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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Xây dựng mô hình chuỗi tự hồi qui cấp 1 với hệ số hồi qui có tác động của thành phần ngẫu 

nhiên không âm. Đề xuất phương pháp giả hợp lý cực đại trong việc ước lượng các tham số 

của mô hình và chứng minh các tính chất của ước lượng. Mô hình có thể được dùng để mô 

hình hóa độ phân tán theo thời gian của chuỗi thời gian thay cho các mô hình quen thuộc 

ARCH và GARCH. 

- Tìm thời điểm dừng tối ưu cho quá trình giá tuân theo mô hình Black- Schole trong đó hệ số 

dịch chuyển là biến ngẫu nhiên nhận 2 giá trị. 

- Mô phỏng giá quyền chọn của quá trình ngẫu nhiên Black – Schole có bước nhảy. 

- Dự báo trạng thái hội tụ của thu nhập bình quân đầu người theo mô hình Barro suy rộng. 

- Dùng giải thuật tiến hóa sinh học để xây dựng các mô hình dự báo và áp dụng để dự báo 

lạm phát của Việt Nam. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn 

Luận án có thể được dùng trong việc giải quyết các bài toán sau trong thực tiễn: 



- Dự báo các chuỗi thời gian trong kinh tế, tài chính ... 

- Xác định thời điểm dừng cho một quá trình đầu tư. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo. 

- Tiếp tục nghiên cứu các chuỗi thời gian có cấu trúc phức tạp hơn để mô hình hóa chính xác hơn 

các chuỗi thời gian thực. 

- Tiếp tục nghiên các cứu bài toán dừng tối ưu với các quá trình ngẫu nhiên phức tạp hơn.  
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