bởi 

1 1 0 1
1

1 2 1 0.1
2 2 2

2 2
1 2

X X

Y Y wJ
X X w

w w
Y Y

 

Khi đó mật độ đồng thời của ,1 2Y Y  được xác 

định như sau: 

1 1 2, , 1 2 2
2

1 1 1 2 1 1 2, .1 2 2 1 2 2
2 22

y w y
h y y f y J

w

y w y y w y
c F y F f y f

w ww

 

Do đó, ta có 

  Hàm mật độ xác suất của 
1
:Y  

1 1 1 2 2
,

Y
f y h y y dy  

1 1 1 2,1 2 2
22

1 1 2
1 2 2 2

2

y w y
c F y F

ww

y w y
f y f dy

w

 

1
11 1 1 1

, 2
0

22
1

1 1 1
.2

2

y w F u
c u F

ww

y w F u
f du

w

 (4) 

Hàm phân phối xác suất 
1
:Y  

1 11 1

t

F t f y dyY Y  

11
1 1 1 1

, 2
22 0

1
1 1 1

2 1
2

t y w F u
c u F

ww

y w F u
f dudy

w

 

11
1 1 1 1

, 2
0 22

1
1 1 1

.2 1
2

t y w F u
c u F

ww

y w F u
f dy du

w

(5) 

Đổi biến 

1
1 1 1

,2
2

y w F u
v F

w
 ta xét hai 

trường hợp sau: 

Trường hợp 
2

0.w  Từ (5) ta được 

1
1 1

21 22 ,
01 0

2
1

1 1
221 2

,
0 0

1
1 1 1

, .20
2

t w F u
F

ww
F t c u v dvduY

w

t w F u
F

w C
u v dvdu

u v

t w F u
C u F du
u w

 

Trường hợp 
2

0.w  Từ (5) ta được 
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1
1 1

21 22 ,
0 01

2
1

1 1
221 2

,
0 0

1
1 1 1

, ,120
2

1
1 , 20

t w F u
F

ww
F t c u v dvduY

w

t w F u
F

w C
u v dvdu

u v

t w F u
C u F C u du
u w u

t
C u F
u

1
1 1

.

2

w F u
du

w

 

3 ỨNG DỤNG TRONG LỰA CHỌN 

DANH MỤC ĐẦU TƯ 

3.1 Độ đo rủi ro trong danh mục đầu tư 

Giả sử một phương án đầu tư P  gồm hai danh 

mục kết hợp. Khi ta đầu tư vào cổ phiếu A với tỉ 

trọng 
1
w  và đầu tư vào cổ phiếu B với tỉ trọng 

2
.w  

Tỉ suất sinh lợi tại thời điểm hiện tại cho biết giá cổ 

phiếu đã lời hay lỗ bao nhiêu (phần trăm) so với 

ngày hôm qua. 

Gọi  lần lượt là giá của phương án đầu tư, giá cổ 

phiếu A và giá cổ phiếu B tại thời điểm .t  

1 2
, ,
t t t
P P P 1 2, ,t t tR R R  lần lượt là tỉ suất đầu tư cả 

phương án, cổ phiếu A và cổ phiếu B tại thời điểm  

Khi đó 

1 1 2 2 .t t tP w P w P= +
 (6) 

1 1 2 2 , t t tR w R w R= +
     (7) 

với  .t 1 1 1 2 2 1
 , .1 2

1 1 2 1

P P P Pt t t t
R Rt t

P Pt t

− −− −
= =

− −

  (8) 

Khi 0,
it
R 1,2i  ta gọi tỉ suất đầu tư này 

là tỉ suất lời và ngược lại gọi là tỉ suất lỗ. Nếu 

0
t
R  thì giá trị đầu tư sẽ tăng, còn nếu 0

t
R  

thì giá đầu tư sẽ giảm. Với một xác suất 0,1  

cho trước, ta cần xác định độ đo rủi ro khi đầu tư. 

Trong áp dụng, dựa vào số liệu quá khứ, chúng 

ta tìm 
1
w  và 

2
w  sao cho phương sai của 

t
R  là nhỏ 

nhất với điều kiện 
1 2

1,w w  tức là giải quyết 

bài toán tối ưu sau: 

2 2 2 2
arg min 2   , ,1 1 2 2 1 2 1 21    2   1

w w w w Cov R Rt tw w
 

trong đó  

2 2
,1 2  là phương sai của , .1 2R Rt t  

,1 2Cov R Rt t  là hiệp phương sai của 
1 2
, .
t t
R R  

Khi đó, lời giải bài toán trên là 

1

,1
aS

w T
aS a

 

với , ,1 2w w w  1,1a  và 

,1 2S Cov R Rt t  là ma trận hiệp phương sai của 

1 2
, .
t t
R R  

Trong tài chính, người ta thường sử dụng VaR  

và ES  là hai đại lượng để đo lường rủi ro. Chúng 

được xác định như sau: 

sup :

inf : ,

VaR R x F xt Rt

x F xRt

    (9) 

    | ,ES R E R R VaR Rt t t t    (10) 

trong đó 
tR
F  là phân phối xác suất của phương 

án đầu tư với một xác suất 0,1  cho trước và 

điều kiện thị trường bình thường.  

Như vậy VaR  của một danh mục đầu tư ở mức 

xác suất  tại thời điểm t  được hiểu một cách đơn 

giản chính là phân vị xác suất đuôi dưới với mức  

trong khi ES  là kỳ vọng các Rt  thỏa điều kiện dưới 

ngưỡng VaR  

Ngoài hai độ đo rủi ro trên, chúng ta còn có một 

lớp độ đo rủi ro khá tổng quát gọi là độ đo rủi ro biến 

dạng. Giả sử Y là biến ngẫu nhiên tổn thất, độ đo rủi 

ro biến dạng của Y với mức ý nghĩa 0,1  được 

nghĩa như sau:  

1
1 .

0
Y F y dP yYH    (11) 

3.2 Một ứng dụng cụ thể 

Trong phần này nghiên cứu thực hiện trên số liệu 

thực về cổ phiếu của hai công ty lớn của Việt Nam, 
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được thu thập trên website finance.vietstock.vn từ 

ngày 01/6/2018 đến 31/05/2019. Tuy nhiên, vì đây 

là vấn đề nhạy cảm của giai đoạn nghiên cứu nên bài 

viết chỉ kí hiệu hai công ty này là VIC và VNM mà 

không nêu cụ thể tên các công ty.  

Phương án đầu tư lúc này là 

2 2 ,  1 1R w R w Rt t t  

trong đó 

 ,1 2R Rt t  lần lượt là tỉ suất đầu tư của cổ phiếu 

VIC và cổ phiếu VNM,  

1 2
,w w  lần lượt là trọng số đầu tư vào cổ phiếu 

VIC và cổ phiếu VNM. 

Trong áp dụng này, bài viết sử dụng số liệu từ 

01/6/2018 đến ngày 03/12/2018 để tìm trọng số tối 

ưu 
1
w  và 

2
.w  Ta có 

0.0004289374 0.0000764533
,

0.0000764533 0.0005493200
S

0.57, 0.43 .w  

Nghĩa là trong tổng số vốn đầu tư thì ta sẽ đầu tư 

57% vào VIC và 43% vào VNM. Như vậy phương 

án đầu tư cụ thể là  0.57 0.4 .31 2R R Rt t t  

Tiếp theo ta tính hiệu suất lời tích luỹ của VIC, 

VNM và phương án đầu tư (Portfolio). Kết quả thực 

hiện được cho bởi Hình 1. 

 

Hình 1: Hiệu suất sinh lời tích luỹ của VIC, VNM và Portfolio 

Hình 1 cho thấy hiệu suất lời của VIC ở giai đoạn 

đầu thấp hơn VNM, tuy nhiên nó có xu hướng tăng 

mạnh hơn so với VNM ở giai đoạn sau. Hiệu suất 

sinh lời của Portfolio gần như là trung bình cộng của 

hai cỗ phiếu này. 

Tính thêm các tham số thống kê và ước lượng 

với độ tin cậy 95% cho các hiệu suất đầu tư, ta có 

Bảng 1. 

Bảng 1: Các tham số cho tỉ suất đầu tư của VIC, VNM và Portfolio 

Tham số VIC VNM Portfolio 

Cở mẫu 119.0000 119.0000 119.0000 

Giá trị nhỏ nhất -0.0693 -0.0447 -0.0507 

Trung bình 0.0011 0.0002 0.0007 

Giá trị lớn nhất 0.0535 0.0480 0.0448 

Cận dưới của ước lượng -0.0016 -0.0025 -0.0015 

Cận trên của ước lượng 0.0039 0.0029 0.0030 

Phương sai 0.0002 0.0002 0.0002 

Độ lệch chuẩn 0.0151 0.0151 0.0125 

Bảng 1 cho thấy hiệu suất đầu tư của VIC dao 

động từ -0.16% đến 0.39% và độ lệch chuẩn là 

1.51%, trong khi của VNM dao động từ -0.25% đến 

0.29% và độ lệch chuẩn là 1.51%. Hiệu suất đầu tư 

của Porfolio lần lượt −0.015% đến 0.3% và độ lệch 

chuẩn bằng 1.25%. Các tham số của Bảng 1 một lần 

nữa cho thấy khi đầu tư vào VIC tốt hơn VNM. 

Tính hệ số tương quan giữa hiệu xuất đầu tư của 

các đại lượng ta có Hình 2. 
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 Hình 2: Tương quan giữa hiệu suất sinh lời 

của VIC, VNM và Portfolio 

Biểu đồ tương quan giữa hiệu suất đầu tư của 

VIC, VNM và Portfolio cho biết VIC và VNM có 

tương quan với nhau nhưng khá yếu (hệ số tương 

quan là 0.35). Bên cạnh đó ta thấy rằng tỉ trọng đầu 

tư vào cổ phiếu VIC và VNM đều có tác động khá 

lớn đến đầu ra của Portfolio với hệ số tương quan 

lần lượt là 0.87 và 0.76.  

Chúng ta sẽ thực hiện thêm kiểm định Shapiro-

Wilk để kiểm tra phân phối chuẩn hiệu suất sinh lời 

của VIC và VNM. Kết quả kiểm định được cho bởi 

Bảng 2. 

Bảng 2: P- giá trị của kiểm định Shapiro-Wilk 

VIC VNM Portfolio 

1.716 x 10-10 0.03811 4.587 x 10-5 

Kết quả này cho thấy các đại lượng xem xét 

không có phân phối chuẩn. Do đó để ước lượng hàm 

mật độ xác suất của chúng, nghiên cứu này sử dụng 

phương pháp hàm hạt nhân (Scott,1979; Xu et al., 

2015). Kết quả được cho bởi Hình 3 và Hình 4.

 

 Hình 3: Hàm mật độ hiệu suất đầu tư của VIC và VNM  

 

 Hình 4: Hàm phân phối hiệu suất đầu tư của VIC và VNM  
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Lựa chọn cấu trúc phụ thuộc giữa VIC và VNM 

theo tiêu chuẩn AIC (Aho et al., 2015), ta nhận được 

Copula Gauss là phù hợp nhất. Ước lượng hàm mật 

độ xác suất cho phương án đầu tư với cấu trúc 

Copula Gauss, ta có Hình 5. 

 

 Hình 6: Hàm mật độ và hàm phân phối của Portfolio 

Tính các độ đo rủi ro cho Portfolio với mức ý 

nghĩa 1% và 5%, ta có Bảng 3. 

Bảng 3: Các độ đo rủi ro 

Độ rủi ro VIC VNM Portfolio 

VaR  -2.28% -2.29% -1.94% 

ES  -4.13% -2.97% -3.10% 

PH  -3.23% -2.79% -2.38% 

Từ Bảng 3 ta có những nhận xét sau:  

* Theo độ đo VaR thì VIC, VNM và Portfolio có 

nguy cơ giảm lần lượt là 2.28%, 2.29% và 1.94% giá 

trị. 

 * Theo độ đo ES thì VIC, VNM và Portfolio có 

nguy cơ giảm lần lượt là 5.88% ,4.73% và 3.94% giá 

trị. 

* Theo độ đo PH thì VIC, VNM và Portfolio có 

nguy cơ giảm lần lượt là 3.23%, 2.79% và 2.38% giá 

trị. 

Mặc dù VIC có hiệu suất sinh lời cao hơn, nhưng 

từ kết quả Bảng 3 ta thấy VIC lại có độ rủi ro cao 

hơn VNM và khi kết hợp lại hai cổ phiếu này thì rủi 

ro sẽ giảm đi.  

4  KẾT LUẬN 

Bài viết đã thiết lập được hàm mật độ và hàm 

phân phối xác suất cho tổng có trọng số của hai biến 

ngẫu nhiên phụ thuộc. Hàm mật độ và hàm phân 

phối này được sử dụng để tính các độ rủi ro khi đầu 

tư vào hai cổ phiếu. Nghiên cứu cũng đề xuất những 

ước lượng quan trọng cho các tham số khi áp dụng 

số liệu thực vào các mô hình lý thuyết. Quy trình 

thực hiện trong áp dụng của nghiên cứu này được 

minh họa qua số liệu thực tế. Áp dụng này cũng cho 

thấy tiềm năng của nghiên cứu cho những vấn đề 

khác nhau trong tài chánh. Trong tương lai chúng tôi 

sẽ mở rộng nghiên cứu cho tổng có trọng số của 

nhiều hơn hai biến phụ thuộc và áp dụng nó vào 

những vấn đề phức tạp hơn của tài chánh. 
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