
Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng 
xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng 
chủ đề của tác giả khác. Tài liệu này bao gồm nhiều tài liệu nhỏ có cùng chủ 
đề bên trong nó. Phần nội dung bạn cần có thể nằm ở giữa hoặc ở cuối tài liệu 
này, hãy sử dụng chức năng Search để tìm chúng. 

Bạn có thể tham khảo nguồn tài liệu được dịch từ tiếng Anh tại đây:

http://mientayvn.com/Tai_lieu_da_dich.html

Thông tin liên hệ: 

Yahoo mail: thanhlam1910_2006@yahoo.com

Gmail: frbwrthes@gmail.com
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PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS 12.0∗ 

PHẦN 1 
 

Các nội dung chính trong phần này: 

1. Khởi động SPSS 

2. Giới thiệu một số menu chính trong cửa sổ SPSS 

3. Mở dữ liệu từ tập tin của SPSS và của phần mềm EXCEL 

4. Nhập dữ liệu trực tiếp từ bàn phím và bằng Copy và Paste 

5. Vẽ đồ thị scatter 

6. Thống kê mô tả dữ liệu 

7. Kiểm tra sự tương quan  

8. Thêm biến và thêm quan sát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
∗ SPSS là một nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền của SPSS Inc. 
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1. Khởi động SPSS 

• Cách 1: Nhấp đúp vào biểu tượng SPSS trên màn hình. 

• Cách 2: Vào Start, Program, SPSS for Windows 

HÌNH 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giới thiệu một số menu chính trong cửa sổ SPSS 

File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Add-ons Windows Help 
 
a. File: Chứa nội dung về: Tạo mới dữ liệu, Mở dữ liệu từ các tập tin của SPSS và của các phần 

mềm khác, Lưu trữ dữ liệu, In ấn và Thoát khỏi SPSS. 

b. Edit: Chứa nội dung về: Thực hiện lại hoặc hủy bỏ một thao tác vừa mới thực hiện, Sao chép 

và cắt dán dữ liệu, Chỉnh sửa một số nội dung tùy chọn chung (Options). 

c. Analyze: Chứa nội dung về: Thống kê mô tả, Lập bảng biểu, chạy các loại hồi quy. 

d. Graph: Chứa nội dung về: Vẽ đồ thị. 

e. Help: Chứa nội dung về: Những trợ giúp cho người sử dụng. 
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3. Mở dữ liệu từ tập tin của SPSS và của phần mềm EXCEL 

a. Từ tập tin của SPSS 

Vào Menu File, Open, Data. Sau đó chọn loại tập tin có phần mở rộng *.sav 

HÌNH 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Từ tập tin của phần mềm EXCEL 

Vào Menu File, Open, Data. Sau đó, vào mục Files of type để chọn loại tập tin cần truy 

xuất dữ liệu. Ở đây, chúng ta quan tâm đến tập tin của EXCEL. 
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HÌNH 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: 

Có 1 tập tin EXCEL chứa dữ liệu về giá nhà và diện tích như đã học. Nội dung của tập tin này 

bắt đầu từ A1 đến C15. Bây giờ chuyển nội dung của tập tin này sang SPSS. 

HÌNH 4 
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Trước tiên, cần đóng tập tin này lại (nếu như đang mở ra xem nó trong EXCEL). Sau đó, vào 

SPSS, chọn File, Open, Data. Sau đó chọn Files of type và chọn Excel (*.xls). Sau đó chọn tập 

tin Excel cần sử dụng. 

HÌNH 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng Worksheet cho biết là trong tập tin GIA NHA.XLS có bao nhiêu Sheet chứa dữ liệu và 

mức độ dàn trải của dữ liệu. Nếu chọn dòng chữ Read variable names from the fisrt row of 

data, thì SPSS sẽ lấy tên biến giống như tên đã được nhập sẵn trong Excel. 

• Nếu chúng ta lấy hết toàn bộ nội dung của file Excel thì nhấn OK. 

HÌNH 7 
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• Nếu chúng ta chỉ lấy một phần nội dung của file Excel thì nhập thông tin vào Range. Chẳng 

hạn, nếu chúng ta không lấy cột STT trong file Excel thì gõ vào Range: B1:C15 rồi nhấn 

OK. Tức là chúng ta chỉ lấy cột PRICE và SQFT. 

HÌNH 8 
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4. Nhập dữ liệu trực tiếp từ bàn phím và bằng Copy và Paste 

Từ tập tin trong Excel, chọn dòng và cột dữ liệu cần sao chép rồi Copy. 

HÌNH 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau đó, mở SPSS, vào File, New, Data. Sau đó chọn vị trí và Paste dữ liệu vừa Copy từ Excel 

vào. 

HÌNH 10 
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Để đổi tên biến, nhấp vào 
Variable View 

Do Copy trực tiếp nên dòng đầu tiên chứa tên biến, không phải là giá trị nên SPSS bỏ trống dòng 

đó. Mặc khác, tên biến được mặc định là VAR0001 và VAR0002. 

Để bỏ đi dòng đầu tiên, chúng ta nháp vào dòng số 1, sau đó click chuột phải và chọn Clear. 

HÌNH 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright   Caùc Phöông Phaùp Phaân Tích  Taøi lieäu phaùt theâm 
Nieân khoùa 2006-2007 
 

Quoác Duy  9 

HÌNH 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhấp vào các ô trong cột Name , gõ 
tên mới rồi nhấn Enter. 

Để trở lại sheet chứa dữ liệu, 
nhấp vào Data View 
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5. Vẽ đồ thị scatter 

Vào Menu Graphs, chọn Scatter 

HÌNH 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH 17 

 

Ch�n  
Simple 

Sau đó nh�p 
Define 

Nhấp vào biến 
PRICE là biến 

phụ thuộc. 

Sau đó nhấp vào nút này 
để đưa biến PRICE vào 

trục tung 
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Sau khi nhấp OK, kết quả vẽ đồ thị sẽ hiện ra trong một cửa sổ mới có tên là Output1. Và kết 

quả của những lệnh khác cũng sẽ thể hiện trong cửa sổ này. 

HÌNH 18 
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6. Thống kê mô tả dữ liệu 

Vào Menu Analyze, Descriptive Statistics, Descriptives… 

HÌNH 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lựa chọn các chỉ tiêu cần quan tâm, nhấp vào Options. Nếu muốn chọn chỉ tiêu nào thì nhấp 

vào ô trắng bên cạnh chỉ tiêu đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhấp vào biến PRICE rồi sau đó nhấp vào 
nút  , và tương tự cho biến SQRT 

(chú ý: tùy theo nhu cầu mà chúng ta có 
thể chọn 1 hay nhiều biến) 
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HÌNH 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi chọn xong các chỉ tiêu cần xem xét, nhấp vào nút Continue để trở hộp thoại 

Descriptives rồi bấm OK. Kết quả thống kê mô tả sẽ hiện ra tại cửa sổ Output1 , bảng kết quả 

được bố trí nằm ngang. 

7. Thêm bớt biến và quan sát 

a. Thêm quan sát 

• Nối tiếp: Quan sát muốn thêm vào là nối tiếp theo các quan sát trước thì chúng ta nhấp vào ô 

cần thêm giá trị và gõ vào bình thường giống như Excel. 
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HÌNH 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Chèn: Quan sát muốn thêm vào là xen giữa các quan sát đã có thì chúng ta sẽ chọn dòng 

cần chèn rồi click chuột phải, chọn Insert Cases.  

HÌNH 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi dòng đã được thêm vào thì chúng ta nhấp vào ô cần thêm giá trị và gõ vào bình thường 
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giống như Excel. 

HÌNH 23 
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b. Thêm biến 

Thao tác để them biến cũng giống như trong Excel, chúng ta có thể gõ trực tiếp vào trong các ô 

của biến mới. Sau đó vào Variable View để đặt tên cho biến mới đó. 

8. Kiểm tra sự tương quan 

Vào Menu Analyze, chọn Correlate, Bivariate… 

Sau khi đưa hai biến cần xem xét tương quan vào ô Variables, chúng ta có thể tùy chọn các loại 

hệ số tương quan. Trong trường hợp này chúng ta thử chọn Pearson và Spearman. 

HÌNH 24 
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Sau khi bấm OK , kết quả sẽ được hiện ra trong cửa sổ Output 1. 

Đây là bảng kết quả của hệ số Pearson. 

HÌNH 25 
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Còn đây là kết quả của hệ số Spearman. 

HÌNH 26 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong cả 2 bảng trên, những giá trị có ý nghĩa thống kê được đánh dấu bằng ** 
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PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS 12.0* 

PHẦN 2 

 

Các nội dung chính trong phần này: 

1. Mở dữ liệu từ tập tin dạng text 

2. Xem xét sự tương quan giữa các biến 

3. Hồi quy OLS (trường hợp đơn biến) 

4. Hồi quy OLS (trường hợp đa biến) 

5. Hồi quy trong trường hợp có hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* SPSS 12.0 là sản phẩm đã đang ký của SPSS Inc. 
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1.  Mở dữ liệu từ tập tin dạng text 
Vào Menu File, Open, Data. Sau đó, vào mục Files of type để chọn loại tập tin cần truy 

xuất dữ liệu. Ở đây, chúng ta quan tâm đến tập tin dạng text (*.txt). 

HÌNH 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: 

Chúng ta sẽ mở tập tin pm.txt chứa dữ liệu về FIRM, VA, K và L đã thực hành trong 

EVIEWS.  

HÌNH 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nh�p 
ch�n  

Text (* txt)
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Trước tiên, cần đóng tập tin này lại (nếu như đang mở ra xem). Sau đó, vào SPSS, chọn File, 
Open, Data. Vào Files of type và chọn Text (*.txt). Sau đó chọn tập tin text cần sử dụng là 
pm.txt 

HÌNH 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việc nhập nôi dung từ tập tin Text trải qua 6 bước. 

• Bước 1 (Hình 4): Trong Bước 1, SPSS mặc định sẵn ở chế độ No, chúng ta chỉ việc nhấp 
Next. 

HÌNH 4 
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• Bước 2 (Hình 5): Trong Bước 2, cần chú ý dòng chữ  Are variables names included at the 

top of your file? , ngụ ý hỏi có phải tên biến nằm ở dòng đầu tiên của tập tin đó không?  Nếu 

phải thì nhấp Yes, ngược lại thì No. Trong trường hợp của tập tin pm.txt thì dòng đầu tiên có 

chứa tên biến nên chúng ta nhấp vàp Yes. Sau đó, tiếp tục nhấp vào nút Next. 

HÌNH 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Bước 3 (Hình 6): Chú ý dòng chữ The first case of data begins on which line number?, 

ngụ ý hỏi dữ liệu sẽ bắt đầu từ dòng thứ mấy. Khai báo xong, bấm Next. 

HÌNH 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong trường hợp này, 
số 2 sẽ được SPSS 
định sẵn vì dòng đầu 
tiên đã được khai báo 

là tên biến  
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• Bước 4 (Hình 7): Chú ý đến câu Which delimiters appear between variables? , ngụ ý hỏi 

dữ liệu của các biến được phân định bằng cách nào. Bằng Tab, bằng khoảng trống (Space), 

bằng dấu phẩy (Comma), dấu chấm phẩy (Semicolon) hay ở dạng cụ thể nào khác (Other). 

Ở đây SPSS thường mặc định tại vị trí Space và trong trường hợp của tập tin pm.txt, dữ liệu 

giữa các biến đã được phân cách bằng khoảng trống nên chúng ta không cần phải chọn gì 

thêm mà chỉ việc nhấn Next. 

HÌNH 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bước 5 (Hình 8): Bước 8 là 1 bước mà SPSS cần chúng ta xác nhận lại xem tên biến và định 

dạng dữ liệu mà SPSS đã nhận diện là đúng chưa. Nếu chúng ta muốn thay đổi tên biến khác 

với tên gốc của nó thì sẽ gõ tên mới vào hộp thoại phía dưới dòng chữ Variable name, hay 

muốn định dạng dữ liệu lại thì sẽ vào Data format để điều chỉnh. Còn nếu thấy không cần 

phải thay đổi gì thì tiếp tục nhấn Next hoặc nhấn Finish. 
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HÌNH 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bước 6: Bước 6 chỉ là 1 bước thủ tục và chúng ta không cần để ý đến nội dung mà chỉ cần 

nhấn Finish. Thực ra, đến Bước 5 thì chúng ta đã có thể nhấn Finish để kết thúc quá trình 

nhập dữ liệu từ tập tin Text rồi. 

Số liệu hiện ra trong SPSS sau khi được import từ tập tin pm.txt sẽ có dạng như sau: 

HÌNH 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xem xét quan hệ tương quan giữa các biến 
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Để xem xét sự tương quan giữa các biến, vào Menu Analyze, chọn mục Correlation rồi chọn 
Bivariate. Sẽ xuất hiện hình sau: 

HÌNH 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả sẽ hiện ra trong cửa sổ Output1 như sau: 

Correlations

1 .965** .975**
. .000 .000

27 27 27
.965** 1 .964**
.000 . .000

27 27 27
.975** .964** 1
.000 .000 .

27 27 27

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

VA

L

K

VA L K

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Chọn cả ba biến VA, L và K rồi nhấp 
vào nút  để đưa cả 3 biến vào ô 

Variables rồi nhấp OK 
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3. Hồi quy OLS (trường hợp đơn biến) 

Sau khi xem xét sự tương quan giữa các biến, chúng ta tiến hành hồi quy VA theo L. Để bắt đầu, 

vào menu Analyze, chọn mục Regression và chọn Linear. 

HÌNH 11 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đưa biến VA vào 
ô Dependent còn 

L vào ô 
Independent(s). 

Cách đưa các biến 
sang các ô cần 

chọn đã được trình 
bày ở phần 1 

Nếu muốn thu 
được giá trị dự 
đoán (Predicted 
Values) và phần 
dư (Residuals) 

thì nhấp vào 
Save. 
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HÌNH 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sau khi chọn xong thì nhấp vào Continue để trở lại hộp thoại Linear Regression. Để tiến hành 
hồi quy thì nhấp OK. Kết quả hồi quy sẽ được hiện ra cửa sổ Ouput1 như sau: 
 
Regression 

Variables Entered/Removedb

La . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: VAb. 
 

Model Summary

.965a .930 .928 605.74555
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), La. 
 

Để tính được giá trị 
dự đoán, nhấp vào 

ô 
Unstandardized 

Để tính được giá trị 
phần dư, cũng 

nhấp vào ô 
Unstandardized 
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ANOVAb

1.23E+08 1 122645979.7 334.251 .000a

9173192 25 366927.676
1.32E+08 26

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), La. 

Dependent Variable: VAb. 
 

Coefficientsa

-292.397 185.269 -1.578 .127
6.533 .357 .965 18.283 .000

(Constant)
L

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: VAa. 
 

 

Trong khi đó, ở Sheet chứa dữ liệu chính, sẽ xuất hiện thêm 2 cột dữ liệu mới, cột PRE_1 chứa 

giá trị dự đoán còn cột RES_1 chứa giá trị phần dư. 

HÌNH 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hồi quy OLS (trường hợp đa biến) 

Bây giờ tiến hành hồi quy VA theo K và L, cũng bắt đầu từ menu Analyze, chọn mục 

Regression và Linear. Biến VA được đưa vào ô Dependent, còn K và L cùng được đưa vào ô 

Independent(s).  
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HÌNH 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giả sử chúng ta muốn kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến, nhấp vào Statistics, hộp thoại sẽ hiện 

ra như sau: 

HÌNH 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu muốn thu được 
giá trị dự đoán thì nhấp 

vào Save (giống như 
phần hồi quy đơn biến)

Nếu muốn 
kiểm tra 

hiện tượng 
đa cộng 

tuyến giữa 
các biến thì 

chọn 
Statistics 

Chọn Collinearity diagnostics rồi 
nhấp Continue để trở lại hộp thoại  

chính của hồi quy 
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Sau khi trở lại hộp thoại chính của hồi quy, bấm OK, kết quả hồi quy đa biến như sau: 

Regression 
Variables Entered/Removedb

K, La . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: VAb. 
 

Model Summary

.980a .960 .956 469.86415
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), K, La. 
 

ANOVAb

1.27E+08 2 63260317.93 286.541 .000a

5298536 24 220772.321
1.32E+08 26

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), K, La. 

Dependent Variable: VAb. 
 

Coefficientsa

114.338 173.431 .659 .516
2.338 1.039 .345 2.250 .034 .071 14.051

.471 .112 .643 4.189 .000 .071 14.051

(Constant)
L
K

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: VAa. 
 

Collinearity Diagnosticsa

2.619 1.000 .03 .00 .01
.365 2.681 .51 .00 .03
.016 12.699 .46 .99 .97

Dimension
1
2
3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) L K
Variance Proportions

Dependent Variable: VAa. 
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5. Hồi quy trong trường hợp có hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo 

Giả sử trong dữ liệu có thêm biến K2 = K × 2, thực hiện lại các bước như trong phần 4 ở trên, 

chúng ta thu được kết quả như sau: 
Regression 
 

Model Summary

.980a .960 .956 469.86415
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), k2, La. 
 

ANOVAb

1.27E+08 2 63260317.93 286.541 .000a

5298536 24 220772.321
1.32E+08 26

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), k2, La. 

Dependent Variable: VAb. 
 

Coefficientsa

114.338 173.431 .659 .516
2.338 1.039 .345 2.250 .034 .071 14.051

.236 .056 .643 4.189 .000 .071 14.051

(Constant)
L
k2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: VAa. 
 

Excluded Variablesb

.a . . . .000 . .000K
Model
1

Beta In t Sig.
Partial

Correlation Tolerance VIF
Minimum
Tolerance

Collinearity Statistics

Predictors in the Model: (Constant), k2, La. 

Dependent Variable: VAb. 
 

 

Trong trường hợp này, xuất hiện 1 bảng thông báo biến bị loại bỏ ra khỏi mô hình hồi quy vì có 

hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo, đó là biến K. Nguyên tắc loại biến của SPSS là loại biến bé 

hơn (vì K2 = 2×K). 
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PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS 12.0* 

PHẦN 3 

 

Nội dung chính trong phần này: 

 

 Tạo biến mới từ các biến đã có trong dữ liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* SPSS 12.0 là sản phẩm đã đang ký của SPSS Inc. 
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 Tạo biến mới từ các biến đã có trong dữ liệu 
 

Bộ liệu chúng ta có như sau: 

HÌNH 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Giả sử, chúng ta cần hồi quy VA theo Ln(L) và Ln(K), như vậy cần tạo thêm 2 biến 

mới là Ln_L và Ln_K từ L và K. 

Để bắt đầu, chúng ta vào Menu Transform, chọn Compute. 

HÌNH 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặt tên biến mới 
vào đây, ví dụ: 

Ln_L 
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HÌNH 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm và hấp 
đúp vào 

LN(numexpr)

Chọn biến L 
rồi bấm vào 

nút  
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Sau cùng, bấm OK để thực hiện quá trình tính toán. 

HÌNH 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để tạo ra biến Ln_K thì các bước thực hiện cũng tương tự. 

b. Giả sử, chúng ta cần hồi quy VA theo L và C với C = 2K+1. Như vậy cần tạo thêm 2 

biến mới là C. 

Để bắt đầu, chúng ta cũng vào Menu Transform, chọn Compute. 

HÌNH 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bây giờ, trong 
bảng dữ liệu đã 

có thêm biến 
Ln_L 

Đặt tên biến mới 
vào đây: 

C 
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HÌNH 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH 8 

 

 

Chọn biến K 
rồi bấm vào 

nút  

Sau đó tiếp tục gõ vào 
*2+1, rồi bấm OK 

Trong dữ 
liệu đã xuất 
hiện thêm 

biến C 
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PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU BAÈNG PHAÀN MEÀM SPSS 12.0* 

PHAÀN 4 

 

Noäi dung chính trong phaàn naøy: 

 

1. Khai baùo caùc thoâng soá cuûa bieán 

2. Taïo bieán giaû 

3. Hoài quy OLS keát hôïp vôùi phöông phaùp Stepwise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* SPSS 12.0 laø saûn phaåm ñaõ ñang kyù cuûa SPSS Inc. 
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1. Khai baùo caùc thoâng soá cuûa caùc bieán trong boä döõ lieäu 

Khi söû duïng SPSS 12.0, chuùng ta thöôøng thaáy hai Sheet: Data View  vaø Variable 

View. Data View chöùa döõ lieäu coøn Variable View chöùa caùc thoâng tin cuûa caùc bieán 

trong döõ lieäu. Caùc thoâng tin naøy bao goàm: 

a. Name: teân cuûa bieán. 
b. Type: loaïi döõ lieäu cuûa bieán. 
c. Width: soá löôïng kyù töï hay soá löôïng chöõ soá ñöôïc hieån thò. 
d. Decimals: soá löôïng chöõ soá thaäp phaân. 
e. Label: nhaõn cuûa bieán. 
f. Values: nhaõn hoaëc giaù trò cuûa caùc quan saùt trong bieán (phaùt huy taùc duïng toát trong 

thoáng keâ moâ taû). 
g. Missing: soá löôïng quan saùt bò khuyeát. 
h. Columns: chieàu roäng cuûa coät. 
i. Align: vò trí (neáu laø soá thì seõ laø beân phaûi, coøn laø kyù töï seõ naèm beân traùi) 
j. Measure: thang ño 
Chi tieát cho moät soá thoâng tin quan troïng cuûa bieán: 

a. Name: teân cuûa bieán. Teân bieán phaûi baét ñaàu baèng moät chöõ vaø coù ñoä daøi toái ña laø 

64 kyù töï (khoâng söû duïng caùc kyù töï ñaëc bieät, khoâng keát thuùc teân bieán baèng daáu 

chaám “.”) 

b. Type: loaïi döõ lieäu cuûa bieán. 

HÌNH 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhaáp vaøo goùc phaûi cuûa oâ Type 
seõ hieän ra caùc löïa choïn khaùc 
nhau ñeå quy ñònh loaïi döõ lieäu 
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c. Measure: thang ño 

Trong SPSS 12.0 coù 3 loaïi thang ño: Scale, Nominal vaø Ordinal. 

• Scale: cho bieát döõ lieäu laø nhöõng con soá ñònh löôïng (ví duï: thu nhaäp, tuoåi, chieàu cao 

…). 

• Nominal: döõ lieäu laø chöõ hoaëc con soá ñònh tính (ví duï: nam, nöõ, hay 0, 1). 

• Ordinal: döõ lieäu laø chöõ hoaëc con soá ñònh tính nhöng chuù yù ñeán thöù baäc, möùc ñoä 

cao thaáp, naëng nheï… (ví duï: thaáp, trung bình, cao; kòch lieät phaûn ñoái, phaûn ñoái, 

nhaát trí, nhaát trí cao). 

2. Taïo bieán giaû 

Giaû söû chuùng ta coù boä döõ lieäu sau ñöôïc import töø Excel: 

HÌNH 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Döõ lieäu naøy laø caùc quan saùt ngaãu nhieân cuûa moät cöûa haøng baùn oâtoâ vaø xe taûi trong naêm. 

Trong ñoù: 

 hieu: teân cuûa nhaø saûn xuaát. 

 doanh_thu: doanh thu trong ngaøy quan saùt (USD). 

 loai_xe: loaïi xe oâtoâ hay xe taûi. 

 don_gia: ñôn giaù (USD). 

 quy: quyù maø quan saùt ñoù rôi vaøo. 
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2.1. Taïo 3 bieán giaû theå hieän Quyù 1, Quyù 2 vaø Quyù 3 

Vaøo Menu Transform, choïn Compute 

HÌNH 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laàn löôït thöïc hieän nhö theá cho quy2 vaø quy3. Luùc naøy trong döõ lieäu ñaõ xuaát hieän bieán 

quy1, quy2 vaø quy3 vôùi taát caû caùc giaù trò ñeàu baèng 0. 

Tieáp theo, laïi trôû vaøo Compute. 

HÌNH 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñaët teân quy1 vaøo oâ 
Target Variable 

Goõ soá 0 vaøo ñaây roài 
baám OK 

Choïn 1 bieán giaû cho quyù naøo ñoù ñeå ñöa 
vaøo Target Variable (quy3 chaúng haïn). 
Tieáp theo goõ soá 1 vaøo oâ naøy roài nhaán nuùt 

If. 
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HÌNH 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trôû laïi hoäp thoaïi phía tröôùc, tieáp tuïc choïn OK ñeå hoaøn taát taïo bieán giaû quy3, vaø tieáp tuïc 
laøm töông töï cho quy1 vaø quy2. 
2.2. Taïo bieán giaû cho loaïi xe 
Vaøo Transform, Recode, Into Different Variables. Töùc laø chuùng ta seõ maõ hoùa laïi 
bieán loai_xe, vaø seõ cho ra moät bieán môùi (neáu choïn Into Same Variables thì SPSS seõ 
bieán ñoåi roài thay theá luoân thoâng tin cuûa bieán cuõ). 

Tröôùc tieân, choïn Include if case 
satisfies condition 

Sau ñoù, ñöa bieán quy vaøo 
oâ naøy baèng nuùt  roài “= 

3” Continue 
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HÌNH 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trôû ra hoäp thoaïi tröôùc roài OK. Bieán giaû id_xe seõ xuaát hieän vôùi giaù trò 0 vaø 1. 

 

3. Hoài quy OLS keát hôïp vôùi phöông phaùp Stepwise 

Laáy döõ lieäu töø file DATA4-6 cuûa Ramanathan. 

(1) Choïn bieán 
loai_xe ñöa vaøo oâ 

naøy 
(2) Ñaët teân bieán 

môùi (ví duï: id_xe)  

(3) Change 

(4) Old and New Values

(1) Goõ vaøo 
chöõ oto 

(2) Goõ vaøo 
soá 1 hoaëc 0 

(3) Add 
Sau ñoù laëp laïi 3 
böôùc cho xe tai. 

Khi 2 giaù trò ñaõ 
ñöôïc xaùc ñònh thì 

Continue 
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 HÌNH 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baây giôø chuùng ta seõ hoài quy OLS keát hôïp vôùi phöông phaùp Stepwise vôùi bieán phuï 

thuoäc laø POVRATE, bieán ñoäc laäp laø taát caû caùc bieán coøn laïi trong döõ lieäu. 

 

Taùc duïng cuûa phöông phaùp Stepwise ñöôïc hieåu noâm na laø giuùp chuùng ta tìm ra ñöôïc 

nhöõng keát hôïp cuûa caùc bieán ñoäc laäp sao cho keát quaû hoài quy seõ “toát” theo höôùng caùc 

giaù trò thoáng keâ t , F coù yù nghóa, vaø vieäc löïa choïn caùc keát hôïp naøy seõ ñöôïc caên cöù vaøo 

khaû naêng laøm gia taêng giaù trò cuûa R2. 

Ñeå baét ñaàu, vaøo Menu Analyze, Regression, Linear roài ñöa bieán POVRATE vaø oâ 

Dependent vaø caùc bieán coøn laïi vaøo Independent(s). 
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HÌNH 9 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keát quaû hoài quy ñöôïc trình baøy nhö sau: 

Baûng 1: Trình baøy thoâng tin cho bieát SPSS ñaõ tìm ra ñöôïc bao nhieâu keát hôïp toát theo 

thoáng keâ t vaø F. Ñoàng thôøi, caùc moâ hình xuaát hieän sau seõ coù giaù trò R2 vaø R2 hieäu chænh 

lôùn hôn moâ hình xuaát hieän tröôùc (xem baûng 2). 

 
 Variables Entered/Removed(a) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 MEDINC . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-
remove >= .100).

2 HIGHSCHL . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-
remove >= .100).

3 FAMSIZE . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-
remove >= .100).

4 COLLEGE . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-
remove >= .100).

a  Dependent Variable: POVRATE 
 

Vaøo Method, choïn 
Stepwise 
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Baûng 2: 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .782(a) .612 .605 2.4870
2 .895(b) .800 .793 1.7999
3 .903(c) .816 .805 1.7445
4 .912(d) .831 .818 1.6870

a  Predictors: (Constant), MEDINC 
b  Predictors: (Constant), MEDINC, HIGHSCHL 
c  Predictors: (Constant), MEDINC, HIGHSCHL, FAMSIZE 
d  Predictors: (Constant), MEDINC, HIGHSCHL, FAMSIZE, COLLEGE 
 

Baûng 3:  
 ANOVA(e) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 545.424 1 545.424 88.181 .000(a) 
  Residual 346.376 56 6.185     
  Total 891.799 57      
2 Regression 713.626 2 356.813 110.144 .000(b) 
  Residual 178.173 55 3.240     
  Total 891.799 57      
3 Regression 727.461 3 242.487 79.679 .000(c) 
  Residual 164.338 54 3.043     
  Total 891.799 57      
4 Regression 740.961 4 185.240 65.088 .000(d) 
  Residual 150.838 53 2.846     
  Total 891.799 57      

a  Predictors: (Constant), MEDINC 
b  Predictors: (Constant), MEDINC, HIGHSCHL 
c  Predictors: (Constant), MEDINC, HIGHSCHL, FAMSIZE 
d  Predictors: (Constant), MEDINC, HIGHSCHL, FAMSIZE, COLLEGE 
e  Dependent Variable: POVRATE 
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Baûng 4: Caùc heä soá hoài quy vaø thoáng keâ t 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 23.131 1.446  15.997 .000 
  MEDINC -.374 .040 -.782 -9.390 .000 
2 (Constant) 41.849 2.801  14.943 .000 
  MEDINC -.435 .030 -.909 -14.475 .000 
  HIGHSCHL -.288 .040 -.452 -7.206 .000 
3 (Constant) 31.775 5.449  5.831 .000 
  MEDINC -.421 .030 -.880 -14.131 .000 
  HIGHSCHL -.235 .046 -.369 -5.111 .000 
  FAMSIZE 2.434 1.141 .148 2.132 .038 
4 (Constant) 19.172 7.826  2.450 .018 
  MEDINC -.552 .067 -1.154 -8.284 .000 
  HIGHSCHL -.139 .063 -.218 -2.214 .031 
  FAMSIZE 5.414 1.758 .329 3.079 .003 
  COLLEGE .195 .090 .380 2.178 .034 

a  Dependent Variable: POVRATE 
 

Baûng 5: Caùc bieán bò boû ra trong quaù trình chaïy hoài quy 
 
 Excluded Variables(e) 
 

Model   Beta In T Sig. 
Partial 

Correlation 
Collinearity 
Statistics 

            Tolerance 
1 COLLEGE .157(a) .998 .323 .133 .281 
  FAMSIZE .339(a) 4.809 .000 .544 .999 
  HIGHSCHL -.452(a) -7.206 .000 -.697 .921 
  UNEMP .342(a) 3.082 .003 .384 .490 
  URB -.094(a) -1.133 .262 -.151 .993 
2 COLLEGE -.038(b) -.324 .747 -.044 .266 
  FAMSIZE .148(b) 2.132 .038 .279 .708 
  UNEMP .071(b) .733 .467 .099 .386 
  URB -.010(b) -.155 .878 -.021 .955 
3 COLLEGE .380(c) 2.178 .034 .287 .105 
  UNEMP -.055(c) -.485 .630 -.066 .270 
  URB -.114(c) -1.620 .111 -.217 .666 
4 UNEMP .025(d) .212 .833 .029 .242 
  URB -.091(d) -1.296 .201 -.177 .645 

a  Predictors in the Model: (Constant), MEDINC 
b  Predictors in the Model: (Constant), MEDINC, HIGHSCHL 
c  Predictors in the Model: (Constant), MEDINC, HIGHSCHL, FAMSIZE 
d  Predictors in the Model: (Constant), MEDINC, HIGHSCHL, FAMSIZE, COLLEGE 
e  Dependent Variable: POVRATE 
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Tuy nhieân, vieäc löïa choïn moâ hình thích hôïp cho nghieân cöùu coøn phuï thuoäc vaøo nhieàu 

yeáu toá khaùc nöõa, phöông phaùp Stepwise chæ laø moät caùch giuùp coù theå chuùng ta tieát kieäm 

thôøi gian hay gôïi ra moät yù töôûng veà vieäc keát hôïp caùc bieán ñoäc laäp trong quaù trình hoài 

quy. Neáu nhö chuùng ta chöa naém vöõng veà hoài quy boäi thì seõ khoâng phaùt huy ñöôïc tieän 

ích cuûa phöông phaùp naøy. 
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Giới thiệu 

Có rất nhiều phần mềm xử lý dữ liệu cho môn học Kinh tế lượng. Các 

phần mềm thường được sử dụng có các tên gọi như là STATA, SPSS, EXCEL, 

MINITAB, và Eviews. . . Các phần mềm này đều có điểm chung là giúp chúng ta 

xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, mỗi phần mềm lại có những đặc 

điểm riêng. STATA có thể tốt cho các dữ liệu từ các cuộc điều tra lớn, SPSS có 

ưu điểm xử lý dữ liệu mô tả tốt dưới dạng bảng biểu, EXCEL thì có ở khắp mọi 

máy tính PC thông thường mà không cần phải cài đặt gì thêm... Riêng môn học 

kinh tế lượng, chúng ta sẽ chủ yếu sử dụng phần mềm Evews với phiên bản 5.1. 

Ưu điểm chính của EViews là có thể cho chúng ta kết quả nhanh chóng về hàm 

kinh tế lượng cho các dữ liệu chéo (Cross-Section data), dữ liệu chuỗi thời gian 

(Time series data) và dữ liệu bảng (Panel data). Ngoài ra, phần mềm này lại được 

chạy trong môi trường Window nên rất ít khi cần nhớ các lệnh cụ thể. 
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Chương 1: LÀM VIỆC VỚI EVIEWS 5.1 
1.1. Khởi động Eviews. 

Biểu tượng của EViews trên màn hình Windows trông như thế này: 

              
Nhấn đúp vào biểu tượng EViews và EViews bắt đầu hoạt động. Hãy ghi 

nhận menu chính, cửa sổ lệnh, cửa sổ chính, và dòng tình trạng (status line). 

Menu chính bao gồm những lựa chọn sau: 

File   Edit  Objects   View   Procs   Quick   Options   Window   Help 

Hãy nhấp vào mỗi một trong những lựa chọn này và kiểm tra các menu 

phụ xuất hiện ở phía dưới. Các bạn có thể muốn tìm hiểu một số chi tiết về các 

chủ đề trong Help. Phương tiện Help của Eviews rất tuyệt vời. 

Dưới menu chính này là một cửa sổ, người ta gọi là cửa sổ lệnh. Cửa sổ 

này dùng để viết các câu lệnh và thực hiện một số công việc khác. 

Khi các bạn mở EViews lần đầu tiên, cửa sổ chính còn trống vì các bạn 

còn chưa xác định tập tin làm việc nào (workfile) để sử dụng. 

 
1.2. Mở tập tin làm việc (Workfile) đã lưu giữ từ trước. 
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Nhấp File/Open/Workfile; một màn hình mở ra, trên đó liệt kê các tập tin 

trong thư mục mặc định (default folder). Nếu thư mục mặc định không phải là 

thư mục mà anh chị mong muốn, thì các bạn có thể tìm trong các thư mục cho tới 

khi tìm ra thư mục mà các bạn muốn dùng. 

 
Để chỉ ra các workfile trên EViews, dòng "Files of type" cần xác định 

Workfile (*.wf1). 

Vì các bạn dự định sử dụng thư mục này thường xuyên, nên các bạn nên 

nhấp chuột để đánh dấu vào ô vuông (Update default directory) giúp cập nhật 

thư mục mặc định ở góc trái-phía dưới cửa sổ Open như trên đây. Lần sau, khi 

các bạn khởi động EViews, chuỗi File/Open/Workfile sẽ tự động chỉ tới thư 

mục này. 

Mở workfile có tên bai15.wf1 bằng cách nhấp đúp vào nó. Cách khác, các 

bạn có thể bôi đen nó bằng cách nhấp đơn, sau đó nhấp Open. 

Với workfile đang mở , màn hình của các bạn có dạng: 
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Thanh trên cùng trên menu của Workfile chỉ toàn bộ đường dẫn đối với 

Workfile này; thanh tình trạng ở dưới đáy của màn hình cũng chỉ đường dẫn này, 

và nó chỉ workfile đang sử dụng : WF = bai15. 

Menu của workfile chứa các nút bấm, bao gồm: 

  View   Procs   Objects   Label +/-   Show   Fetch   Store   Delete   Genr   Sample 

Các phím bấm với +/- là các phím chuyển đổi thực hiện các chức năng bật 

và tắt. 

Thông tin về workfile này xuất hiện dưới thanh menu: 

Range                                                             Display Filter: *  

Sample 

Cuối cùng, phía trong cửa sổ của workfile, chúng ta thấy tất cả các đối 

tượng đang có mặt trong workfile này: các chuỗi (các biến), các nhóm chuỗi, 

vector hệ số, vector phần dư, và bất cứ phương trình, đồ thị hay bảng nào đã 

được đặt tên. 

Muốn đóng file bai15.wf1 hãy nhấp vào dấu X ở góc phải phía trên của 

workfile này. 

Bây giờ hãy nhấp File. Ghi nhớ rằng các workfile mới mở gần nhất sẽ 

hiện ra ở phía dưới cùng của menu trải ra phía dưới. Nếu các bạn muốn mở lại 

một trong số đó, chỉ việc nhấp vào tên của nó. 
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1.3. Tạo một file làm việc mới (Workfile) và nhập dữ liệu nghiên cứu. 

1.3.1. Tạo file làm việc mới (New Workfile). 

 Sau khi đã khởi động Eviews các bạn có thể tạo ra một file làm việc mới 

bằng cách nhấp chuột vào nút File trên menu chính, chọn New/Workfile, khi đó 

màn hình sẽ như sau: 
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 Nhấp chuột vào Workfile, màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ Workfile Create 

như sau: 

 
 Nhấp chuột vào mũi tên ở khung Workfile structure type ta thấy có 3 

loại cấu trúc file làm việc, đó là:  

- Date - regular frequency: Cấu trúc file làm việc với dữ liệu theo thời gian. 

- Unstructure / Undated: Cấu trúc file làm việc với dữ liệu chéo. 

- Balanced Panel: Cấu trúc file làm việc với dữ liệu dạng bảng. 

 Nếu dữ liệu của mẫu nghiên cứu là dữ liệu theo thời gian thì chọn Date 

– regular frequency. Tiếp theo, bạn nhấp chuột vào mũi tên ở khung Date 

specification, khi đó màn hình sẽ như sau: 

 
 Nhìn vào frequency ta chọn loại dữ liệu. Nếu là dữ liệu từng năm ta chọn 

Annual; nếu là dữ liệu nửa năm, chọn Semi-annual; nếu là dữ liệu từng quý, 

chọn Quarterly; nếu là dữ liệu từng tháng, chọn Monthly, nếu là dữ liệu tuần, 
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chọn Weekly,…Khi đã chọn loại dữ liệu thích hợp, trong khung start date ta gõ 

mốc thời gian đầu tiên (1995) - ví dụ: năm bắt đầu của mẫu dữ liệu nghiên cứu là 

1995 và năm cuối cùng là 2005, và trong khung End date ta gõ mốc thời gian 

cuối cùng (2005) của mẫu dữ liệu. Sau khi hoàn tất các thủ tục trên ta bấm OK, 

một file làm việc mới sẽ được tạo ra như sau: 

 
  Nếu dữ liệu của mẫu nghiên cứu là dữ liệu chéo thì ta chọn 

Unstructure / Undated. Trong khung Data range ta gõ số quan sát của mẫu dữ 

liệu vào chỗ Obserations và bấm OK. Ví dụ, cỡ mẫu là 55 (n=55) thì ta gõ số 55 

vào. Khi đó, màn hình sẽ như sau: 

 

  Nếu dữ liệu của mẫu nghiên cứu là dữ liệu dạng bảng thì ta chọn 

Balanced Panel. 

 (Trong tài liệu này chủ yếu trình bày cách sử dụng Eviews với dữ liệu 

nghiên cứu theo thời gian và dữ liệu chéo, còn dữ liệu dạng bảng không được đề 

cập. Bạn đọc muốn biết cách sử dụng Eviews với dữ liệu dạng bảng có thể tìm 

đọc ở một số sách hướng dẫn khác hoặc xem phần Help trong Eviews). 
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1.3.2. Nhập dữ liệu nghiên cứu. 

 Sau khi đã tạo ra file làm việc mới, các bạn có thể nhập dữ liệu vào 

Eviews bằng nhiều cách khác nhau, sau đây là một số cách thức để nhập dữ liệu 

thường được sử dụng. 

1.3.2.1. Nhập dữ liệu bằng cách copy và dán (Copy và Paste). 

Sau khi các biến đã được xác định, các giá trị của chúng có thể được nhập 

vào bằng cách sử dụng lệnh copy, sau đó dán (Paste) vào màn hình của bảng tính 

EViews. Các bạn có thể copy và dán từ nhiều nguồn, bao gồm cả thư điện tử. Đôi 

khi các bạn phải lưu giữ dữ liệu này trước hết như là một tập tin ngôn ngữ (text 

file), sau đó copy và dán nó. 

Trước khi bắt đầu thao tác copy/paste này, các bạn phải tạo ra các biến 

trong workfile mục tiêu. Hãy tưởng tượng rằng các bạn muốn copy và dán một 

biến có tên Y vào workfile của mình. 

Đầu tiên, hãy mở workfile này, sau đó nhấp Genr và đánh máy Y = NA, 

sau đó bấm OK, động tác này tạo ra một biến có tên Y nhưng tất cả các giá trị 

của nó đều không có. Các bạn có thể quan sát ở các hình sau đây. 
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Mở chuỗi Y. Bây giờ nhấp Edit+/-. Lúc này, các bạn hãy bôi đen và copy 

dữ liệu cho Y từ nguồn của nó (chẳng hạn copy dữ liệu Y từ Excel), sau đó nhấp 

vào ô đầu tiên của chuỗi Y trên EViews và nhấp Edit/Paste ở phần menu chính 

(hoặc các bạn cũng có thể bấm chuột phải, sau đó Paste). Dữ liệu này rơi vào vị 

trí mà các bạn đã chọn. Hoàn tất thao tác này bằng cách tắt edit (nhấp Edit+/-). 
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1.3.2.2. Nhập dữ liệu từ bàn phím. 

Giả sử ta đã tạo ra một file làm việc mới có dạng như sau: 

 
 Từ cửa sổ Eviews ta chọn Quick/Empty Group(Edit series), một cửa sổ 

sẽ xuất hiện như sau: 

 
 Cửa sổ này có cấu tạo giống như một bảng tính Excel, do đó chúng ta có 

thể nhập dữ liệu vào bảng tính này một cách dễ dàng như chúng ta nhập dữ liệu 

vào Excel vậy. 

 Nhìn vào cửa sổ trên ta thấy cột thứ nhất ghi thứ tự các quan sát. Từ cột 

thứ hai bạn có thể nhập dữ liệu của các biến, mỗi cột nhập vào một biến. 

 Ví dụ, để nhập dữ liệu của một mẫu quan sát (n=12) gồm các biến Y, X2, 

X3 ta tiến hành như sau: 
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 Đầu tiên ta nhập dữ liệu của biến Y trước (dĩ nhiên các bạn có thể nhập dữ 

liệu của biến X2 hoặc X3 trước đều được) vào cột thứ hai, ta nhấp chuột vào ô 

đầu tiên của cột này và gõ tên biến Y vào, sau đó bấm Enter. Màn hình sẽ có 

dạng như sau: 

 
 Lúc này các bạn gõ lần lượt giá trị quan sát của biến Y vào ô đóng khung 

(bên trong có chữ NA – Not Available). Sau khi nhập xong dữ liệu của biến Y, 

các bạn có thể tiến hành nhập dữ liệu của các biến X2, X3 một cách tương tự. 

Kết quả nhập liệu của các biến sau khi hoàn thành sẽ được thể hiện như màn hình 

sau: 

 
 Sau khi nhập liệu xong, đóng cửa sổ dữ liệu bằng cách nhấp chuột vào ô 

có dấu X ở góc trên bên phải cửa sổ này. 
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1.3.2.3. Nhập dữ liệu từ các phần mềm khác. 

Dữ liệu có thể được nhập vào từ các tập tin Lotus, Excel, SPSS, 

MINITAB hoặc ASCII.  

Để nhập được một file số liệu từ Excel vào Eviews bạn cần phải ghi nhớ: 

- Tần suất (loại) của số liệu trong file này là gì? (Số liệu chéo hay số liệu 

theo thời gian. Nếu là số liệu theo thời gian thì tần suất thời gian là tháng, quý, 

năm, tuần hay ngày,…). 

- Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc đối với chuỗi thời gian, nếu là 

dữ liệu chéo thì có bao nhiêu quan sát tất cả (cỡ mẫu là bao nhiêu). 

- Có bao nhiêu biến số và tên của các biến số đó. Bạn cũng cần ghi nhớ là 

các biến trong file Excel là ghi theo cột hay theo hàng. 

- Số liệu bắt đầu được ghi ở ô nào, có tên biến số ở ô đầu tiên hay không? 

- Số liệu ghi trong file Excel được ghi ở sheet nào? (Tên sheet?). 

Chúng ta biểu diễn với một tập tin Excel có tên Bai18.xls chứa dữ liệu của 

ba biến gồm: Y (Doanh số), X2 (Chi phí quảng cáo), X3 (Tiền lương của nhân 

viên tiếp thị) của 12 công ty. Dữ liệu trong file Excel khi mở ra màn hình của nó 

có dạng như sau: 
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Quan sát file dữ liệu này ta thấy dữ liệu nghiên cứu là dữ liệu chéo; có 

tổng cộng là 12 quan sát; có ba biến số là Y, X2, X3; cả ba biến số này đều được 

ghi theo cột; số liệu bắt đầu được ghi ở ô B2, với tên biến số là Y ở ô đầu tiên 

(B1); và tập dữ liệu này được ghi ở Sheet3. Các bước tiến hành như sau: 

Đầu tiên các bạn phải tạo ra một file làm việc (Workfile) mới. Cách tạo ra 

một file làm việc đã được trình bày ở phần trên. File làm việc sau khi được tạo ra 

sẽ có màn hình như sau:  

 
Trong cửa sổ này ta thấy có vector hệ số “C” và vector phần dư “Resid” 

được Eviews tự động tạo ra. Vector hệ số “C” chứa các hệ số hồi quy được ước 

lượng. Vector phần dư “Resid” chứa phần dư. Do vây, không được dùng “C” và 

“Resid” để đặt tên cho các biến khác. 

Từ cửa sổ Workfile này bạn nhấp chuột vào nút Proc/Import/Read Text-

Lotus-Excel…Bạn sẽ được nhìn thấy như ở màn hình sau: 



14 

 
Sau khi chọn Proc/Import/Read Text-Lotus-Excel…như chỉ dẫn ở hình 

trên, và bạn phải chỉ ra đường dẫn và tên file. Trong ví dụ này file Bai18.xls có 

đường dẫn là: D:\MYDOCUMENT\BAI TAP KINH TE LUONG\ Bai18.xls. 

Khi đó màn hình được mở ra như sau: 

 
Sau khi bạn nhấp chuột vào nút “Open”, cửa số dưới đây sẽ xuất hiện. 
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Trong khung “Data order” máy tính đã mặc định dữ liệu được ghi theo 

cột. Vì vậy, ta không cần phải chọn nữa vì dữ liệu của file Bai18.xls được ghi 

theo cột. Nếu dữ liệu ghi theo hàng ta chọn “By Series – series in rows”.  

Trong khung “Upper - left data cell” máy tính đã mặc định dữ liệu được 

ghi bắt đầu ở vị trí ô B2. Do đó, ta không cần thay đổi gì cả vì dữ liệu của file 

Bai18.xls được ghi bắt đầu ở ô B2. Giả sử dữ liệu bắt đầu ở ô C2 hay A2 thì ta 

phải thay B2 bằng C2 hay A2 cho phù hợp. 

Trong khung “Excel 5 + sheet name” chúng ta phải gõ vào chữ “sheet3” 

vì dữ liệu của file Bai18.xls được ghi ở sheet3. Nếu bạn không gõ vào tên sheet 

(sheet name) là gì, khi đó máy tính sẽ mặc nhiên lấy từ sheet1. 

Trong khung “Names for series or…” ta nhập vào tên của các biến số, 

mỗi biến số cách nhau ít nhất một khoảng trắng. Trong trường hợp file có nhiều 

biến số thì ta chỉ cần nhập số biến số. Trong ví dụ này ta nhập số biến số là 3. 

Sau khi làm xong các bước ở trên, bạn chọn “OK” để hoàn tất việc nhập 

liệu. Khi đó, một cửa sổ sẽ xuất hiện như sau: 
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Workfile này chưa có tên. Bạn có thể lưu workfile này bằng cách nhấp 

vào “Save”, đặt một tên mà bạn muốn, lưu ở thư mục nào, ổ đĩa nào là tùy bạn. Ở 

đây tôi lưu với tên là Bai18.wf1. Lưu ý, phần mở rộng của file Eviews là wf1 

máy sẽ tự gán. Một khi bạn đã lưu lại rồi, sau này bạn muốn sử dụng workfile 

này bạn không cần phải nhập dữ liệu lại từ đầu. 

Bằng cách nhấp đúp chuột vào từng biến, các bạn có thể kiểm tra xem dữ 

liệu đã được nhập vào như mong muốn hay chưa. Các bạn cũng có thể mở nhiều 

biến cùng lúc trên một nhóm (Group) theo thứ tự mà mình muốn bằng cách bạn 

nhấn phím Ctrl và nhấp chuột vào biến số mong muốn. Sau khi đã chọn xong 

các biến số, bạn chỉ cần đưa chuột vào bất kỳ vị trí nào trong phần đã được đánh 

dấu rồi bấm chuột phải, chọn Open/as Group. Các bạn có thể nhìn thấy ở các 

hình sau. 
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Như vậy, ta đã nhập xong dữ liệu từ một file Excel vào Eviews theo mong 

muốn. Trong nghiên cứu người ta thường thích nhập liệu bằng cách này hơn. 
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Chương 2: LÀM VIỆC VỚI MỘT WORKFILE 
 Sau khi đã tạo ra một workfile mới và nhập dữ liệu xong, chúng ta có thể 

tiến hành các phân tích như: Tính các trị thống kê mô tả, vẽ đồ thị, ước lượng 

hàm kinh tế lượng, kiểm định giả thuyết, dự báo… 

2.1. Lựa chọn các biến từ một Workfile. 

Sau khi khởi động Eviews, bạn hãy mở một workfile đã được tạo ra từ 

trước bằng cách nhấp vào File/Open/Workfile, sau đó tìm đến file cần mở (ví dụ 

ở đây là file có tên Bai18.wf1) hãy nhấp đúp vào Bai18.wf1. 

Với mục đích lựa chọn một biến (hoặc nhiều biến) để làm việc, bạn hãy 

bôi đen chúng. Nếu bạn muốn bôi đen nhiều biến, thì hãy giữ phím Ctrl và nhấp 

vào mỗi biến, hoặc kéo con trỏ qua các biến mà bạn muốn bôi đen. Hãy bôi đen 

Y, X2 và X3. 

Nhấp đúp vào một trong các biến đã bôi đen (hoặc nhấp chuột phải), 

chọn Open/ as Group, và sau đó cả ba biến đều hiện trên bảng tính như hình 

sau: 

 
 Nhấp name và đặt tên cho nhóm Y, X2, X3 với tên nhóm mà bạn thích. 

Bạn có thể kiểm tra chuỗi Y, X2, X3 bằng cách sử dụng các phím ←↑→↓ để di 

chuyển trên bảng tính. 
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2.2. Vẽ đồ thị trong Eviews. 

 Có nhiều cách để vẽ đồ thị trong Eviews, và Eviews cũng cho phép chúng 

ta vẽ nhiều loại đồ thị khác nhau. Sau đây trình bày hai cách vẽ chủ yếu. 

Vẽ đồ thị bằng cách mở chuỗi dưới dạng bảng. 

  Nếu bạn muốn vẽ đồ thị mô tả xu hướng sự biến thiên của một biến 

(hay nhiều biến) nào đó, từ cửa sổ nhóm mà ta đã mở như ở trên, bạn nhấn 

View/Graph/Line như hình sau: 

 
Kết quả được thể hiện ở hình sau: 
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 Lưu ý: Nếu bạn chỉ vẽ đồ thị cho một biến thì nên mở một biến thôi. Nếu 

bạn chọn Graph thì máy sẽ vẽ đồ thị của tất cả các biến số có trong Group trên 

cùng một hệ trục tọa độ, với trục tung là biến số được chọn, trục hoành là thứ tự 

các quan sát (nếu là dữ liệu chéo) hay thời gian (nếu là dữ liệu theo thời gian). 

Các biến số được vẽ với các màu khác nhau để bạn dễ nhận biết. Nếu bạn chọn 

Multiple Graphs thì mỗi biến số được vẽ trên một đồ thị riêng biệt. 

  Nếu bạn muốn vẽ đồ thị phân tán của hai biến nào đó (ví dụ, ta vẽ đồ 

thị phân tán của Y theo X2). Để vẽ đồ thị này trước tiên bạn hãy mở biến X2 và 

Y trên cùng một nhóm (ghi nhớ là biến số nằm trên trục hoành chọn trước rồi 

mới chọn biến số trên trục tung), xem hình sau: 

 
 Từ cửa sổ này bạn chọn View/Graph/Scatter/simple Scatter hoặc 
View/Graph/Scatter/ Scatter with Regression,…khi đó đồ thị phân tán sẽ như 
sau: 
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Bạn có thể thấy sự khác nhau của hai cách chọn với hai đồ thị khác nhau 

như hình trên. Trên cửa sổ Group có nhiều thực đơn khác nhau, mỗi thực đơn có 

nhiều lựa chọn khác nhau, ở đây không trình bày hết các lựa chọn đó. Bạn đọc có 

thể thử từng lựa chọn một rồi xem kết quả để rút ra bài học riêng cho mình. 

Vẽ đồ thị không cần mở chuỗi dưới dạng bảng. 

Bây giờ hãy trở lại workfile. Hãy vào menu chính và nhấp vào 

Quick/Graph dùng để vẽ đồ thị linh động hơn. Cách vẽ này không cần phải mở 

chuỗi dữ liệu như cách đã vẽ ở trên. 

 
Một cửa sổ mở ra yêu cầu bạn xác định chuỗi hoặc các nhóm, bạn cần 

đánh máy X2 Y, mối biến cách nhau một khoảng trắng và nhấn OK. Biến mà bạn 
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liệt kê đầu tiên được vẽ trên trục hoành. Hãy lưu ý tới sự đa dạng của các lựa 

chọn trong menu. 

 

 

2.3. Tính các trị thống kê mô tả của mẫu. 

 Giả sử ta muốn tính các trị thống kê mô tả của các biến Y, X2, và X3 ta 

làm như sau: 

 Trước tiên các bạn lựa chọn và mở các biến cần tính trên một Group, sau 

đó chọn View/Descriptive Statistics/Common Sample. 
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2.4. Tính hệ số tương quan (ma trận tương quan) giữa các biến. 

Giả sử ta muốn tìm ma trận tương quan của các biến Y, X2, và X3 ta làm 

như sau: 

 Trước tiên các bạn lựa chọn và mở các biến cần tính trên một Group, sau 

đó chọn View/Correlations/Common Sample. 
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2.5. Lựa chọn mẫu dữ liệu (định mẫu mới). 

Lựa chọn mẫu dữ liệu là chọn giai đoạn nghiên cứu trong dữ liệu hiện có 

trong workfile. Chúng ta thường muốn tập trung phân tích vào một mẫu phụ của 

dữ liệu. EViews cho phép chúng ta làm điều này theo hai cách: (1) bằng cách xác 

định khoảng mẫu mà chúng ta muốn xem xét, (2) hoặc là bằng cách xác định các 



25 

quan sát thoả mãn một điều kiện logic (if) nào đó. Nếu chúng ta sử dụng cả hai 

phương pháp, thì mẫu kết quả là giao của các mẫu được tạo ra bởi hai phương 

pháp này. 

Ví dụ, bây giờ ta muốn sử dụng một mẫu mới gồm 7 quan sát, từ quan sát 

thứ 4 đến quan sát thứ 10 trong mẫu này. Để làm việc này ta nhấp vào nút 

Sample trong bảng tính và đánh vào một mẫu mới: 4 10 (mỗi con số cách nhau ít 

nhất một khoảng trắng). 

 
 Sau khi đánh vào một mẫu mới theo mong muốn, bạn chọn OK, công việc 

sẽ hoàn tất. Để kiểm tra mẫu dữ liệu mới có đúng như mong muốn không, bạn 

hãy mở các biến ra theo nhóm sẽ thấy màn hình có kết quả như sau: 
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 Nếu mẫu mới của bạn chỉ gồm những quan sát có Y lớn hơn 120 chẳng 

hạn, khi đó bạn gõ vào khung IF condition (optional): Y > 120. Hoặc nếu mẫu 

của bạn chỉ gồm những quan sát thỏa X2 bằng 18, thì khi đó bạn đánh máy vào 

khung IF condition (optional): X2 = 18. 

2.6. Mở rộng Workfile làm việc. 

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta mong muốn nhận được dữ liệu bổ sung 

của 8 quan sát nữa cho workfile này. Chúng ta có thể mở rộng workfile này với 

mục đích bổ sung thêm dữ liệu này. 

Nhấp Proc/Structure Resize Current Page và đánh máy vào khung Data 

range chỗ “observations” con số 20 (Vì workfile cũ hiện có 12 quan sát, ta muốn 

bổ sung thêm 8 quan sát nữa nên có tổng cộng là 20 quan sát). Bạn đọc cần lưu ý, 

nếu dữ liệu nghiên cứu là dữ liệu theo thời gian thì bạn chỉ cần đánh máy một 

End Date (dữ liệu cuối) mới. 
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 Sau khi bạn chọn OK thì công việc đã hoàn tất. Tiếp tục mở nhóm gồm 3 

biến Y, X2, và X3 ta sẽ có kết quả như sau: 

 
Nhìn vào bảng tính ta thấy từ quan sát thứ 13 đến 20 đều không có dữ 

liệu. Bây giờ bạn có thể biên tập bảng tính này để bổ sung thêm dữ liệu mới bằng 

cách nhập bằng tay từ bàn phím hoặc copy và dán thêm dữ liệu mới từ một tập 

tin Excel đã có sẵn chẳng hạn. Nên nhớ là khi nhập dữ liệu bổ sung bạn cần phải 

mở chức năng Edit trong Eviews nhé. 

2.7. Tạo các biến mới, các độ trễ, các sai phân, xu hướng và các biến giả. 
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2.7.1. Tạo các biến mới. 

Nếu chúng ta muốn tạo ra biến mới là một hàm số của các biến hiện có, 

thì chúng ta sử dụng chức năng Genr trên Eviews. Ví dụ, để tạo ra Z như một 

logarit tự nhiên của X2 chúng ta sẽ nhấp vào Genr trên menu của workfile, sau 

đó đánh máy Z = log(X2). Bạn cũng có thể tạo ra bất kỳ biến mới nào theo yêu 

cầu của bạn. Menu Genr có chức năng giống như một máy tính con, và còn hơn 

thế nữa.  

Lưu ý rằng không bắt buộc phải tạo ra các biến mà bạn định sử dụng trong 

một phép hồi qui (hoặc qui trình khác), biểu thức có thể được đưa trực tiếp vào 

phần xác định phương trình hồi qui. Đặc tính này giúp ta giữ lại một workfile 

nhỏ bé. 

 
 Chọn OK là bạn đã hoàn tất công việc của mình. Máy tính sẽ tạo ra biến Z 

ngay trên Workfile của bạn. Bạn mở chuỗi Z ra và chọn View/Descriptive 

Statistics/Histogram and Stats., khi đó màn hình sẽ như sau: 
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Điều này cho thấy chúng ta có thể kiểm tra phân bố xác suất của một biến 

đơn như thế nào. Kết quả trên cho ta thấy biến Z có phân phối chuẩn, vì thống kê 

JB = 1.1749, với xác suất (P-value) = 0.5557 rất lớn nên ta không bác bỏ giả 

thuyết phân phối chuẩn của Z. Cửa sổ này sẽ rất hữu ích khi chúng ta xem xét các 

phần dư hồi qui. 

Để tạo sự thuận lợi cho các bạn khi thực hiên các phép biến đổi, sau đây là 

một số hàm thông dụng trong Eviews mà ta thường sử dụng. EViews có một số 

lớn các chức năng mà bạn có thể khám phá dưới địa chỉ Help/Function 

Reference. 
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2.7.2. Tạo biến độ trễ và sai phân. 

Trong nhiều ứng dụng chuỗi thời gian chúng ta đã sử dụng các biến có độ 

trễ, các sai phân bậc 1 (và bậc cao hơn), các biến giả có tính mùa vụ (hoặc theo 

tháng, quí,…), và các xu hướng thời gian. EViews có các lệnh rất dễ để tạo ra 

chuỗi theo ý muốn. 

Để giúp bạn đọc có thể thực hiện một số công việc trong thực hành một 

cách dễ dàng, sau đây là một số hàm cơ bản trong Eviews. 

Một số hàm trong Eviews Ý nghĩa 

X(-1) Độ trễ của biến X (tạo ra chuỗi dữ liệu của Xt-1) 

D(X) Sai phân bậc 1 của X (D(X)=Xt-Xt-1) 

D(X,n) Sai phân bậc n của X 

LOG(X) Ln(X)  

EXP(X) eX (Hàm eX) 

ABS(X) Giá trị tuyệt đối của X 

SQR(X) Căn bặc hai của X 

@SUM(X) Tổng của X 

@SUMSQ(X)  Tổng của X2 
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@MEAN(X) Trung bình của X 

@VAR(X) Phương sai của X 

@COV(X,Y) Hiệp phương sai giữa X và Y 

@COR((X,Y) Hệ số tương quan giữa X và Y 

@TREND(d) 
Biến xu thế theo thời gian được chuẩn hóa về 0 

ở thời kỳ d. 

@SEAS(d) 
Biến giả theo mùa bằng 1 khi quý hoặc tháng 

bằng d, bằng 0 nếu khác d. 

@ABS(@QTDIST(α, df)) 
Giá trị tới hạn của đại lượng ngẫu nhiên t (phân 

phối student) với mức ý nghĩa α và bậc tự do df.

@TDIST(|tj|, df) Cho ta P-value ứng với 2 phía của thống kê t. 

@QCHISQ(α, df) 

Cho ta giá trị tới hạn của chi-bình phương với 

mức ý nghĩa α và bậc tự do df. (lưu ý: trong 

Eviews các giá trị tới hạn được tính theo đuôi 

bên trái, ngược lại với Excel). 

2
0@CHISQ(χ ,df)  

Cho ta P-value của chi-bình phương theo công 

thức P-value = . 2 2
0P(  χ )χ

@QFDIST(α, df1,df2) 

Cho ta giá trị tới hạn của đại lượng ngẫu nhiên 

Fisher với mức ý nghĩa α và bậc tự do của tử số 

là df1, bậc tự do của mẫu là df2. (lưu ý: trong 

Eviews các giá trị tới hạn được tính theo đuôi 

bên trái, ngược lại với Excel). 

@FDIST(FC, df1,df2) 
Cho ta P-value của phân phối FISHER theo 

công thức P-value = P(F > Fc). 

 MATRIX(5x5)  X Tạo ma trận cỡ 5x5 lấy tên là X 

  MATRIX  C = a+b 
Cộng 2 ma trận (hai ma trận cùng kích thước) 
 matrix(3,4) a 
 matrix(3,4) b 

 MATRIX    C = a-b 
Trừ 2 ma trận (hai ma trận cùng kích thước) 
 matrix(3,4) a 
 matrix(3,4) b 

 MATRIX    C = a*b Nhân 2 ma trận (ma trận a cấp nxm và b cấp 
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mxq) 
 matrix(5,9) a 
 matrix(9,10) b 

MATRIX W = @TRANSPOSE(Y) Chuyển vị của ma trận Y  
MATRIX W = @INVERSE(Y) Nghịch đảo của ma trận Y 
MATRIX C = 3.14159*A 
MATRIX Z = A/3 Nhân, chia một số (scalar) vào ma trận tên A 

@DET(A) Định thức của ma trận A 

Scalar X (scalar_name) = <Biểu 
thức tính toán hay Giá trị> 

Scalar (single number). Chứa một giá trị nào đó 
do ta nhập vào hay là kết quả tính toán từ một 
biểu thức nào đó. 
Vd: Scalar pi = 3.14159 
       Scalar x = 3*y + 4 
 

 

Workfile CAHOIBIENMOI.wf1 có chứa dữ liệu về nhu cầu cá hồi (Qt), 

giá của cá hồi (Pt), thu nhập bình quân đầu người (It),… ở Việt Nam. 

 
Quan sát đầu tiên là 1998M01 (tháng 01 năm 1998) và quan sát cuối cùng 

là 2006M12 (tháng 12 năm 2006). 

Giá trị có độ trễ của nhu cầu cá hồi (Qt) có thể được tạo ra bằng cách 

nhấp Genr, sau đó đánh máy vào phương trình: DOTREQt = Qt(-1). 
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Để tạo ra sai phân thứ nhất của cầu cá hồi (Qt), hãy nhấp Genr, và đánh 

máy vào phương trình: SAIPHAN1Qt = D(Qt). 

 
Bôi đen Qt, DOTREQt và SAIPHAN1Qt và kiểm tra dạng bảng tính của 

chúng, rất dễ thấy các mối tương quan giữa chúng. 
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Các độ trễ có độ dài j có thể được tạo ra bằng cách sử dụng Qt(-j) và các 

sai phân bậc j có thể được tạo ra bằng cách sử dụng: SAIPHANjQt = Qt- Qt(-j). 

Các sai phân bậc cao hơn được tạo ra bởi toán tử sai phân D(Qt, j). Ví dụ 

nếu j = 2, thì toán từ này sẽ tạo ra sai phân của các sai phân bậc nhất. 

D(Qt,2) = [Qt - Qt(-1)] - [Qt(-1) - Qt(-2)] 

 Công thức tạo biến mới chi tiết trong Eviews: 

Nhằm đi xa hơn nữa các công thức tạo biến phức tạp, nếu không có hướng 

dẫn của giáo viên hoặc các chuyên gia phần mềm Eviews các bạn cần sử dụng 

lệnh sau đây: Help / EViews Help Topics / Index 

Sau đó đánh vào Expressions. Khi chữ Expessions được bôi đen, nhấn 

Display và đọc các chỉ dẫn hiện ra. 
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2.7.3. Tạo biến giả và biến xu hướng. 

EViews có một số chức năng đặc biệt để tạo ra các biến giả có tính mùa 

vụ và các xu hướng thời gian. Nhấn Genr trên menu của workfile, sau đó đánh 

máy phương trình: D1 = @SEAS(1) 

 
Việc này tạo ra một biến giả theo tháng (D1) có giá trị là 1 đối với tháng 

thứ nhất của mỗi năm và giá trị 0 đối với các tháng khác. Tạo D2, D3, D4,…bằng 

cách sử dụng cùng phương pháp y như vậy. 

 Để tạo ra biến xu hướng ta làm như sau: Nhấp Genr trên menu của 

workfile, sau đó đánh vào phương trình: T = @TREND(1989:12) 
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Việc này tạo ra một xu hướng thời gian có giá trị là 1 trong tháng đầu của 

năm 1998 và tăng thêm 1 sau mỗi tháng. Khi bạn sử dụng toán tử @TREND(d), 

tham số d chỉ ra giai đoạn mà đối với nó giá trị của biến xu hướng bằng zero. 

Để kiểm tra xem các biến giả theo tháng và biến xu hướng đã được tạo ra 

như thế nào, bạn hãy bôi đen D1, D2, D3, D4, D5, D6,… và T, rồi kiểm tra dạng 

bảng tính của nhóm này. 

 
  Ở trên đã ta nói việc tao ra các biến giả có tính thời vụ hoặc theo thời 

gian. Tuy nhiên, Eviews cũng có thể tạo ra các biến giả cho dữ liệu chéo và các 

biến giả được sử dụng để đại diện cho sự có mặt hoặc là vắng mặt của các thuộc 

tính định lượng hoặc định tính. 
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 Ví dụ, ta muốn tạo ra một biến giả có tên là DUM để xác định những quan 

sát (tháng) mà có nhu cầu (Qt) lớn hơn 50 chẳng hạn. Để làm việc này bạn chọn 

Genr trên menu của workfile và đánh vào phương trình: DUM = Qt > 50. 

 
Việc này tạo ra một biến giả có giá trị bằng 1 khi nhu cầu cá hồi lớn hơn 

50 (Qt > 50) và bằng 0 nếu không phải như vậy. 

Các bạn có thể mở biến Qt và DUM theo nhóm để kiểm tra xem có đúng 

như vậy không nhé. 

 
 Bây giờ, ta lấy một ví dụ về dữ liệu chéo để minh họa cho việc tạo ra các 

biến giả. 

Để nghiên cứu nhu cầu của một loại hàng hóa, người ta đã tiến hành khảo 

sát giá cả và lượng hàng tiêu thụ được ở 10 cửa hàng như sau: 
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Lượng hàng bán được  

(Y - tấn/tháng) 
Giá bán  

(X - 1000đ/kg) 
Khu vực 

 bán 
30,0 2,0 Nông thôn 
29,5 2,1 Thành thị 
29,2 2,2 Nông thôn 
28,2 2,3 Thành thị 
28,9 2,4 Thành thị 
28,5 2,5 Nông thôn 
28,2 2,6 Nông thôn 
27,7 2,7 Thành thị 
27,3 2,8 Thành thị 
27,5 2,9 Nông thôn 

 
Hãy xây dựng biến giả cho biến "khu vực", với thành thị là phạm trù điều 

khiển. 

 Dữ liệu của ví dụ trên được nhập vào Eviews, màn hình như sau: 

 
 Lưu ý: Biến KHUVUC không phải là một chuỗi số mà là một chuỗi vừa 

là ký số vừa là ký tự (Alphanumeric). 

Để xây dựng biến giả cho biến “khu vực”, với thành thị là phạm trù điều 

khiển, có nghĩa là “thành thị” sẽ nhận giá trị bằng 0.  
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Từ cửa sổ Workfile bạn chọn Genr rồi đánh vào câu lệnh sau: 

DUM=KHUVUC= “Nông thôn”. 

 
Việc này tạo ra một biến giả có tên là DUM với “Nông thôn” nhận giá trị 

bằng 1, và bằng 0 nếu không phải là “Nông thôn”. Bây giờ bạn mở hai biến 

KHUVUC và DUM ra thành một nhóm và kiểm tra chúng. 

 
2.8. Ước lượng mô hình hồi quy: 

 Để thuận lợi cho các bạn trong việc thực hiện phép ước lượng mô hình hồi 

quy, sau đây là một số dạng hàm hồi quy thông dụng và câu lệnh tương ứng dùng 

để ước lượng mô hình. 
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MỘT SỐ DẠNG HÀM HỒI QUY CÂU LỆNH 
Y = β1 + β2X2 +……+ βKXK + U  LS  Y C X2….XK 
Ln(Y) = β1 + β2Ln(K) + β3Ln(L) + U LS   Log(Y) C Log(K) Log(L)
Ln(Y) = β1 + β2Xt + U LS   Log(Y) C X 
Y = β1 + β2Ln(X) +U LS  Y C Log(X) 
Y = β1 + β21/X + U LS  Y C 1/X 
Y = β0 + β1X + β2X2 + …+ βKXK + U LS  Y C X X^2 ….X^K 

Ln(ei
2) = β1 + β2Ln(Xi) + vi  LS  Log(Resid^2) C Log(X) 

| ei| = β1 + β2Xi + vi LS  ABS(Resid) C X 
| ei| = β1 + β2 X   + vi LS  ABS(Resid) C Sqr(X) 
| ei| = β1 + β2 1/X  + vi LS  ABS(Resid) C 1/X 
| ei| = β1 + β2 1/ X   + vi LS  ABS(Resid) C 1/Sqr(X) 

 Ghi chú:   ei là phần dư (trong eviews được ký hiệu là Resid). 

         LS: Viết tắt chữ Least Square (Phương pháp OLS).  

         C: Vector hệ số - tương ứng với hệ số tung độ gốc. 

 Như vậy, trong phần câu lệnh chúng ta thấy với mô hình hồi quy như thế 

nào thì câu lệnh được viết tương ứng. Đầu tiên là chúng ta khai báo phương pháp 

ước lượng bình phương bé nhất – LS, kế đến là biến phụ thuộc, vector hệ số (C), 

rồi đến các biến độc lập. Mỗi biến cách nhau ít nhất một khoảng trắng. 

2.8.1. Ước lượng mô hình hồi quy đơn. 

 Bạn có thể ước lượng mô hình bằng nhiều cách khác nhau, sau đây là hai 

trong các cách để ước ước lượng mô hình hồi quy. 

 Hãy khởi động EViews và mở workfile Bai18.wf1 ra. Workfile này chứa 

dữ liệu của ba biến gồm: Y (Doanh số), X2 (Chi phí quảng cáo), X3 (Tiền lương 

của nhân viên tiếp thị) của 12 công ty. 

 Cách 1: 

 Giả sử ta muốn ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính mẫu của Y (doanh 

số) theo X2 (chi phí quảng cáo). Mô hình có dạng như sau: SRF: 1 2i iY Xβ β= + 2 . 
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 Trên cửa sổ lệnh của menu chính bạn đánh vào câu lệnh: LS Y C X2 như 

ở hình trên rồi gõ Enter. Kết quả ước lượng sẽ như sau: 
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Cách 2: 

 Bạn bôi đen biến Y và X2(chọn biến phụ thuộc trước, rồi đến các biến độc 

lập), sau đó đưa chuột tới chỗ đã đánh dấu rồi bấm chuột phải, chọn Open/ as 

Equation… Bạn có thể nhìn thấy ở hình sau. 

 
 Khi bạn chọn as Equation…một màn hình sẽ xuất hiện như sau: 

 
 Trong khung Equation specification, bạn đánh câu lệnh vào. Ghi nhớ là 

biến đầu tiên bao giờ cũng là biến phụ thộc, tiếp theo là các biến độc lập. Hệ số 
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tung độ gốc được Eviews ngầm định là C. Vector hệ số C có thể để ở sau cùng 

hoặc ngay sau biến phụ thuộc đều được. 

 Trong khung Estimation Settings, bạn cần phải khai báo vào chỗ 

“Method” phương pháp dùng để ước lượng. Ở đây ta sử dụng phương pháp OLS 

nên ta chọn “LS – Least square…”. Lựa chọn “Sample” cho ta biết mẫu ước 

lượng của ta là từ quan sát thứ 1 đến quan sát thứ 12. Nếu bạn muốn ước lượng 

mô hình nhưng không sử dụng hết các quan sát của mẫu thì bạn có thể điều chỉnh 

cho phù hợp với mẫu mà bạn muốn. Chẳng hạn, bạn muốn ước mô hình nhưng 

chỉ với các quan sát từ quan sát thứ 4 đến quan sát thứ 10 thì bạn thay đổi “1 12” 

thành “4 10”.  

 Sau khi khai báo xong, bạn chọn “OK”, kết quả ước lượng hiện ra trong 

bảng sau: 

 
 Bạn có thể đặt tên cho mô hình này để phân biệt với các mô hình khác đã 

ước lượng hoặc sau này tiếp tục sử dụng đến nó. Muốn vậy, trên menu Equation 

bạn chọn Name, máy sẽ tự động tạo ra một tên khác với tên các phương trình đã 

có trước đó, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: EQ01, EQ02,…Dĩ nhiên, bạn có thể đặt 

một tên nào đó mà bạn thích. Ở đây tôi đặt tên là MOHINH1. 
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 Cửa sổ Equation: MOHINH1 cho ta kết quả tóm tắt của phân tích hồi 

quy. Các bạn giải thích kết quả ước lượng này và liên hệ nó với bài học của mình 

trên lớp nhé. 
 

Dependent Variable: Y - Biến phụ thuộc Y 
Method: Least Squares – Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) 
Date: 05/13/09   Time: 15:19 – Ngày, giờ thực hiện hồi quy này.  
Sample: 1 12 – Mẫu ước lượng từ quan sát thứ 1 đến quan sát thứ 12. 
Included observations: 12 – Tổng số quan sát là 12 

Variable 
(Cột Biến độc lập) 

Coefficient 
(Cột hệ số hồi quy) 

Std. Error 
(Sai số chuẩn 
ước lượng của 
các hệ số hồi 

quy) 

t-Statistic 
(Thống kê t) 

Prob. 
(P-value 

của t) 

X2 4.394118 1.175133 3.739251 0.0039 
C 56.51176 22.76141 2.482788 0.0324 

R-squared: 0.583021  
(Hệ số xác định R2) 

Mean dependent var: 140.0000 
(Trung bình của biến phụ thuộc) 

Adjusted R-squared:  0.541323 
( R2 hiệu chỉnh) 

S.D. dependent var:  22.62340 
(Độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc) 

S.E. of regression  15.32186 
(Sai số chuẩn của hàm hồi quy mẫu) 

Akaike info criterion: 8.447450 
(Tiêu chuẩn Akaike – AIC) 

Sum squared resid:  2347.594 
( Tổng bình phương các phần dư - RSS)

Schwarz criterion: 8.528268 
(Tiêu chuẩn Schwarz – SC) 

Log likelihood:  -48.68470 
( Ln hàm hợp lý) 

F-statistic: 13.98200 
(Thống kê F) 

Durbin-Watson stat:  1.913594 
(Thống kê Durbin-Watson) 

Prob(F-statistic):  0.003851 
(P-value của F) 

 

2.8.2. Ước lượng mô hình hồi quy bội. 

Bây giờ, ta muốn ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính mẫu của Y 

(doanh số) theo X2 (chi phí quảng cáo) và X3 (tiền lương của nhân viên tiếp thị). 

Khi đó mô hình hồi quy bội có dạng như sau: SRF: 1 2 2 3i iY Xβ β β= + + 3iX . 

Với mục đích ước lượng phương trình này, bạn có thể làm giống như khi 

ta ước lượng mô hình hồi quy đơn. Bạn chỉ việc gõ thêm biến độc lập X3 vào 

hộp xác định phương trình (Equation Specification) như sau:  Y C X2 X3. 
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 Chọn “OK” kết quả như sau: 

 
 Các bạn có thể giải thích kết quả này tương tự như bảng kết quả trong mô 

hình hồi quy đơn. 
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2.9. Tìm ma trận hiệp phương sai của các hệ số hồi quy và một số giá trị 

khác như phần dư(ei), giá trị Yi,... 

 Sau khi ước lượng mô hình hồi quy xong, chúng ta có thể xác định ma 

trận hiệp phương sai của các hệ số hồi quy như sau.  

 Từ cửa sổ Equation: MOHINH2 bạn chọn View/Covariance Matrix, khi 

đó màn hình như sau: 

 
 Nhấp chuột, kết quả tìm được là ma trận hiệp phương sai của các hệ số hồi 

quy như sau: 

 
Nếu bạn chọn View/Actual, Fitted, Residual, khi đó màn hình sẽ như 

sau: 
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 Nhấp chuột từng lựa chọn một, các bạn sẽ thấy kết quả và từ đó rút ra bài 

học cho mình. Một kết quả tìm được như sau: 

 
Bảng này cho ta biết giá trị quan sát thật (Actual - Yi), giá trị ước lượng 

(Fitted - ), phần dư (Residual – ei), và biểu đồ phần dư ( Residual Plot). iY

 Trên cửa sổ “Equation” bạn bấm vào thực đơn View, sau đó lựa chọn 

từng “món” có trong thực đơn để xem kết quả là gì nhé. Đừng sợ! Đây là cách 

học rất hiệu quả khi không có sự hướng dẫn của giáo viên hay các chuyên gia 

phần mềm Eviews. 
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Chương 3: KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT CỦA MÔ 

HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH CỔ ĐIỂN BẰNG EVIEWS 
3.1. Kiểm định giả thuyết về phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên Ui. 

 Giả thuyết:  H0: Ui tuân theo phân phối chuẩn 

            H1: Ui không tuân theo phân phối chuẩn.       

Giả thuyết Ui ∼ N(0,σ2) của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển có thể 

được kiểm định bằng thống kê Jarque – Bera (JB) như sau: 

Từ cửa sổ Equation: MOHINH2 bạn chọn View/Residual 

Tests/Histogram – Normality Test, khi đó màn hình như sau: 

 
 Nhấp chuột, kết quả tìm được như sau: 
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 Kết quả trên cho ta thấy JB = 0.5469 và P-value = 0.7607. Giá trị P-value 

này qúa lớn nên ta không bác bỏ giả thuyết H0. Kết luận Ui có phân phối chuẩn. 

3.2. Kiểm định giả thuyết về tính đa cộng tuyến. 

 Để biết có hiện tượng đa cộng tuyến hay không, bạn có thể sử dụng ma 

trận tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình và xem xét độ mạnh giữa 

các biến. Cách thức tiến hành trên Eviews tôi đã giới thiệu ở phần trên. 

 Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một số phương pháp khác như: Mô 

hình hồi quy phụ, thừa số tăng phương sai (VIF),… 

3.3. Kiểm định giả thuyết về phương sai thay đổi của sai số ngẫu nhiên Ui. 

 Để phát hiện phương sai của sai số có thay đổi không ta có nhiều cách 

thức khác nhau. 

 Ví dụ: Cho các số liệu quan sát về chi tiêu cho tiêu dùng (Y) và thu nhập 

(X) hàng tháng của 20 hộ gia đình ở một vùng nông thôn (đơn vị: 10.000đ). 

Y X Y X Y X 
19,9 
31,2 
31,8 
12,1 
40,7 
6,1 
38,6 

22,3 
32,3 
33,6 
12,1 
42,3 
6,2 
44,7 

25,5 
10,3 
38,8 
8,0 
33,1 
33,5 
13,1 

26,1 
10,3 
40,2 
8,1 
34,5 
38,0 
14,1 

14,8 
21,6 
29,3 
25,0 
17,9 
19,8 

 

16,4 
24,1 
30,1 
28,3 
18,2 
20,1 

 
 
a) Vẽ đồ thị phần dư. Cho nhận xét? 

b) Kiểm định Park? Cho nhận xét? 

c) Kiểm định Glejser? Cho nhận xét?  

d) Kiểm định White (dạng có tích chéo và không có tích chéo).  

 Đầu tiên các bạn mở workfile này ra (nếu đã lưu từ trước) hoặc các bạn 

phải tạo ra file làm việc cho ví dụ này.  
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 Cách 1: Phương pháp đồ thị.  

 Để vẽ đồ thị phân tán của phần dư theo biến độc lập X, trước hết bạn phải 

ước lượng hàm hồi quy Y theo X. Đặt tên cho hàm này là EQ01. Kết quả ước 

lượng như sau: 

 
 Sau khi ước lượng xong, bạn có thể tạo ra chuỗi giá trị cho Y ước lượng 

( ) bằng cách chọn Forecast trên cửa sổ EQ01. Một cửa sổ mới được tạo ra như 

sau: 

iY
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Trong khung Forecast name bạn thấy máy tính đã tự động tạo ra một 

chuỗi dự báo có tên là yf ( dĩ nhiên bạn có thể thay đổi tên này và đặt tên mới tùy 

thích). Đây chính là chuỗi giá trị Y ước lượng ( ). Chọn OK là hoàn tất. iY

Hãy đóng cửa sổ EQ01 lại. Giờ bạn hãy mở phần dư (resid) ra. Từ cửa sổ 

Resid, chọn Object/Copy Object…Lựa chọn này cho phép bạn copy ra một 

chuỗi phần dư mới. Từ chuỗi mới này bạn vào Name và đặt tên cho nó (ở đây tôi 

đặt tên cho nó là RESIDEQ01), và ghi nhớ đây là phần dư được tạo ra từ 

phương trình hồi quy gốc (EQ01). Sau này nếu chúng ta cần đến phần dư gốc để 

thực hiện một số kiểm định thì bạn chọn vào RESIDEQ01 nhé, vì vector phần 

dư (Resid) do máy tạo ra nhằm để chứa phần dư của một mô hình vừa mới ước 

lượng sau cùng. Do đó, vector phần dư “resid” sẽ thay đổi khi ta ước lượng 

nhiều phương trình khác nhau. Giờ thì bạn hiểu tại sao tôi khuyên bạn nên copy 

ra một chuỗi phần dư mới và đặt tên cho nó rồi chứ! 



53 

 
 Từ cửa sổ Workfile, bạn có thể vẽ đồ thị phân tán của phần dư theo biến 

độc lập X (cho hồi quy đơn), nếu là hồi quy bội bạn vẽ theo từng biến độc lập 

hoặc theo giá trị Y ước lượng ( ). Đồ thị phần dư theo biến độc lập và theo giá 

trị  có dạng như sau: 

iY

iY
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 Lưu ý: Trong hồi quy đơn nếu bạn vẽ đồ thị phần dư theo biến độc lập X 

hoặc theo   thì hình dạng của nó giống nhau. iY

 Nhìn vào đồ thị trên ta thấy có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. 

Tuy nhiên, phương pháp đồ thị chỉ cho ta cái nhìn trực quan từ đó phán đoán xem 

có hiện tượng phương sai thay đổi hay không thôi, nó không thay thế được các 

kiểm định. 

 Cách 2: Phát hiện phương sai thay đổi bằng các kiểm định. 

 - Kiểm định Park: 

 Kiểm định Park đòi hỏi bạn phải ước lượng mô hình sau: 

   Ln(ei
2) = β1 + β2Ln(Xi) + vi 

Sau khi ước lượng mô hình trên, bạn phải đi kiểm định giả thuyết: 

 H0: β2 = 0 → Phương sai của sai số không đổi. 

 H1: β2 ≠ 0 → Phương sai của sai số thay đổi đổi. 

 Kết quả ước lượng mô hình trên như sau: 
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 Kết quả kiểm định Park cho ta kết luận có hiện tượng phương sai của sai 

số thay đổi. Vì P-value(β2) = 0.0000 quá nhỏ. Ta kết luận bác bỏ H0. 

- Kiểm định Glejser: 

Kiểm định Glejser  đòi hỏi bạn phải ước lượng các mô hình sau: 

| ei| = β1 + β2Xi + vi            (1) 

| ei| = β1 + β2 X   + vi       (2) 

| ei| = β1 + β2 1/X  + vi        (3) 

| ei| = β1 + β2 1/ X   + vi    (4) 

Sau khi ước lượng các mô hình trên, bạn phải đi kiểm định giả thuyết: 

 H0: β2 = 0 → Phương sai của sai số không đổi. 

 H1: β2 ≠ 0 → Phương sai của sai số thay đổi đổi. 

Kết quả ước lượng các mô hình trên như sau: 

Mô hình 1: 
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Mô hình 2: 

 
Mô hình 3: 
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Mô hình 4: 

 
 Kết quả ước lượng 4 dạng mô hình mà Glejser đề xuất đều cho kết quả 

bác bỏ giả thuyết H0. Có nghĩa là có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. 

- Kiểm định White: 
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 Kiểm định White đã được lập trình sẵn trên Eviews, do đó bạn không phải 

mất thời gian để ước lượng như kiểm định Park và Glejser. Để thực hiện kiểm 

định này bạn làm như sau: 

 Từ cửa sổ Workfile bạn mở phương trình hồi quy gốc (EQ01) ra. Trên 

cửa sổ EQ01 bạn chọn View/Residual Tests/White Heteroskedasticity (no 

cross terms) dạng không có tích chéo và View/Residual Tests/White 

Heteroskedasticity (cross terms) dạng có tích chéo. 

 
 Kết quả kiểm định White (dạng không có tích chéo) như sau: 
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 Nhìn vào kết quả trên cho ta thấy: χ2 = nR2 = 12.59517 (Obs*R-squared = 

12.59517) và P-value = 0.00841 (Prob. Chi-Square(2) = 0.001841). Kết luận bác 

bỏ H0, có nghĩa là có phương sai thay đổi. 

Ngoài các kiểm định trên, còn có một số kiểm định khác nữa như kiểm 

định Nhân Tử Larrange (LM). Đặt trưng tổng quát mô hình hồi quy bội là: 

Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + … + βkXki + Ui  

Các phương trình hồi quy phụ sau đây đã bao quát hầu hết các trường hợp 

giả thuyết về nguyên nhân gây ra phương sai của sai số thay đổi. 

- Breusch-Pagan: 2
iσ  = α1 + α2Z2i + α3Z3i + … + αpZpi + vi 

- Glejser: | σi | =  α1+ α2Z2i + α3Z3i + … + αpZpi + vi 

- Harvey-Godfrey: ln( 2
iσ ) = α1 + α2Z2i + α3Z3i + … + αpZpi + vi 

Tuy nhiên, trong phạm vi tài liệu này các kiểm định trên không được giới 

thiệu ở đây. Bạn đọc có thể tự thực hiện các kiểm định trên theo trình tự các bước 

mà chúng ta đã học trên lớp.  

3.4. Kiểm định giả thuyết về tự tương quan của sai số ngẫu nhiên Ui. 

 Để phát hiện có tương quan chuỗi giữa các nhiễu hay không, ta có 

thể tiến hành theo một số cách sau:  

Cách 1: Phương pháp đồ thị. 

- Cách 2: Kiểm định Durbin Watson: 

- Cách 3: Kiểm định nhân tử Larrange (LM) – Kiểm định BG. 

- Cách 4: Sử dụng giản đồ tương quan (correlogram). 

Ví dụ: File DATA-02.wf1 sau đây chứa dữ liệu về Chi Phí Bảo Trì Xe 

(COST) và Tuổi Thọ Xe (AGE). Sử dụng Eviews để: 

a. Thực hiện một mô hình hồi qui đơn giản xác định rằng COST là một hàm 

tuyến tính theo AGE. Viết phương trình hồi qui mẫu của mô hình này. Sử dụng 

kiểm định dựa trên giá trị P-value, hãy xác định xem có mối quan hệ tuyến tính 

có ý nghĩa về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5% giữa hai biến COST và AGE hay 

không. 

b. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi qui ở câu a theo AGE. Dựa vào đồ thị nói 

trên. Anh/Chị có ý kiến gì về vấn đề tương quan chuỗi. 
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c. Tất nhiên, với dữ liệu chuỗi thời gian chúng ta nghi ngờ rằng thành phần sai số 

có thể có tương quan chuỗi bậc 1. Hãy trình bày kiểm định Durbin-Watson xem 

phần dư của phương trình hồi qui nói trên có tương quan chuỗi bậc 1 hay không? 

d. Một sinh viên khóa 49 đề nghị nên dựa vào giản đồ tương quan (correlogram) 

để kiểm định phần dư có tương quan chuỗi bậc 1 hay không với mức ý nghĩa 5%. 

Anh/Chị hãy dựa vào giản đồ tương quan của phần dư của phép hồi qui nói trên 

để xác nhận sự tồn tại của tương quan chuỗi bậc 1. 

e. Một sinh viên khóa 50 đề nghị nên dùng kiểm định nhân tử Lagrange để kiểm 

định phần dư có tương quan chuỗi bậc 1 hay không với mức ý nghĩa 5%. 

Anh/Chị hãy tiến hành kiểm định nhân tử Lagrange để xác nhận sự tồn tại của 

tương quan chuỗi bậc 1. 

f. Hãy giải thích các hậu quả của việc tồn tại tương quan chuỗi đối với hàm ước 

lượng OLS. Hãy đề nghị giải pháp khắc phục tương quan chuỗi (nếu có) trong 

phép hồi qui nói trên. 

 File dữ liệu trên sau khi mở ra có dạng như sau: 

 
a) Trước tiên bạn phải ước lượng mô hình COST theo AGE. Kết quả ước 

lượng cho ở bảng sau: 
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 Bạn hãy lưu phương trình này với tên EQ01. Kết quả trên cho thấy AGE 

có ảnh hưởng đến COST vì P-value = 0.0000 < 5%. 

b) Phương pháp đồ thị. 

 Sau khi ước lượng mô hình, bạn có thể vẽ đồ thị phần dư để nhận định có 

tự tương quan hay không. Ở trên tôi đã hướng dẫn các bạn cách vẽ đồ thị, do vậy 

việc vẽ các đồ thị sau đây không phải là quá khó đối với bạn! 

 Vẽ đồ thị phần dư et (hoặc et
2 ) theo AGE. 
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 Vẽ đồ thị phần dư et theo et-1 (còn gọi là lược đồ tự tương quan bậc nhất 

- AR(1) 

 

 Vẽ đồ thị phần dư chuẩn hóa ( te
σ

) theo thời gian. 

Từ cửa sổ EQ01, bạn chọn View/Actual/Fitted/Residual/Standardized 

Residual Graph. Khi đó, đồ thị phần dư chuẩn hóa như sau: 
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 Các đồ thị trên đều cho kết quả có tự tương quan giữa các nhiễu Ui. 

c) Kiểm định Durbin – Watson cho tương quan chuỗi bậc 1: 

 Kết quả ước lượng cho ta thấy thống kê Durbin – Watson là:  

Durbin-Watson stat 0.237982

 Ta thấy, d = 0.237982 <1. Kết luận có tự tương quan dương. (Áp dụng 

theo quy tắt kinh nghiệm). 

d) Sử dụng giản đồ tương quan (correlogram). Từ của sổ EQ01, bạn chọn 

View/Residual Tests/Correlogram – Q - Statistics, kết quả cho ở bảng sau: 

 
Kết luận có tương quan chuỗi vì P-vlue = 0.000 < 5% ứng với tự tương 

quan bậc 1. Nên bác bỏ giả thuyết cho rằng không có tương quan chuỗi. Các bậc 

tự tương quan từ bậc 2 đến 12 đều cho kết quả tương tự. 

e) Kiểm định nhân tử Larrange (LM) – Kiểm định BG. 

Từ của sổ EQ01, bạn chọn View/Residual Tests/Serial Correlation LM 

Test…Một màn hình hiện ra như sau. 
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 Trong khung “Lags to include” nhập vào số 1(Nếu muốn kiểm tra tự 

tương quan bậc 2 thì nhập số 2, bậc 3 nhập số 3,….). Bấm OK, kết quả như sau: 

 
 Kết luận có tương quan chuỗi vì thống kê χ2 và thống kê F đều cho kết 

quả P-vlue = 0.00000 < 5%. Nên bác bỏ giả thuyết cho rằng không có tương 

quan chuỗi. 

 Khắc phục tự tương quan: 

Có nhiều cách để khắc phục hiện tượng tự tương quan. Ở đây, chỉ giới 

thiệu cách khắc phục bằng phương pháp lặp Cochrane – Orcutt trên Eviews (vì 

Eviews đã lập trình sẵn phương pháp này). Các phương pháp khác không được 

lập trình sẵn nên bạn đọc thực hiện một cách thủ công theo trình tự các bước 

chúng ta đã thảo luận trên lớp, và nên làm trên Eviews sẽ nhanh hơn. Các bạn có 

thể xem phần help trong Eviews về cách khắc phục theo phương pháp Cochrane 

– Orcutt. 



65 

 
Để sử dụng phương pháp lặp Cochrane – Orcutt, ta quay lại thủ tục ước 

lượng mô hình gốc. Ở vế phải của mô hình ta khai báo bậc của tự tương quan 

bằng cách đánh máy vào AR(k), với k là bậc của tự tương quan. Lưu ý là bạn cần 

phải khai báo một cách đầy đủ bậc của tự tương quan nhé. Chẳng hạn, nếu bậc 

của tự tương quan là 1, 2, và 4 thì các bạn phải đánh vào bên phải của mô hình là 

AR(1), AR(2), AR(4). Những số hạng này cách nhau ít nhất một khoảng trắng. Ở 

ví dụ trên, bậc của tự tương quan là bậc 1 nên ta khai báo là AR(1). Các bạn có 

thể nhìn thấy cách làm ở hình sau: 
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 Sau khi khai báo xong, bạn chọn OK, kết quả sẽ như sau: 

 
 Kết quả ước lượng ở trên được hiểu là kết quả ước lượng ở bước cuối 

cùng của phương pháp lặp Cochrance – Orcutt. Ta được hàm hồi quy sau: 

COST = -670.4549779 + 7.283446361*AGE + [AR(1)=0.8588899523] 

 AR(1)=0.8588899523 có nghĩa là  et = 0.8588899523et-1 + εt 

 Các thông tin khác trong bảng kết quả trên được hiểu một cách bình 

thường. 
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Chương 4. PHÂN TÍCH NHẬN DẠNG VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH. 
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GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI 

SPSS

TS. LÊ VĂN HUY
Email: levanhuy@vnn.vn
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NỘI DUNG CHÍNH

Giới thiệu về SPSS
Mã hóa dữ liệu
Giao diện và nhập liệu
Một số điểm thường sử dụng
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SƠ LƯỢC VỀ SPSS

SPSS là gì?

SPSS FOR WINDOWS (Statistical Package for 
Social Sciences)

Tại sao là SPSS?
STATA

EVIEWS

EXCEL

SAS
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MÃ HÓA DỮ LIỆU (CODING)

Các loại mã hóa
Mã hóa trước

Mã hóa sau

Ví dụ
1: Nam 0: Nữ

1: Đồng ý 0: Không đồng ý

1: Rất không đồng ý 7: Rất đồng ý

Chú ý khi Coding
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MÃ HÓA DỮ LIỆU

Các loại mã hóa
Mã hóa trước

Mã hóa sau

Ví dụ
1: Nam 0: Nữ

1: Đồng ý 0: Không đồng ý

1: Rất không đồng ý 7: Rất đồng ý

Chú ý khi Coding
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TIẾNG VIỆT (THEO UNICODE)
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TIẾNG VIỆT (THEO UNICODE)
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CHỌN DỮ LIỆU THEO ĐIỀU KIỆN
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HÃY THỰC HÀNH

Lựa chọn dữ liệu với điều kiện
Giới tính = Nam

Chú ý quan trọng: Sau khi chọn và phân tích sau, 
hãy trả về dữ liệu gốc khi chọn All case
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CHỌN DỮ LIỆU THEO ĐIỀU KIỆN
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MÃ HÓA LẠI BIẾN

Hãy mã hóa lại biến TUOI
Tuổi < 25

Tuổi > = 25

Nên mã hóa và lưu lại trên biến mới
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MÃ HÓA LẠI BIẾN
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MÃ HÓA LẠI BIẾN



Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics

TÍNH TOÁN CÁC BIẾN
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ĐỌC DỮ LIỆU TỪ EXCEL
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PHÂN TÍCH MÔ TẢ
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PHÂN TÍCH MÔ TẢ

Thống kê 
xu hướng 

hội tụ Đồ thị

Kiểm tra 
độ phân 

tán

Kiểm tra 
phân phối
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PHÂN TÍCH MÔ TẢ
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NHẬP LIỆU CHO CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN

Ví dụ:
Bạn hãy cho  biết nhiều nhất 9 loại báo mà bạn thường 
đọc tại Cơ quan (nơi làm việc)

Hà Nội mới
SGGP
Lao Động
Tiền Phong
Tuổi trẻ
Phụ nữ Việt Nam
Sài Gòn Tiếp thị
Thế giới Phụ nữ
An ninh thế giới
Có thể chọn nhiều hơn một phương án làm thế nào để
nhập liệu
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NHẬP LIỆU CHO CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN
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THỐNG KÊ CHO CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN

Analyze
Multiple Response

Define Variable Sets
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NHẬP LIỆU CHO CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN

Nhập thông tin
Biến: BAO

Label: Báo thường 
đọc

Nhấn Add

Nhập kiểu định nghĩa 
Dichotomies / Categories
Nhập số lượng lựa chọn
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THỐNG KÊ CHO CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN

Chọn và chuyển tên 
biến cần tính

Mô tả tần suất
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THỐNG KÊ CHO CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN

Kết quả thống kê
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THỐNG KÊ CHO CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN

Chọn các biến vào phân tích
Nhấn Define Rangers để định 

nghĩa biến nominal ở cột

Kết quả thống kê
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THỐNG KÊ CHO CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN



Copyright @ 2009, LÊ VĂN HUY, PhD., Danang University of Economics

HÌNH THÀNH CÁC BẢNG BIỂU (Custom Tables)

Kéo biến GIOITINH 
sang ô cột, biến 
TRINHDO sang ô 

dòng
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HÌNH THÀNH CÁC BẢNG BIỂU (Custom Tables)

Kéo biến GIOITINH 
sang ô cột, biến 
TRINHDO sang ô 

dòng

Nếu tính thêm % 
thì chọn Compact

Sau đó chọn 
Sumary Statistics
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HÌNH THÀNH CÁC BẢNG BIỂU (Custom Tables)

Tùy theo mục đính 
tính % theo hàng, 
hoặc cột thì chọn 

tại đây và kéo sang 
phần Display

Sau đó chọn   
Apply to Selection
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HÌNH THÀNH CÁC BẢNG BIỂU (Custom Tables)
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ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ TRUNG BÌNH
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ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ TRUNG BÌNH
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ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ TRUNG BÌNH
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SO SÁNH 2 THAM SỐ TRUNG BÌNH

Ước lượng tham số trung bình:
Dữ liệu: định lượng (liên tục)

Độ tin cậy (1-mức ý nghĩa)

So sánh trung bình hai mẫu độc lập:
H0: Không khác nhau giữa độ tuổi trung bình giữa 
người nữ và người nam trong tổng thể

H1: Có sự khác nhau giữa độ tuổi trung bình giữa người 
nữ và người nam trong tổng thể

Điều kiện ứng dụng:
Dữ liệu định lượng (liên tục)
Dữ liệu của hai nhóm phải tuân theo quy luật phân phối chuẩn
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SO SÁNH 2 THAM SỐ TRUNG BÌNH
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TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Chọn các biến phân tích
Nhấn Define Group để Đ.ng
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KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Nếu sig. trong kiểm định 
phương sai>0,05 thì phương 
sai giữa hai mẫu bằng nhau, 
ta sẽ dùng kết quả kiểm định 

t ở dòng thứ 1

Giá trị t 
của kiểm 
định

p-value của 
giá trị t
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PHÂN TÍCH MQH GIỮA 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH

Điều kiện (hai biến định tính)
Các giả thuyết:

H0: Hai biến độc lập với nhau (hai biến không có MQH) 
H1: Hai biến có liên quan với nhau

χ2 được thiết lập để xác định có hay không một 
mối liên hệ giữa hai biến, nhưng nó không chỉ ra 
được cường độ của mối liên hệ đó. 
χ2 cho phép tìm ra những mối liên hệ phi tuyến 
tính
Cramer-V: Cường độ của nó biến động từ  0 đến 
1.
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PHÂN TÍCH MQH GIỮA 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH
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PHÂN TÍCH MQH GIỮA 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH
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CHƯƠNG 2  
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
EVIEWS TRONG PHÂN 

TÍCH DỮ LIỆU VÀ HỒI QUI 
 
Chương này sẽ trình bày một số thủ tục cơ bản của phần mềm Eviews 5.1 để sinh viên 
có thể thực hành các bài tập thống kê và kinh tế lượng ở các chương sau. Do mục đích 
chính của ta là thực hành kinh tế lượng với Eviews, nên chương này chỉ giới hạn một 
số thao tác mà người nghiên cứu thường hay sử dụng, chứ không phải toàn bộ hướng 
dẫn chi tiết cách sử dụng Eviews. Tuy nhiên, để tiện lợi cho sinh viên tự nghiên cứu, 
chương này sẽ giới thiệu sơ qua chức năng trợ giúp trong Eviews để có thể tham khảo 
khi cần thiết. Một số nội dung được trình bày trong chương này, đặc biệt là các kiểm 
định, nhưng chúng sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết hơn ở các chương liên quan. 
Để sinh viên có thể thực hành các bài tập và dự án nghiên cứu với Eviews, chương 
này sẽ nhằm vào các nội dung sau đây:     

• Eviews là gì? 

• Workfile là gì? 

• Trình bày dữ liệu trong Eviews 

• Đối tượng trong Eviews 

• Quản lý dữ liệu trong Eviews 

• Các phép toán và hàm số trong Eviews?  

• Phân tích dữ liệu chuỗi và nhóm 

• Xây dựng hàm kinh tế lượng trong Eviews 

• Kiểm định giả thiết mô hình hồi qui trong Eviews 
 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ EVIEWS 
EVIEWS LÀ GÌ? 
Eviews1 cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu phức tạp, hồi qui và dự báo chạy trên 
Windows. Với Eviews ta có thể nhanh chóng xây dựng một mối quan hệ kinh tế lượng 
từ dữ liệu có sẵn và sử dụng mối quan hệ này để dự báo các giá trị tương lai. Eviews 
có thể hữu ích trong tất cả các loại nghiên cứu như đánh giá và phân tích dữ liệu khoa 
học, phân tích tài chính, mô phỏng và dự báo vĩ mô, dự báo doanh số, và phân tích chi 
phí. Đặc biệt, Eviews là một phần mềm rất mạnh cho phân tích dữ liệu thời gian cũng 
như chéo với cỡ mẫu lớn.  

                                                 
1 Viết tắt của Econometrics Views 
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Eviews đưa ra nhiều cách nhập dữ liệu rất thông dụng và dễ sử dụng như nhập từ bàn 
phím, từ các file sẵn có dưới dạng excel hay text, dễ dàng mở rộng file dữ liệu có sẵn. 
Eviews trình bày các biểu mẫu, đồ thị, kết quả ấn tượng và có thể in trực tiếp hoặc 
chuyển qua các loại định dạng văn bản khác. Eviews giúp người sử dụng dễ dàng ước 
lượng và kiểm định các mô hình kinh tế lượng. Ngoài ra, Eviews còn giúp người 
nghiên cứu có thể xây dựng các file chương trình cho dự án nghiên cứu của mình. 
Eviews tận dụng các đặc điểm hiển thị của phần mềm Windows hiện đại nên rất thuận 
tiện cho người sử dụng như dùng chuột, các thanh kéo, thay đổi giao diện, thoát, … 
Nếu chương trình được cài đặt đúng, thì khi khởi động eviews ta sẽ thấy cửa sổ chính 
như sau: 

  
Nguồn: Eviews 5 Users Guide, pp.16 

WORKFILE LÀ GÌ? 
Workfile được gọi chung là tập tin làm việc của Eviews (sau đây sẽ gọi là tập tin 
Eviews). Ở một cấp độ cơ bản, một tập tin Eviews đơn giản là một tập tin chứa các 
đối tượng của Eviews1. Mỗi đối tượng bao gồm một tập hợp các thông tin có liên quan 
đến một lĩnh vực phân tích cụ thể ví dụ một chuỗi2, một phương trình, hay một đồ thị. 
Làm việc trên Eviews chủ yếu liên quan đến các đối tượng chứa trong một tập tin 
Eviews. Cho nên trước hết cần tạo một tập tin mới hoặc mở một tập tin có sẵn. Mỗi 
tập tin Eviews chứa một hoặc nhiều trang3. Mỗi trang chứa các đối tượng riêng. Trang 

                                                 
1 Container for Eviews objects 
2 Series 
3 Page 
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được xem như một thư mục con hay tập tin phụ1 trong một tập tin. Lưu ý, một tập hợp 
các quan sát của một hoặc một số biến được gọi là bộ sữ liệu, trong đó mỗi quan sát 
có nhận dạng riêng.     
Tạo một tập tin Eviews 
Có nhiều cách tạo một tập tin mới. Việc đầu tiên trong tạo tập tin là xác định cấu trúc 
của tập tin2. Có ba cách khác nhau. Thứ nhất là mô tả cấu trúc của tập tin Eviews. 
Theo cách này, Eviews sẽ tạo ra một tập tin mới để ta nhập dữ liệu vào một cách thủ 
công từ bàn phím hoặc copy và dán. Thứ hai là mở và đọc dữ liệu từ một nguồn bên 
ngoài (không thuộc định dạng Eviews) như Text, Excel, Stata. Thuận tiện hơn nhiều 
so với các phiên bản trước, Eviews 5 tự động phân tích nguồn dữ liệu, tạo một tập tin, 
và nhập dữ liệu. Đây là cách được sử dụng phổ biến. Thứ ba là tạo một tập tin theo hai 
bước riêng biệt. Trong bước một ta tạo ra một tập tin mới theo một trong hai cách trên. 
Trong bước hai ta sẽ cấu trúc tập tin. Chương này chỉ tập trung hướng dẫn cách thứ 
nhất và thứ hai. 
(i) Tạo một tập tin bằng cách mô tả cấu trúc 
Để mô tả cấu trúc của tập tin Eviews, ta phải cung cấp cho Eviews các thông tin về số 
quan sát và các nhận dạng 
liên quan. Để tạo một tập 
tin mới trên Eviews, ta 
chọn File/New Workfile, 
… từ thực đơn chính3 để 
mở hộp thoại Workfile 
Create. Ở gốc trái của hộp 
thoại là một hộp nhỏ để mô 
tả cấu trúc cơ bản của bộ 
dữ liệu. Ta có thể chọn 
giữa Dated-Regular 
Frequency, Unstructured, 
và Balanced Panel. Nói 
chung, ta có thể sử dụng 
Dated-regular frequency4 nếu ta có bộ dữ liệu thời gian, với bộ dữ liệu bảng đơn 
giản ta sử dụng Balanced Panel, và các trường hợp khác ta sử dụng Unstructured5. 

Sau khi ta đã xác định loại cấu trúc dữ liệu, Eviews sẽ tự động nhắc ta mô tả 
đặc điểm của bộ dữ liệu đó như tần suất, ngày bắt đầu, ngày kết thúc đối với loại dữ 

                                                 
1 Subdirectory/Subworkfile 
2 Structure of the workfile 
3 Main menu 
4 Nếu là dữ liệu năm, thì ở ô Frequency ta chọn Annual; ở các ô Start date và End date ta nhập năm bắt đầu và 
năm kết thúc của các chuỗi dữ liệu. Nếu dữ liệu là quí, thì ở ô Frequency ta chọn Quarterly; ở các ô Start date và 
End date ta nhập quí bắt đầu và quí kết thúc của các chuỗi dữ liệu. Ở đây ta có thể chọn một trong hai cách sau 
(ví dụ quí 2 năm 2005): 2005:2 hoặc 2005Q2. Nếu là dữ liệu tháng, thì ở ô Frequency ta chọn Monthly; ở các ô 
Start date và End date ta nhập tháng bắt đầu và tháng kết thúc của các chuỗi dữ liệu. Tương tự, ta có thể chọn 
một trong hai cách sau (ví dụ tháng 8 năm 2008): 2008:8 hoặc 2008M8. Các ô đặt tên là tùy chọn (đặt tên tập tin 
và tên trang), nhưng thông thường không cần thiết.   
5 Sử dụng đối với loại dữ liệu chéo và ta chỉ cần nhập số quan sát của bộ dữ liệu (dataset) vào ô Observations là 
xong. 
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liệu thời gian; số quan sát đối với loại dữ liệu chéo; và tần suất, ngày bắt đầu, ngày kết 
thúc, và số quan sát tại mỗi thời điểm đối với loại dữ liệu bảng. 
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(ii) Tạo một tập tin bằng đọc từ một nguồn dữ liệu bên ngoài 
Ta có thể mở trực tiếp một nguồn dữ liệu bên ngoài như như cách mở một tập tin 
Eviews. Để mở một file bên ngoài, 
trước hết ta chọn File/Open/Foreign 
Data as Workfile1, … để đến hộp 
thoại Open, chọn Files of type, mở 
file cần chuyển sang tập tin Eviews, 
và thực hiện một số điều chỉnh nếu 
cần thiết. Xem ví dụ minh họa sau 
đây. Để mở và chuyển một tập tin nào 
đó sang Eviews, trước hết phải xác 
định thư mục thích hợp, rồi chọn tập 
tin (File name và Files of type) cần 
chuyển sang tập tin Eviews. Tuy 
nhiên, tập tin nguồn với định dạng 
khác nhau sẽ có một số khai báo 
riêng.  

Đối với tập tin Stata. Khi chọn 
và mở tập tin (ví dụ Chapter2.1.dta 
trong thư mục data như trong hộp 
thoại), ta thấy xuất hiện hộp thoại 
Table Read Specification. Trong đó, 
ta chọn Select hoặc Unselect để chọn 
các biến cần thiết chuyển sang dạng 
dữ liệu Eviews thôi. Tuy nhiên, thông 
thường ta chọn tất cả các biến có sẵn 
theo mặc định của Eviews. Ngoài ra, 
ta cũng có thể định nghĩa lại bộ dữ 
liệu của mình thông qua chọn các 
điều kiện cần cho phù hợp mục tiêu 
nghiên cứu (ví dụ chỉ chọn các quan 
sát có age>10) bằng cách chọn Filter 
Obs và nhập điều kiện vào. 

Đối với tập tin Text. Khi chọn và mở tập tin (ví dụ Chapter2.2.txt), ta thấy xuất 
hiện hộp thoại ASCII Read. Trong Column specification có ba lựa chọn: Delimiter 
…, Fixed …, và An explicit … cho phép ta lựa chọn chiều rộng của các cột dữ liệu 
hiện trong tập tin. Tuy nhiên, thông thường Eviews sẽ mặc định ở dạng Delimiter … 
Ở Start date/header ta thấy ô Skip lines cho phép ta lựa chọn bỏ các dòng đầu tiên 
(thường chỉ để lại dòng tên các biến), ví dụ ở đây ta chọn “2”. Điều này chỉ có ý nghĩa 
giúp ta dễ dàng kiểm tra dữ liệu chứ không cần thiết lắm. Mục Row specification cho 
phép ta xác định số quan sát trong một dòng (thông thường là 1). Mục này nói chung 
cũng không cần thiết. Sau đó ta chọn Next qua bước 2, và lại chọn Next để qua bước 
3. Ở bước 3 ta có thể đặt lại tên biến bằng cách chọn biến đó và thay bằng tên biến 

                                                 
1 Dĩ  nhiên ta cũng có th ể chọn File/Open/Eviews Workfile …  nhưng sẽ bất tiện một tí xíu là trong types of 
file sẽ mặc định loại tập tin Eviews thôi. 
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mong muốn (ví dụ biến “employment” đổi thàng X2). Ngoài ra, ta cũng có thể mô tả 
đặc điểm của biến đó (ví dụ đơn vị tính, …). Cuối cùng ta chọn Finish.     
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Thông thường nhất là sử dụng dữ liệu từ các tập tin Excel1. Khi chọn và mở tập tin (ví 
dụ Chapter2.3.xls) Eviews sẽ thực hiện thông qua hai bước. Bước một, ta thấy xuất 
hiện hộp thoại Spreadsheet Read như sau: 

Bước hai, giống như bước 3 ở tập tin dạng Text, Eviews sẽ đưa ra các lựa chọn để đọc 
dữ liệu 
và những 
thay đổi 
theo ý 
người sử 
dụng như 
đặt lại 
tên và 
nhãn của 
các biến. 
Tuy 
nhiên, 
trong hầu 
hết các 
trường 
hợp 
người sử 
dụng chỉ 
cần chọn 
Finish để chấp nhận định dạng mặc định.  
                                                 
1 Eviews 5 cho phép mở trực tiếp tất cả các tập tin dạng .xls, .raw, .txt, .dta, … Ngày xửa ngày xưa khi chưa có 
Eviews 5, việc chuyển một tập tin từ Excel hay Text sang Eviews là một kỳ tích.    
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Nội dung cửa sổ tập tin của Eviews  
Khi mở một tập tin làm việc của Eviews ta sẽ thấy một cửa sổ như sau: 

 
Nguồn: Eviews 5 Users Guide, pp.52 
Ta có thể trình bày dạng tóm tắt nội dung của tập tin Eviews bằng cách chọn 
View/Statistics và quay trở về thư mục gốc bằng cách chọn View/Workfile 
Directory. 

Sau khi đã tạo một tập tin Eviews, ta nên lưu lại dưới định dạng Eviews bằng 
cách chọn File/Save As … hay File/Save … Eviews sẽ hiện ra hộp thoại Saveas, ta 
đặt tên cho tập tin đó, và chọn mức độ chính xác trong hộp thoại Workfile Save.     

TRÌNH BÀY DỮ LIỆU 
Khi đã có sẵn tập tin Eviews, ta có thể sử dụng các công cụ Eviews cơ bản để phân 
tích dữ liệu của từng chuỗi (sau đây cũng được gọi là biến1) hay một nhóm các biến 
theo nhiều cách khác nhau. 
Trình bày dữ liệu của một chuỗi2

Để xem nội dung của một biến nào đó, ví dụ M13 trong tập tin Chapter2.3.wf1, ta 
nhấp đúp vào biểu tượng biến M1 trong cửa sổ của tập tin này, hay chọn Quick/Show 
… trong thực đơn chính, nhập M1 và chọn OK. Eviews sẽ mở biến M1 và thể hiện 
dưới một dạng bảng tính mặc định.  

                                                 
1 Variable 
2 Series statistics 
3 ??? 
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• Đặt tên và nhãn của một chuỗi 
Nhấp đúp vào thực đơn Name, Eviews sẽ hiển thị Object Name (tên đối tượng), trong 
đó có phần tên biến và nhãn của biến. Nếu biến có tên nhãn thì khi ta lập bảng hoặc vẽ 
đồ thị, thì trên bảng hay đồ thị sẽ hiển thị tên nhãn.  

• Vẽ đồ thị 
Có hai cách biểu diễn đồ thị dạng Line của biến M1. Thứ nhất, từ Series M1 (chuỗi 
M1), ta chọn View/Graph/Line. Thứ hai, từ cửa sổ tập tin Chapter2.3.wf1 ta chọn 
Quick/Graph/Line Graph, … rồi nhập tên biến M1, và OK. Lưu ý, để copy đồ thị ra 
word, ta chỉ cần click và đồ thì và copy (có thể là Ctrl+C). 
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Để chỉnh sửa và biên tập đồ thị, ta chọn Options hay nhấp đúp vào đồ thị. Eviews cho 
phép thay đổi hình nền, khung đồ thị, dạng đường đồ thị, đổi trục1, đặt tên nhãn đồ thị, 
thay đổi font chữ, … Ngoài ra, Eviews cũng cho phép ta ghi chú dưới dạng text lên đồ 
thị, đặt tên đồ thị và lưu trong tập tin Eviews, hay có thể copy và dán dưới dạng văn 
bản. Ta cũng hay quan tâm đến các dạng biểu thị đồ thị bằng cách chọ Template, 
trong đó có nhiều sự lựa chọn rất thú vị. Nếu muốn lưu đồ thị (dạng một đối tượng 
trong tập tin Eviews), ta chọn Object/Freeze Output, rồi chọn Name để đặt tên đồ thị 
trong tập tin Eviews. Từ đồ thị, để trở lại bảng tính dữ liệu ta chọn 
View/SpreadSheet.  

• Thống kê mô tả2  
Để mô tả dữ liệu của một biến trên Eviews ta có thể làm như sau. Thứ nhất, từ Series 
M1, ta chọn View/Descriptive Statistics/Histogram & Stats. Thứ hai, từ cửa sổ tập 
tin Chapter2.3.wf1, ta chọn Quick/Series Statistics/Histogram & Stats, … rồi nhập 
tên biến M1, và chọn OK. Lưu ý, để copy cả đồ thị và kết quả tóm tắt thống kê3, ta 
click vào đồ thị hoặc tóm tắt thống kê, và copy (có thể là Ctrl+C). Để lưu kết quả (đối 
tượng) này trong tập tin Eviews ta chọn Freeze (hoặc Object/Freeze Output và đặt 
tên. Ngoài ra, ta cũng có thể chỉnh sử đồ thị như hướng dẫn ở trên. 
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Sample 1952Q1 1996Q4
Observations 180

Mean       445.0064
Median   298.3990
Maximum  1219.420
Minimum  126.5370
Std. Dev.   344.8315
Skewness   0.997776
Kurtosis   2.687096

Jarque-Bera  30.60101
Probability  0.000000

 
Ngoài ra, ta cũng có thể biểu diễn dưới dạng đồ thị phân phối xác suất của giản đồ 
phân phối histogram bằng cách chọn View/Distribution/Kernel Density Graphs và 
chọn OK. 

                                                 
1 Eviews cũng cho phép vẽ đồ thị hệ trục kép (thường đối với các biến có đơn vị tính khác nhau như lượng cổ 
phiếu giao dịch và chỉ số giá chứng khoán) 
2 Có các loại thống kê như: thống kê mô tả (descriptive statistics), thống kê suy luận (statistical inference), thống 
kê toán (mathematical statistics), thống kê kinh tế (economic statistics), … Tìm đọc Hoàng Trọng, 2007, Thống 
kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, NXB Thống kê. 
3 Các thống kê này sẽ được trình bày chi tiết ở chương 3, hoặc có thể tìm đọc Hoàng Trọng, 2007. Đặt biệt, 
thống kê JB rất cần thiết cho việc kiểm định phân phối chuẩn của một biến số. 
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Trình bày dữ liệu của một nhóm các biến1

• Mở và đặt tên nhóm 
Để làm việc với một nhóm các biến có liên quan, ta chọn đồng thời các biến đó và 
chọn Open as Group, sau đó đặt tên nhóm bằng cách chọn Name để đặt tên nhóm và 
tên nhãn2 của nhóm.  

• Vẽ đồ thị 
Cách vẽ đồ thị nhóm cũng tương tự vẽ đồ thị của từng chuỗi dữ liệu. Nếu vẽ đồ thị 
dạng Line giữa các chuỗi có thang đo khác nhau như GDP vàM1, thì ta nên vẽ đồ thị 
hệ trục kép, trong đó các biến có thang đo tương tự nhau ta cho cùng hệ trục (trái hoặc 
phải). Các bước tiến hành như sau: 

1. Quick/Graph/Line, … GDP M1, OK 
2. Chọn Graph Options, rồi chọn Axes/Scales để chuyển đồ thị của chuỗi M1 

sang phải (Right)  
Ngoài ra, trong nhiều trường hợp người nghiên cứu có thể chọn dạng đồ thị thích hợp 
để biểu diễn mối quan hệ giữa các biến. Chẳng hạn, trường hợp hay gặp là trong mối 
quan hệ giữa lượng cổ phiếu giao dịch và chỉ số giá chứng khoán, thì người ta thường 
biểu diễn lượng cổ phiếu giao dịch bằng đồ thị dạng bar3 và chỉ số giá chứng khoán 
bằng đồ thị dạng line. Trong Options ta chọn Type và chọn dạng hỗn hợp (Mixed)4.    

                                                 
1 Group statistics 
2 Label 
3 Thông thường là dạng cột (column), nhưng trường hợp này chưa gặp trong Eviews 5. 
4 Điều quan trọng là ‘đọc’ được mối quan hệ giữa các biến trên đồ thị.  
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• Thống kê mô tả 
Ta có thể đồng thời tạo ra một bảng thống kê mô tả nhiều biến khác nhau bằng cách 
chọn View/Descriptive Stats/Individual Samples hay Quick/Group 
Statistics/Descriptive Statistics/Individual Samples. 
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Ngoài ra, để xem xét mối quan hệ giữa từng cặp biến ta có thể tạo ma trận hệ số tương 
quan bằng cách chọn View/Correlations/Pairwise Samples hay Quick/Group 
Statistics/Correlations1. 

 
 

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐỐI TƯỢNG TRONG EVIEWS 
Đối tượng là tập hợp các thông tin và các thao tác có liên quan với nhau được nhóm 
lại thành một đơn vị nhằm mục đích tạo ra sự tiện lợi trong việc sử dụng. Hầu như tất 
cả các công việc thực hiện trên Eviews có liên quan đến sử dụng nhiều đối tượng khác 
nhau. Eviews giữ tất cả các đối tượng của nó trong các đối tượng chứa2. Ta có thể 
hình dung đối tượng chứa giống như các tủ hồ sơ3 trong đó mỗi ngăn tủ là một đối 
tượng riêng. Đối tượng chứa quan trọng nhất trong Eviews là tập tin Eviews.  

                                                 
1 Thống kê hệ số tương quan sẽ được trình bày ở chương 3 
2 Object container 
3 Filling cabinet 
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Đối tượng là gì? 
Thông tin trong Eviews được lưu trữ trong các đối tượng. Mỗi đối tượng gồm tập hợp 
các thông tin có liên quan nhau về một lĩnh vực phân tích nhất định. Ví dụ, đối tượng 
chuỗi là tập hợp các thông tin liên quan đến các quan sát của một biến số nhất định; 
đối tượng phương trình là là tập hợp các thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa một 
tập hợp các biến số. Lưu ý, một đối tượng không nhất thiết chỉ chứa đựng một thông 
tin duy nhất. Ví dụ, đối tượng phương trình ước lượng không chỉ chứa các hệ số ước 
lượng của phương trình1, mà còn mô tả dạng mô hình, ma trận phương sai-hiệp 
phương sai2 của các hệ số ước lượng, và nhiều thống kê khác nữa. 
Dữ liệu của đối tượng 
Mỗi đối tượng chứa đựng nhiều loại thông tin khác nhau. Ví dụ, các đối tượng chuỗi, 
ma trận, vectơ và tích vô hướng3 hầu như chỉ chứa thông tin số4. Ngược lại, các đối 
tượng phương trình và hệ thống chứa đựng các thông tin về dạng mô hình, và các kế 
quả ước lượng cũng như các tham chiếu về nguồn dữ liệu được sử dụng để ước lượng. 
Các đối tượng đồ thị và biểu bảng chứa cả các thông tin số, chữ, và định dạng. Do các 
đối tượng chứa đựng các loại dữ liệu khác nhau nên ta sẽ làm việc với các đối tượng 
khác nhau theo các cách khác nhau.  
Các hiển thị đối tượng5

Có nhiều cách khác nhau để phân tích dữ liệu trong một đối tượng. Các hiển thị là các 
cửa sổ dạng biểu bảng hay đồ thị cung cấp cho ta nhiều cách khác nhau để xem xét dữ 
liệu trong một đối tượng. Ví dụ, một đối tượng chuỗi có thể có các cách hiển thị bảng 
tính, đồ thị đường thẳng, đồ thị thanh, thống kê và biểu đồ tần suất, giản đồ tự tương 
quan6, đồ thị phân phối, … Một đối tượng phương trình có thể có các hiển thị dạng 
mô hình của phương trình, kết quả ước lượng, hiển thị giá trị thực–giá trị ước lượng-
phần dư7 (kể cả các đồ thị). Một hiển thị hiệp phương sai chứa ma trận hiệp phương 
sai của các hệ số ước lượng, … 

Các hiển thị của một đối tượng được trình bày trong cửa sổ đối tượng8. Chỉ một 
cửa sổ có thể được mở cho mỗi đối tượng và tại một thời điểm mỗi cửa sổ chỉ trình 
bày một hiển thị duy nhất của một đối tượng. Dĩ nhiên, ta có thể thay đổi hiển thị của 
một đối tượng. Lưu ý, thay đổi hiển thị chỉ thay đổi định dạng của dữ liệu9 chứ không 
không thể thay đổi dữ liệu trong đối tượng. 
Các thủ tục của đối tượng10

Hầu hết các đối tượng của Eviews đều có các thủ tục. Giống như hiển thị, thủ tục 
thường trình bày các bảng biểu và đồ thị trong cửa sổ đối tượng. Tuy nhiên, khác hiển 
thị ở chổ thủ tục có thể thay đổi dữ liệu trong bản thân đối tượng hoặc một đối tượng 
                                                 
1 Estimated equation object 
2 Variance-Covariance matrix of the coefficient estimates 
3 Scalar object 
4 Numeric information 
5 Object view 
6 Correlogram 
7 Actual-Fitted-Residual view 
8 Object window 
9 Data display format 
10 Object procedure/procs 
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khác. Nhiều thủ tục có thể tạo ra các đối tượng mới. Ví dụ, một đối tượng chuỗi có thể 
chứa các thủ tục làm trơn1 hay điều chỉnh yếu tố mùa trong chuỗi thời gian và tạo ra 
một chuỗi mới chứa dữ liệu đã được làm trơn hay điều chỉnh. Đối tượng phương trình 
có các thủ tục tạo ra các chuỗi mới chứa phần dư, giá trị ước lượng, hay giá trị dự báo 
từ phương trình ước lượng.  
Các loại đối tượng 
Các đối tượng phổ biến nhất trong Eviews là chuỗi và phương trình. Tuy nhiên, có rất 
nhiều các đối tượng khác nhau và mỗi loại đối tượng có một chức năng nhất định. Hầu 
hết các đối tượng được biểu hiện bằng một biểu tượng2 riêng. Dưới đây là các biểu 
tượng đối tượng cơ bản:  

 
Các thao tác cơ bản về đối tượng3

• Tạo đối tượng 
Để tạo một đối tượng trước hết ta phải mở tập tin chứa và của sổ tập tin chứa đang ở 
chế độ làm việc4, rồi chọn Object/New Object ở thực đơn chính. Khi đó ta thấy xuất 
hiện một hộp thoại New Object, sau đó chọn loại đối tượng.  

• Chọn đối tượng 
Cách dễ nhất để chọn đối tượng là chỉ vào-và-nhắp chuột. Hơn nữa, nút View trong 
thanh công cụ của tập tin Eviews có thể giúp ta chọn tất cả hoặc không chọn tất cả 
bằng cách chọn Select All hay Deselect All. 

• Mở đối tượng 
Sau khi đã chọn đối tượng hay một số đối tượng, chắc chắn ta sẽ muốn mở hoặc tạo ra 
một đối tượng mới chứa các đối tượng đã chọn. Thật đơn giản, ta chỉ cần nhấp đúp 
vào đối tượng đó. Nếu là một nhóm các đối tượng, ta phải chọn View/Open as One 
Window …  

                                                 
1 Smoothing 
2 Icon 
3 Basic object operation 
4 Active 
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• Xem đối tượng1 
Một cách khác để chọn và mở đối tượng là chọn Show ở thanh công cụ2 hay chọn 
Quick/Show … từ thực đơn và nhập tên đối tượng vào hộp thoại. Nút Show cũng có 
thể được sử dụng để hiển thị các phương trình của các chuỗi. 
Cửa sổ đối tượng 
Cửa sổ đối tượng là cửa sổ được hiển thị khi ta mở một đối tượng hay một chứa đối 
tượng. Một cửa sổ đối tượng sẽ chứa hoặc một hiển thị của đối tượng hoặc các kết quả 
của một thủ tục của đối tượng. Eviews cho phép mở cùng lúc nhiều cửa sổ đối tượng. 

• Các thành phần của một cửa sổ đối tượng 
Đây là minh họa cửa sổ phương trình từ kết quả hồi qui theo phương pháp OLS. Một 
số điểm cần lưu ý như sau: 

 
Thứ nhất, đây là một cửa sổ chuẩn vì ta có thể đóng, thay đổi kích cở, phóng to, thu 
nhỏ, và kéo lên xuống hay qua lại. Khi có nhiều cửa sổ khác đang mở, nếu ta muốn 
cửa sổ nào ở chế độ làm việc thì ta chỉ cần nhấp vào thanh tiêu đề hay bất kỳ đâu 
trong cửa số đó. Lưu ý, cửa sổ đang ở chế độ làm việc được biểu hiện với thanh tiêu 
đề có màu đậm. Thứ hai, thanh tiêu đề của cửa sổ đối tượng cho biết loại đối tượng, 
tên đối tượng, và tập tin chứa. Nếu đối tượng cũng chính là đối tượng chứa thì thông 
tin chứa được thay bằng thông tin thư mục.Thứ ba, trên đỉnh cửa sổ có một thanh công 
cụ chứa một số nút giúp ta dễ dàng làm việc.  

                                                 
1 Show 
2 Toolbar 
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• Các thực đơn và thanh công cụ của đối tượng 

 
Làm việc với đối tượng 

• Đặt tên và tên nhãn của đối tượng 
Các đối tượng có thể được đặt tên hoặc không được đặt tên. Khi ta đặt tên 
cho đối tượng, thì tên đối tượng sẽ xuất hiện trong thư mục của tập tin 
Eviews, và đối tượng sẽ được lưu như một phần của tập tin khi tập tin 
được lưu. Ta phải đặt tên đối tượng nếu muốn lưu lại các kết quả của đối 
tượng. Nếu ta không đặt tên, đối tượng sẽ được gọi là “UNTITLED”. Các 
đối tượng không được đặt tên sẽ không được lưu cùng với tập tin, nên 
chúng sẽ bị xóa khi đóng tập tin.  

Để đổi tên đối tượng, trước hết phải mở cửa sổ đối tượng, sau đón 
nhấp vào nút Name trên cửa sổ đối tượng và nhập tên (và tên nhãn) vào. 
Nếu có đặt tên nhãn thì tên nhãn sẽ xuất hiện trong các bảng biểu đồ thị, 
nếu không Eviews sẽ dùng tên đối tượng. Lưu ý, đây là nhóm đã mặc định 
và không được sử dụng cho tên đối tượng: ABS, ACOS, AND, AR, ASIN, 
C, CON, CNORM, COEF, COS, D, DLOG, DNORM, ELSE, ENDIF, 
EXP, LOG, LOGIT, LPT1, LPT2, MA, NA, NOT, NRND, OR, PDL, 
RESID, RND, SAR, SIN, SMA, SQR, và THEN.  
• Copy và dán đối tượng 
Có hai phương pháp tạo ra bản sao các thông tin chứa trong đối tượng: 
Copy và Freeze.  
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Nếu ta chọn Object/Copy từ thực đơn, Eviews sẽ tạo ra một đối tượng 
mới giống y như đối tượng gốc (dĩ nhiên phải khác tên). Ta cũng có thể 
copy đối tượng từ cửa sổ tập tin bằng cách chỉ ra đối tượng và chọn 
Object/Copy Selected … sau đó xác định tên đích1 cho đối tượng mới 
được copy. 

Nếu ta chọn Object/Freeze Output hay chọn nút Freeze trên thanh 
công cụ của đối tượng, một đối tượng dạng bảng hay đồ thị được tạo ra 
giống y như hiển thị hiện hành của đối tượng gốc. Freeze hiển thị tạo ra 
một bản copy của hiển thị và tạo ra một đối tượng độc lập hoàn toàn. Tính 
chất cơ bản của việc Freeze một đối tượng là các bảng biểu và đồ thị được 
tạo ra có thể được chỉnh sử cho mục đích trình bày hay báo cáo.  
 Ngoài ra, Eviews còn cho phép ta xóa, in ấn, lưu trữ, cập nhật, … 
đối tượng. 
QUẢN LÝ DỮ LIỆU 
Có ba vấn đề cơ bản liên quan đến quản lý dữ2 liệu trong Eviews là chuỗi, nhóm, và 
mẫu3. Mẫu là một số các quan sát trong tập tin Eviews được sử dụng cho các mục đích 
phân tích. 

Một chuỗi trong Eviews là một số các quan sát về một biến bằng số, trong đó 
mỗi quan sát bao gồm ngày hoặc tên quan sát. Để tạo một chuỗi, từ cửa sổ tập tin 
Eviews ta chọn Object/New Object/Series và đặt tên cho chuỗi đó. Chuỗi mới được 
tạo ra chưa có giá trị bằng số và Eviews mặc định bằng ký hiệu NA. Ngoài ta, ta cũng 
có thể chọn Quick/Generate Series và trong hộp thoại Enter Equation ta đặt tên 
chuỗi mới, ví dụ Y=NA. Để định dạng một chuỗi dữ liệu trong Eviews, ví dụ M1, 
trước hết ta phải chọn và mở chuỗi M1, sau đó có thể chọn Properties để định dạng 
chuỗi, chọn Name để đặt tên và tên nhãn, chọn Edit+/- để điều chỉnh dữ liệu, chọn 
InsDel để bỏ hoặc chèn một quan sát ngay tại dấu nhắc hiện hành.  

Khi làm việc đồng thời với 
nhiều chuỗi khác nhau như vẽ đồ 
thị, tính ma trận tương quan, kiểm 
định, … ta thường tạo một nhóm 
riêng bằng cách chọn Object/New 
Object … trong Main Menu hay 
Workfile Toolbar, chọn Group, 
nếu cần có thể đặt tên cho nhóm. 
Sau đó, ta phải nhập tên các chuỗi 
trong nhóm, ví dụ, GDP và M1, 
các chuỗi cách nhau bằng một 
khoảng trắng, cuối cùng chọn OK. 
Lưu ý, ta có thể đưa tên nhóm, 

                                                 
1 Destination name, khác với original name 
2 Data handling 
3 Được gọi chung là các đối tượng dữ liệu (data objects) 
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công thức, hay hàm số vào trong hộp thoại. Ngoài ra, ta có thể chọn Quick/Show … 
rồi nhập tên các chuỗi, công thức, hàm số vào, rồi chọn Name để đặt tên nhóm. 

Mẫu là một tập hợp các quan sát trong tập tin Eviews được sử dụng cho việc 
mô tả dữ liệu hoặc thực hiện các qui trình thống kê. Cần phân biệt hai khái niệm, 
Workfile Range - toàn bộ các quan sát sẵn có của một bộ dữ liệu, với Workfile 
Sample - chỉ các quan sát được sử dụng cho mục đích phân tích nhất định.    

 
Có bốn cách xác định một mẫu tập tin Eviews: Thứ nhất, nhấp vào Sample trên 
Workfile Toolbar; Thứ hai, nhấp đúp vào mẫu hiện trong cửa số tập tin Eviews; Thứ 
ba, chọn Proc/Sample … từ thực đơn chính của tập tin Eviews; Thứ tư, dùng lệnh 
smpl trong cửa sổ lệnh. 

Để mở rộng một tập tin Eviews, ta chọn Proc/Change Workfile Range …, 
nhập vào các ô Start date và End date khoảng thời gian mới. Khi đó, các quan sát 
mới của tất cả các chuỗi sẽ là NA.   
Ngoài ra, Eviews cho phép ta có thể nhập và xuất dữ liệu từ các nguồn bên ngoài như 
Excel, Lotus, hay ASCII sang Eviews và ngược lại. Để biết chi tiết, ta có thể tham 
khảo chương 5, Eviews 5 Users Guide.   

PHÉP TOÁN VÀ HÀM SỐ TRONG EVIEWS 
Phần này sẽ giới thiệu các nguyên tắc cơ bản khi sử dụng các phép tính toán học trong 
Eviews và hướng dẫn cách sử dụng các phép toán này khi làm việc với các dữ liệu 
chuỗi và nhóm. 
Các phép toán số học1

Các phép tính trong Eviews có thể là các toán tử2 cho các phép toán số học thông 
thường. Trong Eviews, các toán tử cộng, trừ, nhân, chia, và lũy thừa lần lượt sẽ là +, -, 
*, /, và ^. Các phép so sánh trong Eviews được qui ước như sau: lớn hơn (>), nhỏ hơn 
(<), lớn hơn hoặc bằng (>=), nhỏ hơn hoặc bằng (<=), và bằng (=). 
Các phép toán chuỗi 
Eviews cho phép ta tính toán hoặc tạo một chuỗi mới từ một hoặc nhiều chuỗi đã có 
sẵn bằng các toán tử thông thường như trên. Ví dụ: 

2*y+3 
x/y+z 

                                                 
1 Numeric expression 
2 Operator 
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Các hàm chuỗi 
Hầu hết các hàm trong Eviews đều bắt đầu bằng ký hiệu @, ví dụ @mean(y) nghĩa là 
lấy giá trị trung bình của chuỗi y cho toàn bộ mẫu hiện hành. Có ba nhóm hàm chuỗi 
hay sử dụng trong Eviews: hàm toán (mathematical functions), hàm tập tin Eviews 
(workfile functions), và hàm dãy số (string functions). Để tìm hiểu thêm về các hàm 
này, ta có thể tham khảo ở Help/Command & Programming Reference, hoặc 
Help/Quick Help Reference, ở đây chỉ trình bày một số hàm hay sử dụng trong cuốn 
sách này. 

Hàm giá trị tuyệt đối: @abs(x), abs(x) 
Hàm mũ cơ số e hay antilog (ex): @exp(x), exp(x) 
Hàm nghịch đảo (1/x): @inv(x) 
Hàm log tự nhiên (ln(x) hay loge(x)): @log(x), log(x) 
Hàm căn bậc hai: @sqrt(x), sqr(x) 
Hàm xu thế: @trend(base date), trong đó, base date chỉ thời điểm bắt đầu của 
chuỗi xu thế T (tại đó T = 0)  

Biến trễ, tới, sai phân1 và mùa vụ  
Khi làm việc với dữ liệu chuỗi thời gian, ta thường xử lý dữ liệu bằng cách chuyển 
hóa sang dạng trễ, tới, sai phân, hoặc tạo thêm các biến giả mùa vụ.  

• Biến trễ, tới và sai phân 
Biến trễ một giai đoạn (xt-1): x(-1) 
Biến trễ k giai đoạn (xt-k): x(-k)  
Biến tới một giai đoại (xt+1): x(1) 
Biến tới k giai đoạn (xt+k): x(k) 

Sai phân bậc một (∆x = xt – xt-1): d(x)  

Sai phân bậc k (∆kx = xt – xt-k): d(x,k) 
Sai phân bậc một của biến trễ dạng log tự nhiên: dlog(x) 
Trung bình trượt k giai đoạn: @movav(x,k) 
Ngoài ra, ta có thể đồng thời kết hợp nhiều toán tử với nhau, ví dụ dlog(x), 
dlog(x,4), …  

• Biến giả mùa vụ   
Tạo ra một biến giả theo quí có giá trị là 1 đối với quí 2 và giá trị là 0 đối với 
các quí khác: @seas(2)  
Tạo ra một biến giả theo tháng có giá trị là 1 đối với tháng 2 và giá trị 0 đối với 
các tháng khác: @month(2) 

                                                 
1 Lead: tới, Lag: trễ, và Difference: Sai phân 
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PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI EVIEWS 
PHÂN TÍCH CHUỖI 
Khi mở một chuỗi dữ liệu, nếu chọn View ta thấy 
xuất hiện một thực đơn dạng drop-down như hình 
bên cạnh. Thực đơn nay chia thành bốn block 
riêng. Block thứ nhất mô tả dữ liệu dưới dạng 
bảng tính hay đồ thị. Block thứ hai và thứ ba 
cung cấp các công cụ thống kê cơ bản về chuỗi, 
trong đó block thứ ba chủ yếu sử dụng cho các 
chuỗi thời gian. Block thứ tư cho biết các thuộc 
tính, và tên nhãn của chuỗi. 
Lưu ý rằng các phân phối xác suất của một biến 
ngẫu nhiên sẽ được trình bày một cách chi tiết ở 
chương 3.       
Thống kê mô tả 
Thống kê mô tả gồm có bốn nội dung: Đồ thị tần 
suất và thống kê (Histogram and Stats), Bảng thống kê (Stats Table), Thống kê theo 
nhóm (Stats by Classification …), và Đồ thị hình hộp theo nhóm (Boxplots by 
Classification …).  

 
• Thống kê JB1 
Đây là một thống kê thường được sử dụng để kiểm định xem một biến có phân phối 
chuẩn hay không. Trong hồi qui tuyến tính cổ điển, thống kê này rất quan trọng cho 
việc kiểm định phần dư của mô hình hồi theo phương pháp OLS có phân phối chuẩn 
hay không.  

Giả thiết H0:  Chuỗi (biến) có phân phối chuẩn 

Công thức: 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
+

−
=

4
)3K(S

6
kNJB

2
2              (2.1) 

Trong đó, S là độ nghiêng của phân phối, K là độ nhọn của phân phối, N là số quan 
sát, và k là số hệ số lượng được sử dụng để tạo ra chuỗi dữ liệu (N-k là bậc tự do)2. 
Khi một chuỗi có phân phối chuẩn thì S = 0 và K = 3, nên JB = 0. Chúng ta sẽ biết ở 
chương 3 rằng thống kê JB có phân phối Chi bình phương với số bậc tự do là 2 
(χ2

(2))3. Xác suất được báo cáo kèm theo giá trị thống kê JB là xác suất mà thống kê 

                                                 
1 Jarque-Bera 
2 Sẽ được giải thích ở chương 3 và 4. Có thể tham khảo thêm của Hoàng Trọng, 2007. 
3 Sẽ được giải thích ở chương 4 
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JB lớn hơn giá trị quan sát (giá trị phê phán) dưới giả thiết không (H0). Giá trị xác suất 
càng nhỏ thì khả năng bác bỏ giả thiết H0 càng cao. 

• Thống kê theo nhóm 
Thống kê theo nhóm 
cho phép ta tính các 
thống kê mô tả của một 
chuỗi theo các phân 
nhóm khác nhau trong 
mẫu phân tích. Nếu ta 
chọn View/Descriptive 
Statistics/Stats by 
Classification …, thì 
một hộp thoại sau đây sẽ 
xuất hiện: 

Các lựa chọn ở 
Stattistics bên trái cho 
phép ta chọn các tiêu chí 
thống kê muốn tính toán. Trong ô Series/Group for classify  ta nhập tên chuỗi hay 
nhóm để xác định các phân nhóm. Nếu ta chọn nhiều chuỗi thì mỗi chuỗi cách nhau 
một khoảng trắng. Ở mục Output Layout, nếu ta chọn các Margins thì bảng kết quả 
có trình bày thống kê của tất các 
các quan sát trong cùng một 
nhóm cũng như của toàn bộ mẫu 
phân tích.  Ví dụ, sử dụng file 
Chapter2.4.wf1  để thống kê mô 
tả biến LWAGE (log tự nhiên1 
của lương tuần) theo hai biến 
CONSTRUC (= 1 nếu làm việc 
trong ngành xây dựng và = 0 nếu 
làm trong các ngành khác) và 
MARRIED (= 1 nếu đã có gia 
đình và = 0 nếu chưa có gia 
đình). Kết quả thống kê biến 
LWAGE với bốn tiêu chí thống 
kê là trung bình, trung vị, lệch 
chuẩn, và số quan sát được trình 
bày như bảng bên cạnh. Nhìn vào 
bảng kết quả ta có thể so sánh có 
sự khác biệt giữa các nhóm hay không. Tuy nhiên, để chắc chắn sự khác biệt đó có ý 
nghĩa về mặt thống kê hay không, ta cần dựa vào loại kiểm định thống kê thích hợp.  

                                                 
1 Log tự nhiên được ký hiệu là ln, nhưng toán tử trong Eviews là log 
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Các kiểm định cho thống kê mô tả1

• Kiểm định giả thiết đơn giản 
Khi chọn View/Tests for Descriptive Stats/Simple Hypothesis Tests thì sẽ xuất hiện 
một hộp thoại như sau: 
Trong hộp thoại này có ba loại kiểm định 
cơ bản là kiểm định trung bình, kiểm định 
phương sai, và kiểm định trung vị.  
Kiểm định trung bình 
Giả sử chuỗi X có giá trị trung bình mẫu 
là X  và giá trị trung bình tổng thể là µ. 
Giả sử ta có các giả thiết sau đây: 

H0: µ = m 

H1: µ ≠ m 
Nếu ta không biết giá trị độ lệch chuẩn của X, Eviews sẽ cho kết quả giá trị thống kê t 
2tính toán như sau: 

N/s
mXt −

=               (2.2) 

Trong đó, s là độ lệch chuẩn của mẫu và N là số quan sát trong mẫu. Nếu X có phân 
phối chuẩn, thì với giả thiết H0, thống kê t sẽ theo phân phối t với bậc tự do là N-1. 
Nếu ta biết giá trị độ lệch chuẩn của X, Eviews sẽ cho kết quả giá trị thống kê z3 tính 
toán như sau: 

N/
mXz

σ
−

=               (2.3) 

Trong đó, σ là độ lệch chuẩn tổng thể của X. Nếu X có phân phối chuẩn với độ lệch 
chuẩn là σ, thì với giả thiết H0, thống kê z có phân phối chuẩn hóa. 
Nếu giá trị t (z) tính toán lớn hơn giá trị t (z) phê phán ở một mức ý nghĩa xác định 
(α), ta bác bỏ giả thiết H0 và ngược lại. 
Kiểm định phương sai 

Thực hiện kiểm định giả thiết H0 cho rằng phương sai của chuỗi X bằng một giá trị σ2 
nhất định, ta có các giả thiết như sau: 

H0: var(X) = σ2

H1: var(X) ≠σ

                                                

2  
Eviews sẽ cho kết quả thống kê chi bình phương tính toán như sau: 

 
1 Có thể tham khảo thêm trong Hoàng Trọng, 2007. 
2 Sẽ được giải thích ở chương 5 
3 Khác biệt giữa thống kê z và thống kê t sẽ được giải thích ở chương 5 
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2

2
2 s)1N(

σ

−
=χ              (2.4) 

Với giả thiết H0 và giả định rằng X có phân phối chuẩn, thì thống kê chi bình phương 
sẽ theo phân phối chi bình phương với N-1 bậc tự do.  

• Kiểm định ngang bằng theo nhóm  
Đây là các kiểm định xem các giá trị trung bình, phương sai và trung vị ở các phân 
nhóm trong cùng một chuỗi có bằng nhau hay không. Khi chọn View/Tests for 
Descriptive Stats/Equality Tests by Classification … sẽ thấy xuất hiện một hộp 
thoại như hình bên. Trước tiên ta phải chọn loại kiểm định: trung bình, phương sai, 
hay trung vị, sau đó chọn các phân 
nhóm muốn so sánh.  
Xác định giả thiết: 
Đối với kiểm định trung bình 
H0: Trung bình của các nhóm bằng nhau  
H1: Trung bình của các nhóm khác nhau 
Đối với kiểm định phương sai  
H0: Phương sai của các nhóm bằng nhau 
H1: Phương sai của các nhóm khác nhau 
Để quyết định, ta so sánh giá trị thống kê F1 tính toán với giá trị thống kê F quan sát 
(phê phán). Nếu giá trị thống kê F tính toán lớn hơn giá trị thống kê F quan sát tại một 
mức ý nghĩa nhất định, ta bác bỏ giả thiết H0 và ngược lại.  
Lập bảng tần suất một chiều  
Để lập bảng tần suất một chiều ta chọn View/One-Way Tabulation … và sẽ xuất 
hiện một hộp thoại như sau.  
 
 
  
 
 
 
Biểu đồ tự tương quan 
Mục đích của biểu đồ tự tương quan là giúp ta kiểm định xem một chuỗi thời gian 
dừng hay không dừng2. Trong các mô hình dự báo chuỗi thời gian và dự báo bằng 
phương pháp hồi qui các chuỗi thời gian, thì việc các chuỗi thời gian dừng hay không 

                                                 
1 Sẽ được giải thích ở chương 4 và 5 
2 Đây là một nội dung rất quan trọng khi phân tích chuỗi thời gian và đặc biệt có ý nghĩa rất lớn trong việc lựa 
chọn mô hình dự báo thích hợp trong các phương pháp dự báo định lượng với dữ liệu chuỗi thời gian. Nội dung 
này sẽ được trình bày chi tiết ở chương 14. 
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dừng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chọn mô hình dự báo thích hợp. Hai phương 
pháp kiểm định tính dừng thường được sử dụng là biểu đồ tự tương quan (dựa vào 
thống kê t và thống kê Q) và kiểm định nghiệm đơn vị1 (dựa vào thống kê tau của 
Dickey-Fuller). 

Biểu đồ tự tương quan là một đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa hệ số tự tương 
quan bậc k với độ trễ k tương ứng. Hệ số tự tương quan bậc k (ký hiệu là rk) được xác 
định theo công thức sau đây: 

 

(2.5)                                       
)Y - Y(

)Y - (Y)Y - (Y
  r n

1t

2
t

k-t
n

1kt
t

k
∑

∑
=

=

+= 
 
 

Trong đó, Y  là giá trị trung bình mẫu của chuỗi Yt, k là độ trễ, n là số quan sát của 
mẫu. Có hai phương pháp kiểm định xem hệ số tự tương quan có ý nghĩa thống kê hay 
không: Thống kê t, và Thống kê Q2. 

• Thống kê t 

Gọi ρk là hệ số tự tương quan tổng thể (rk là ước lượng không chệch của ρk), ta có các 
giả thiết sau đây: 

     H0: ρk = 0 

     H1: ρk ≠ 0  
Nếu một chuỗi thời gian ngẫu nhiên thì các hệ số tự tương quan là một biến ngẫu 
nhiên có phân phối chuẩn với trung bình là 0 và phương sai là 1/N. Như vậy, với sai 
số chuẩn của hệ số tự tương quan se(rk) là N1 , ta có thể xây dựng khoảng tin cậy 
cho ρk hoặc tìm được giá trị thống kê t tính toán ở một mức ý nghĩa xác định. Nếu ρk 
nằm ngoài khoảng tin cậy đó hoặc giá trị t tính toán lớn hơn giá trị t quan sát ta bác bỏ 
giả thiết H0. 

• Thống kê Q 
Hai cột cuối trong biểu đồ tự tương quan là thống kê Q của Ljung-Box và giá trị xác 
suất tương ứng. Thống kê Q kiểm định giả thiết đồng thời là tất cả các hệ số ρk cho tới 
một độ trễ đồng thời bằng không. Giá trị thống kê Q tính toán theo công thức sau đây: 

∑ρ=
=

m

1k

2
knQ               (2.6) 

Với cỡ mẫu lớn, Q có phân phối theo Chi bình phương với bậc tự do bằng số độ trễ. 
Nếu giá trị thống kê Q tính toán lớn hơn giá trị thống kê Q quan sát ở một mức ý 
nghĩa xác định, ta bác bỏ giả thiết H0.   

                                                 
1 Unit root test là một loại kiểm định rất mạnh và được sử dụng phổ biến. Nội dung này sẽ được trình bày chi 
tiết ở chương 14. 
2 Có thể tham khảo thêm trong John E.Hanke & Dean W.Wichern, (2005), Business Forecasting, 8th Edition. 
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Trong Eviews, ta lập biểu đồ tự tương quan bằng cách chọn View/Correlogram … , 
xác định biểu đồ tự tương quan của chuỗi gốc hay chuỗi sai phân bậc một và bậc hai, 
và cuối cùng là xác định độ trễ k. Ví dụ, chuỗi GDP trong Chapter2.3.xls có biểu đồ 
tự tương quan như sau: 

 
Dựa vào biểu đồ tự tương quan để xác định một chuỗi thời gian dừng hay không như 
sau. Có thể tóm tắt ý tưởng chính như sau. Nếu hệ số tự tương quan đầu tiên khác 
không nhưng các hệ số tự tương quan tiếp theo bằng không một cách có ý nghĩa thống 
kê, thì đó là một chuỗi dừng. Nếu một số hệ số tự tương quan khác không một cách có 
ý nghĩa thống kê thì đó là một chuỗi không dừng.  
Kiểm định nghiệm đơn vị 
Kiểm định nghiệm đơn vị là một kiểm định được sử dụng khá phổ biến để kiểm định 
một chuỗi thời gian dừng hay không dừng. Nội dung chi tiết phần kiểm định nghiệm 
đơn vị sẽ được trình bày ở chương 14 về các mô hình hồi qui chuỗi thời gian. Tuy 
nhiên, để hiểu qui trình kiểm định nghiệm đơn vị trên Eviews, ta nên xem qua một số 
ý tưởng cơ bản về mặt lý thuyết. Trước hết, cần lưu ý rằng có nhiều khái niệm chưa 
được học nên người đọc không nhất thiết phải hiểu ngay nội dung kiểm định nghiệm 
đơn vị ở chương này.      
Giả sử ta có phương trình hồi qui tự tương quan như sau:  

Yt = ρYt-1 + ut    (-1 ≤ ρ ≤ 1)                     (2.7)  
Ta có các giả thiết: 

H0: ρ = 1 (Yt là chuỗi không dừng)  
H1: ρ < 1 (Yt là chuỗi dừng) 

Phương  trình (2.7) tương đương với phương trình (2.8) sau đây: 
Yt - Yt-1  =  ρYt-1 - Yt-1 + ut

    =  (ρ – 1)Yt-1 + ut

∆Yt       =  δYt-1 + ut                (2.8) 
Như vậy các giả thiết ở trên có thể được viết lại như sau: 
 H0: δ = 0 (Yt là chuỗi không dừng) 
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H1: δ < 0 (Yt là chuỗi dừng) 
Dickey và Fuller cho rằng giá trị t ước lượng của hệ số Yt-1 sẽ theo phân phối xác suất 
τ (tau statistic, τ = giá trị δ ước lượng/sai số của hệ số δ). Kiểm định thống kê τ còn 
được gọi là kiểm định Dickey – Fuller (DF). Kiểm định DF được ước lượng với 3 
hình thức: 

• Khi Yt là một bước ngẫu nhiên không có hằng số:   
∆Yt  =  δYt-1 + ut                  (2.9) 

• Khi Yt là một bước ngẫu nhiên có hằng số:    
∆Yt  =  β1 + δYt-1 + ut              (2.10) 

• Khi Yt là một bước ngẫu nhiên với hằng số xoay quanh một đường xu thế ngẫu 
nhiên: 

∆Yt  =  β1 + β2TIME + δYt-1 + ut             (2.11) 
Để kiểm định H0 ta so sánh giá trị thống kê τ tính toán với giá trị thống kê τ tra bảng 
DF (các phần mềm kinh tế lượng đều cung cấp giá trị thống kê τ). Tuy nhiên, do có 
thể có hiện tượng tương quan chuỗi giữa các ut do thiếu biến, nên người ta thường sử 
dụng kiểm định DF mở rộng là ADF (Augmented Dickey – Fuller Test). Kiểm định 
này được thực hiện bằng cách đưa thêm vào phương trình (2.11) các biến trễ của sai 
phân biến phụ thuộc ∆Yt: 

∆Yt  =  β1 + β2TIME + δYt-1 + αi Σ∆Yt-i + εt           (2.12) 
Để tiến hành kiểm định nghiệm đơn vị trên Eviews ta chọn View/Unit Root Test …, 
sẽ xuất hiện hộp thoại Unit Root Test. 

Ở lựa chọn Test for 
unit root in, chọn level nếu 
muốn kiểm định chuỗi gốc 
có phải là một chưỡi dừng 
hay không, chọn 1st 
difference nếu muốn kiểm 
định chuỗi sai phân bậc 
một có phải là một chuỗi 
dừng hay không. Ở lựa 
chọn Include in test 
equation,  chọn intercept 
nếu dùng phương trình 
(2.10), chọn trend and 
intercept nếu dùng phương 
trình (2.11), chọn None nếu 
dùng phương trình (2.9), 
chọn trend and intercept và 
xác định độ trễ ở lựa chọn Lag length nếu dùng phương trình (2.12).   
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PHÂN TÍCH NHÓM 
Khi mở một nhóm, nếu chọn View ta thấy xuất hiện 
thực đơn dạng drop-down như hình bên cạnh. Block 
thứ nhất cung cấp các cách khác nhau để mô tả dữ 
liệu trong nhóm. Block thứ hai trình bày các thống 
kê cơ bản. Block thứ ba chuyên về các thống kê của 
chuỗi thời gian. Block thứ tư là tên nhãn nhằm cung 
cấp các thông tin về nhóm. Trong phần này ta chỉ 
xem xét một số nội dung quan trọng thường được 
sử dụng trong kinh tế lượng. 
Thống kê mô tả 
Trong thống kê mô tả ta thấy có ba loại như sau: 
Common Sample, Individual Sample, và Boxplots. 
Common Sample chỉ tính các thống kê các quan 
sát có đầy đủ giá trị ở tất cả các chuỗi dữ liệu trong 
nhóm. Individual Sample tính các thống kê của 
các quan sát có đầy đủ giá trị ở mỗi chuỗi dữ liệu.  
Kiểm định đồng liên kết1  
Chúng ta sẽ được biết ở chương 14 rằng khi hồi qui 
các chuỗi thời gian không dừng thường dẫn đến 
“kết quả hồi qui giả mạo”2. Tuy nhiên, Engle và 
Granger3 (1987) cho rằng nếu kết hợp tuyến tính 
của các chuỗi thời gian không dừng có thể là một chuỗi dừng và các chuỗi thời gian 
không dừng đó được cho là đồng liên kết. Kết hợp tuyến tính dừng được gọi là 
phương trình đồng liên kết và có thể được giải hích như mối quan hệ cân bằng dài hạn 
giữa các biến. Nói cách khác, nếu phần dư trong mô hình hồi qui giữa các chuỗi thời 
gian không dừng là một chuỗi dừng, thì kết quả hồi qui là thực và thể hiên mối quan 
hệ cân bằng dài hạn giữa các biến trong mô hình. Mục đích của kiểm định đồng liên 
kết là xác định xem một nhóm các chuỗi không dừng có đồng liên kết hay không. Có 
hai cách kiểm định. 

• Kiểm định nghiệm đơn vị phần dư 
Giả sử GDP và M1 là hai chuỗi thời gian không dừng và ta có mô hình hồi qui như 
sau:  

GDPt = β1 + β2M1t + ut                (2.13) 
Nếu phần dư ut là một chuỗi dừng thì kết quả hồi qui giữa GDP và M1 là “thực” và ta 
vẫn sử dụng một cách bình thường. Nói cách khác, GDP và M1 có quan hệ đồng liên 
kết và β2 được gọi là hệ số hồi qui đồng liên kết. Các bước thực hiện trên Eviews như 
sau: 

1) Ước lượng mô hình GDPt = β1 + β2M1t + ut  

                                                 
1 Cointegration test 
2 Spurious regression 
3 Đoạt giải Nobel kinh tế năm 2003  
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2) Kiểm định nghiệm đơn vị chuỗi ut 

• Kiểm định đồng liên kết dựa trên phương pháp VAR của Johasen 
Eviews thực hiện kiểm định đồng liên kết trên cơ sở phương pháp luận VAR của 
Johasen (1991, 1995a). Lưu ý, kiểm định này chỉ có hiệu lực khi ta đang xét các chuỗi 
thời gian không dừng. Giả sử ta muốn kiểm định đồng liên kết giữa GDP và M1 trong 
Chapter2.3.xls theo phương pháp luận của Johasen, ta chọn View/Cointegration 
Test … sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại như sau: 

 
Ở lựa chọn Deterministic trend in data có năm giả định về các chuỗi thời gian đang 
xem xét. Như sẽ được trình bày ở chương 14, một chuỗi thời gian có thể dừng sai 
phân hoặc dừng xu thế, trong đó có thể có xu thế xác định và xu thế ngẫu nhiên. 
Tương tự, các phương trình đồng liên kết có thể có hệ số cắt và xu thế xác định. Trên 
thực tế, trường hợp 1 và 5 ít khi được sử dụng. Nếu ta không chắc chắn về các giả 
định xi thế, ta nên 
chọn trường hợp 6. 
Nếu mô hình có các 
biến ngoại sinh thì ta 
đưa vào ô exog 
variables. Ngoài ra, 
ta có thể xác định độ 
trể của biến phụ thuộc 
trong mô hình ở ô 
Lag intervals và mức 
ý nghĩa ở ô MHM. 
Kết quả kiểm định 
mối quan hệ đồng 
liên kết giữa GDP và 
M1 như bảng bên 
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cạnh. Ở đây có hai giả thiết H0: (i) “None”, nghĩa là không có đồng liên kết (đây là giả 
thiết ta quan tâm nhất); (ii) “At most 1”, nghĩa là có một mối quan hệ đồng liên kết. 
Lưu ý, tùy vào số biến trong mô hình (ví dụ k biến) mà ta có k-1 số phương trình đồng 
liên kết. Khi đó, ta có thêm số giả thiết về số phương trình đồng liên kết. Để quyết 
định bác bỏ hay chấp nhận giả thiết H0, ta so sánh giá trị “Trace Statistic” với giá trị 
phê phán (critical value) ở mức ý nghĩa xác định ở ô MHM (ở đây ta chọn là 5%). 

 Nếu Trace Statistic < Critical Value, ta chấp nhận giả thiết H0 
 Nếu Trace Statistic > Critical Value, ta bác bỏ giả thiết H0   

Nhân quả Granger  
Để kiểm định liệu có tồn tại mối quan hệ nhân quả Granger1 giữa hai chuỗi thời gian 
Y và X trên Eviews, ta xây dựng hai phương trình sau: 

Yt = α0 + α1Yt-1 + … + αlYt-l + β1Xt-1 + … + βlXt-l + εt           (2.14) 

Xt = α0 + α1Xt-1 + … + αlXt-l + β1Yt-1 + … + βlYt-l + εt           (2.15) 
Để xem các biến trễn của X có giải thích cho Y (X tác động nhân quả Granger lên Y) 
và các biến trễ của Y có giải thích cho X (Y tác động nhân quả Granger lên X) hay 
không ta kiểm định giả thiết sau đây cho mỗi phương trình: 

H0: β1 = β2 = … = βl = 0              (2.16) 
Để kiểm định giả thiết đồng thời này, ta sử dụng thống kê F của kiểm định Wald2 và 
cách quyết định như sau: Nếu giá trị thống kê F tính toán lớn hơn giá trị thống kê F 
phê phán ở một mức ý nghĩa xác định ta bác bỏ giả thiết H0 và ngược lại. Có bốn khả 
năng như sau: 

 Nhân quả Granger một chiều từ X sang Y nếu các biến trễ của X có tác 
động lên Y, nhưng các biến trễ của Y không có tác động lên X. 

 Nhân quả Granger một chiều từ Y sang X nếu các biến trễ của Y có tác 
động lên X, nhưng các biến trễ của X không có tác động lên Y. 

 Nhân quả Granger hai chiều giữa X và Y nếu các biến trễ của X có tác động 
lên Y và các biến trễ của Y có tác động lên X. 

 Không có quan hệ nhân quả Granger giữa X và Y nếu các biến trễ của X 
không có tác động lên Y và các biến trễ của Y không có tác động lên X. 

Để kiểm định nhân quả Granger trên Eviews ta chọn View/Granger Causality … sẽ 
xuất hiện một hộp thoại về độ trễ tối ưu. Khi xác định độ trễ tối ưu và chọn OK, ta có 
kết quả như sau: 

                                                 
1 Granger causality 
2 Kiểm định tập hợp ràng buộc tuyến tính sẽ được trình bày ở chương 7 
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Lưu ý, các độ trễ của X và Y có thể khác nhau và có thể được xác định bằng một số 
tiêu chí thống kê khác nhau. 

XÂY DỰNG HÀM KINH TẾ LƯỢNG TRÊN EVIEWS 
Trong tài liệu này ta chỉ xét phân tích hồi qui đơn phương trình. Phần này trình bày 
các kỹ thuật phân tích hồi qui cơ bản như xác định và ước lượng một mô hình hồi qui, 
kiểm định giả thiết, và sử dụng kết quả ước lượng cho các mục đích dự báo. 

ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG TRÌNH 
Ước lượng hồi qui đơn phương trình trên Eviews được thực hiện bằng cách sử dụng 
đối tượng phương trình. Để tạo ra một đối tượng phương trình ta chọn Object/New 
Object … /Equation hay Quick/Estimate Equation … từ thực đơn chính, hay đơn 
giản chỉ cần đánh equation trong cửa sổ lệnh. Kế tiếp, ta sẽ xác định dạng phương 
trình trong hộp soạn thảo Specification của hộp thoại Equation Estimation và chọn 
phương pháp ước lượng ở ô Method. Các kết quả ước lượng được lưu trữ như một 
phần của đối tượng phương trình.  

Xác định phương trình hồi qui 
Khi tạo ra một đối tượng phương trình sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại Equation 
Estimation và ta cần xác định ba 
việc sau: dạng phương trình, 
phương pháp ước lượng, và mẫu 
được sử dụng để ước lượng. 
Trong hộp soạn thảo dạng phương 
trình ta nhập các biến phụ thuộc 
và giải thích theo thứ tự từ trái qua 
phải và lưu ý xác định dạng hàm. 
Có hai cách xác định dạng phương 
trình ước lượng: liệt kê các biến 
và công thức. Phương pháp liệt kê 
dễ hơn nhưng chỉ có thể sử dụng 
giới hạn ở các dạng mô hình tuyến 
tính. Phương pháp công thức tổng 
quát hơn và phải được sử dụng để 
xác định các dạng mô hình phi tuyến và các mô hình có ràng buộc tham số.    
Xác định phương trình theo phương pháp liệt kê 
Cách đơn giản nhất để xác định một phương trình tuyến tính là liệt kê các biến trong 
phương trình. Trước hết, nhập tên biến phụ thuộc hay công thức của biến phụ thuộc, 
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sau đó nhập tên các biến giải thích. Ví dụ, sử dụng Chapter2.3.xls để xác định 
phương trình hồi qui GDP theo cung tiền M1, ta nhập vào hộp thoại soạn thảo dạng 
phương trình như sau: 
 GDP c M1                (2.17) 
Lưu ý có hiện diện của chuỗi C trong danh sách các biến giải thích. Đây là một chuỗi 
mặc định sẵn trong Eviews được dùng để xác định hằng số trong phương trình hồi qui. 
Eviews không tự động đưa hằng số vào phương trình hồi qui vì tùy thuộc vào mô hình 
có hệ số cắt hay không nên ta phải đưa vào khi xác định phương trình hồi qui. C là 
một đối tượng đã được xác định trước trong bất kỳ một tập tin Eview nào. Đây là một 
vectơ hệ số mặc định – khi ta xác định phương trình bằng cách liệt kê tên các biến, 
Eviews sẽ lưu giữ các hệ số ước lượng trong vectơ này theo thứ tự xuất hiện trong 
danh sách các biến. Trong ví dụ trên, hằng số sẽ được lưu trong C(1) và hệ số của M1 
sẽ được lưu trong C(2). 

Nếu mô hình có biến trễ một giai đoạn của biến phụ thuộc thì ta liệt kê các biết 
trong hộp thoại soạn thảo này như sau: 

GDP GDP(-1) c M1               (2.18) 
Như vậy hệ số của biến trễ biến GDP là C(1), hệ số của hằng số là C(2), và hệ số của 
M1 là C(3). 

Nếu mô hình có nhiền biến trễ liên tục của biến GDP thì thay vì phải nhập từng 
biến trễ GDP(-1) GDP(-2) GDP(-3) GDP(-4), Eviews cho phép thực hiện như sau: 

GDP GDP(1 to 4) c M1              (2.19) 
Tuy nhiên, nếu ta không đưa số 1 và dấu ngoặc đơn thì Eviews sẽ hiểu đó là số 0. Ví 
dụ: 
 GDP c M1(to 2) M1(-4)              (2.20) 
Thì Eviews sẽ hiểu ta hồi qui GDP theo hằng số C, M1, M1(-1), M1(-2), và M1(-4). 
Ngoài ra, ta cũng có thể đưa các chuỗi điều chỉnh vào nhóm các biến giải thích. Ví dụ 
ta hồi qui GDP theo hằng số, biến trễ của GDP, và biến trung bình di động hai giai 
đoạn của M1 như sau: 
 GDP GDP(-1) c ((M1+M1(-1))/2)              (2.21) 
Xác định phương trình theo phương pháp công thức 
Một công thức phương trình trong Eviews là một biểu thức toán về các biến và hệ số. 
Để xác định một phương trình bằng công thức, đơn giản là ta nhập biểu thức vào hộp 
thoại soạn thảo. Ví dụ, hồi qui mô hình dạng log tự nhiên như sau: 
  log(GDP) c log(GDP(-1)) log(M1)            (2.22) 
Hai lý do chủ yếu ta phải sử dụng phương pháp công thức này là ước lượng các mô 
hình ràng buộc và phi tuyến.   
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Ước lượng một phương hồi qui 
Phương pháp ước lượng 
Sau khi đã xác định 
phương trình, ta cần chọn 
phương pháp ước lượng 
bằng cách nhấp vào 
Method và sẽ thấy xuất 
hiện một hộp thoại dạng 
drop-down liệt kê các 
phương pháp ước lượng.  

Phương pháp sử 
dụng phổ biến nhất đối với hồi qui đơn phương trình là phương pháp bình phương bé 
nhất1. Trong chương trình kinh tế lượng căn bản của cuốn sách này, ta chỉ sử dụng hai 
phương pháp là LS - Least Squares2 và BINARY – Binary choice3. Hai phương pháp 
này sẽ được trình bày chi tiết vào các chương sau. 
Mẫu ước lượng 
Ta nên xác định mẫu sử dụng cho việc ước lượng mô hình. Theo mặc định, Eviews 
đưa ra mẫu của tập tin Eviews hiện hành, nhưng ta có thể thay đổi mẫu theo mục đích 
ước lượng bằng cách nhập vào hộp thoại Sample. Thay đổi mẫu ở đây không ảnh 
hưởng gì đến mẫu của tập tin Eviews hiện hành. Nếu có quan sát không có giá trị4, 
Eviews tạm thời điều chỉnh mẫu ước lượng để loại bỏ các quan sát đó ra khỏi mẫu 
phân tích. 

 
Ngoài ra, nếu trong mô hình có các biến trễ hay biến điều chỉnh thì Eviews cũng điều 
chỉnh số mẫu ước lượng. 

                                                 
1 Least squares/Ordinary least squares 
2 Kể cả phương pháp WLS (Weighted least squares) và GLS (Generalized least squares) 
3 Hai loại mô hình sẽ được trình bày ở chương 15 là Logit và Probit 
4 Missing value 
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Các lựa chọn ước lượng 
Khi chọn Options ta sẽ thấy 
xuất hiện hộp thoại Equation 
Estimation. Các nội dung 
trong phần lựa chọn ước 
lượng như 
Heteroskedastiscity consistent 
coefficient covariance và 
Weighted LS/TSLS sẽ được 
trình bày chi tiết ở chương 11 
và 12.  
Kết quả ước lượng 
Sau khi đã hoàn thành các 
bước trên ta chọn OK trong 
hộp thoại Equation 
Estimation, Eviews sẽ hiển thị cửa số phương trình về hiển thị kết quả ước lượng. 
Trong kết quả ước lượng của Eviews gồm ba phần chính: Tóm tắt các đặc điểm của 
mô hình hồi qui 
(biến phụ thuộc, 
phương pháp ước 
lượng, thời điểm 
thực hiện ước 
lượng, mẫu ước 
lượng, và số quan 
sát được sử dụng 
cho ước lượng 
kết quả); Kết quả 
hệ số (tên các 
biến giải thích, 
giá trị ước lượng 
các hệ số hồi qui, 
sai số chuẩn, 
thống kê t, và giá 
trị xác suất); và 
Tóm tắt thống kê 
(hệ số xác định 
R2, R2 điều chỉnh, sai số chuẩn của hồi qui, tổng bình phương phần dư (RSS), thống 
kê d Durbin-Watson, AIC, SIC, thống kê F, …). Sau khi học xong chương trình kinh 
tế lượng căn bản ít nhất ta sẽ hiểu một cách hệ thống tất cả các thông tin trong bảng 
kết quả ước lượng này. 
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Phân tích kết quả hồi qui 
Các hiển thị của phương trình hồi qui  
Các hình thức biểu diễn phương trình hồi qui1. 
Biểu diễn phương trình hồi qui dưới ba hình 
thức: hình thức lệnh ước lượng trong màn hình 
lệnh của Eviews, hình thức phương trình đại số 
dưới dạng các ký hiệu, và hình thức phương trình 
với các giá trị ước lượng các hệ số. 
 
Estimation Command: 
===================== 
LS GDP GDP(-1) C M1 
 

Estimation Equation: 
===================== 
GDP = C(1)*GDP(-1) + C(2) + C(3)*M1 
 

Substituted Coefficients: 
===================== 
GDP = 1.02348388*GDP(-1) + 3.375294154 - 0.0171476024*M1 

Kết quả ước lượng. Như đã trình bày ở trên. 
Giá trị thực tế, giá trị ước lượng, và phần dư. Có các cách trình bày như sau: 

 
Các kiểm định về hệ số hồi qui, phần dư, và sự ổn định. Đây là các nội dung rất 
quan trọng trong phân tích hồi qui và sẽ được trình bày ở các phần sau. 
Các thủ tục của phương trình hồi qui  
Có nhiều thủ tục liên quan đến kết quả ước lượng 
phương trình hồi qui, nhưng hai thủ tục hay sử dụng 
là Specify/Estimate … nghĩa là giúp quay lại hộp 
thoại Equation Estimation một cách nhanh chóng 
nếu ta có bất kỳ điều chỉnh nào về mô hình hồi qui, 
và Forecast … nghĩa là nếu mô hình ước lượng tốt ta 
có thể dùng cho mục đích dự báo và thủ tục này giúp 
ta xác định được giá trị dự báo điểm, xây dựng đồ thị 
khoảng dự báo, và các tiêu chính thống kê về độ 
chính xác của dự báo.    
Phần dư từ phương trình hồi qui  
Phần dư từ phương trình hồi qui được lưu giữ trong một đối tượng chuỗi có tên mặc 
định là RESID. RESID là một chuỗi thông thường chỉ được tạo ra do kết quả của 
phương trình hồi qui vừa mới được thực hiện. Cho nên, nếu muốn phân tích phần dư 

                                                 
1 Representation 
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ta nên lưu phần dư với một tên gọi khác. Khi vừa ước lượng mô hình, nếu ta chọn 
Resids ở Equation ta sẽ có đồ thị hệ trục kép như sau: 
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Biến giả trong Eviews 
Để đưa biến giả vào mô hình hồi qui, thay vì phải tạo ra các biến này, Eviews đưa ra 
công thức hỗ trợ rất hữu ích như sau: 
 @EXPAND(D1, D2, …)              (2.23) 
Ví dụ sử dụng Chapter2.4.wf1 hồi qui biến wage theo các biến giáo dục, năm kinh 
nghiệm, giới thích, ngành xây dựng, và ngành dịch vụ như sau: 
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Kết quả ước lượng như sau: 

 
Một số kiểm định hồi qui cơ bản 
Mỗi thủ tục kiểm định được trình bày dưới đây liên quan đến một giả thiết không (H0) 
nhất định. Trong mỗi kết quả kiểm định thường gồm có một hoặc một số thống kê 
kiểm định và giá trị xác suất, p-value (càng thấp thì khả năng bác bỏ H0 càng cao). 
Tuy nhiên, để hiểu các kiểm định ta cần hiểu các phân phối xác suất cơ bản cũng như 
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nội dung của kiểm định. Cho nên, các kiểm định này sẽ được áp dụng ngay sau nội 
dung bài giảng liên quan ở các chương sau.   

Các kiểm định hệ số 
• Kiểm định Wald 
Đây là một kiểm định rất quan trọng trong phân tích hồi qui bội bằng cách tính một 
thống kê kiểm định dựa trên hồi qui không bị ràng buộc. Thống kê Wald cho biết mức 
độ các ước lượng không bị ràng buộc thỏa mãn các ràng buộc như thế nào dưới giả 
thiết không. Nếu các ràng buộc thực sự là đúng, thì các ước lượng không bị ràng buộc 
sẽ thỏa mãn các ràng buộc.  

Để thực hiện kiểm định Wald (về ràng buộc hệ số) trên Eviews ta xem ví dụ 
sau đây (tập tin Chapter2.5.wf1). Giả sử ta có hàm sản xuất Cobb-Dougle có dạng:  

Y = AKβ2Lβ3eui
                   (2.24)

Trong đó:  

Y là sản lượng, K là vốn cố định, L là lao động, β2 và β3 lần lượt là hệ số co giãn của 
sản lượng theo vốn và lao động, và β2 + β3 là tính (lợi thế) kinh tế theo/nhờ qui mô 
(return to scale). Theo lý thuyết kinh tế ta biết: 

• Lợi thế kinh tế tăng theo qui mô khi β2 + β3 > 1 

• Lợi thế kinh tế không đổi theo qui mô khi β2 + β3 = 1 

• Lợi thế kinh tế giảm theo qui mô khi β2 + β3 < 1 
Nếu lấy log tự nhiên hai vế của phương trình (2.24) ta có: 

log(Y) = log(A) + β2log(K) + β3log(L) + ui           (2.25)  

Đặt β1 = log(A) và A = eβ1, vậy ta có phương trình tương đương sau đây: 

log(Y) = β1 + β2log(K) + β3log(L) + ui            (2.26) 
Kết quả ước lượng phương trình (2.25) như trong bảng sau: 
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Tổng các hệ số hồi qui của log(K) và log(L) dường như lớn hơn 1, nhưng để có kết 
luận tin cậy ta cần kiểm định giả thiết H0: β2 + β3 = 1. Để thực hiện kiểm định Wald ta 
chọn View/Coefficient Tests/Wald – Coefficient Restrictions … và nhập điều kiện 
ràng buộc vào hộp thoại soạn thảo như sau: 

 
Lứu ý, nếu có nhiều ràng buộc khác nhau, thì mỗi ràng buộc cách nhau bằng một dấu 
phẩy. Eviews sẽ cho kết quả kiểm định như sau: 

 
Các giá trị thống kê sẽ được giải thích ở chương mô hình hồi qui bội. Ngoài ra, ta có 
thể đưa ra các điều kiện ràng buộc khác tùy vào phát biểu giả thiết.  

Để quyết định bác bỏ hay chấp nhận H0, nếu là mô hình hồi qui tuyến tính ta so 
sánh giá trị F tính toán với giá trị F phê phán ở một mức ý nghĩa xác định. Ngược lại, 
nếu mô hình hồi qui phi tuyến ta so sánh giá trị chi bình phương tính toán với giá trị 
chi bình phương phê phán với số bậc tự do bằng số ràng buộc. 

• Kiểm định bỏ sót biến 
Đây là một nội dung quan trọng trong kiểm định sai dạng mô hình. Ý tưởng của kiểm 
định này là khi ta đưa thêm biến vào mô hình và muốn biết các biến này có đóng góp 
có ý nghĩa vào việc giải thích sự thay đổi của biến phụ thuộc hay không. Giả thiết 
không của kiểm định này là các biến mới đưa thêm vào mô hình đồng thời không có ý 
nghĩa. Giả sử, với Chapter2.3.xls, lúc đầu ta chỉ ước lượng mô hình như sau: 
  log(GDPt) = B1 + B2log(M1t) + B3log(RSt) + ut             (2.27)  
Hai điểm lưu ý với kiểm định này: 
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- Số quan sát trong hai mô hình phải bằng nhau. 
- Áp dụng cho mọi phương pháp ước lượng miễn là phương trình hồi qui được 

xác định bằng cách liệt kê các biến chứ không phải bằng công thức. 
Để thực hiện kiểm định bỏ sót biết ta chọn View/Coefficient Tests/Omitted 
Variables – Likelihood Ratio … và nhập tên các biến nghi là bị bỏ sót cần được 
kiểm định (giả sử đó là TIME và PR) vào hộp thoại soạn thảo và được kết quả sau 
đây: 

 
Để quyết định bác bỏ hay chấp nhận H0, nếu là mô hình hồi qui tuyến tính ta so sánh 
giá trị F tính toán với giá trị F phê phán ở một mức ý nghĩa xác định. Ngược lại, nếu 
mô hình hồi qui phi tuyến ta so sánh giá trị LR với giá trị chi bình phương phê phán 
với số bậc tự do bằng số ràng buộc. 

• Kiểm định thừa biến 
Đây cũng là một nội dung trong kiểm định sai dạng mô hình. Kiểm định này cho phép 
ta kiểm định xem một nhóm biến đưa vào mô hình có ý nghĩa thống kê hay không. 
Nói cách khác, đây là kiểm định xem các hệ số của một nhóm biến đưa vào mô hình 
có đồng thời bằng không hay không để quyết định có nên loại chúng ra khỏi mô hình 
hay không. Các điều kiện áp dụng kiểm định này cũng tương tự như kiểm định bỏ sót 
biến. Giả sử lúc đầu ta có mô hình như sau: 
  log(GDPt) = B1 + B2log(M1t) + B3log(RSt) + B4PRt + B5TIME + ut         (2.28) 
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Để thực hiện kiểm định thừa biến ta chọn View/Coefficient Tests/Redundant 
Variables – Likelihood Ratio … và nhập các biến cho rằng không cần thiết (ví dụ PR 
và TIME) vào hộp thoại soạn thảo và được kết quả sau: 

 
Để quyết định bác bỏ hay chấp nhận H0, nếu là mô hình hồi qui tuyến tính ta so sánh 
giá trị F tính toán với giá trị F phê phán ở một mức ý nghĩa xác định. Ngược lại, nếu 
mô hình hồi qui phi tuyến ta so sánh giá trị chi bình phương tính toán với giá trị chi 
bình phương phê phán với bậc tự do bằng số ràng buộc. 

Kiểm định phần dư 
Eviews cung cấp các kiểm định các giả thiết rất quan trọng liên quan đến phần dư như 
phần dư có phân phối chuẩn, không có tương quan chuỗi, và phương sai đồng nhất.  

• Kiểm định phân phối chuẩn của phần dư 
Như ta sẽ biết ở chương 6 về phân tích hồi qui đơn, một giả định quan trọng trong các 
mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển là các hạn nhiễu ngẫu nhiên trong mô hình hồi qui 
tổng thể (và vì thế phần dư - đại diện của hạn nhiễu ngẫu nhiên trong mô hình hồi qui 
mẫu) theo phân phối chuẩn.  
Giả thiết H0:  Phần dư của mô hình hồi qui có phân phối chuẩn 
Phương pháp: Thống kê Jarque – Bera. Như đã trình bày thống kê JB có phân phối 
Chi bình phương với số bậc tự do là 2 (χ2

(2)). 
Thực hiện trên Eviews: Từ kết quả ước lượng chọn View/Residual tests/Histogram – 
Normality test, rồi so sánh giá trị JB với giá trị Chi bình phương với số bậc tự do là 2. 

• Biểu đồ tự tương quan - thống kê Q 
Trong mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển có giả định rằng các hạn nhiễu không có 
tương quan với nhau. Ngoài thống kê d Durbin-Watson, ta có thể sử dụng biểu đồ tự 
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tương quan và thống kê Q để kiểm định “chuỗi” phần dư của mô hình hồi qui có 
tương quan với nhau không. Biểu đồ tự tương quan đã được trình bày ở phần xử lý dữ 
liệu chuỗi. Để thực hiện kiểm định phần dư có tự tương quan hay không ta chọn 
View/Residual Tests/Correlogram – Q Statistics …     

• Kiểm định nhân tử Lagrange  
Đây là một cách kiểm định khác với kiểm định Q để kiểm định tương quan chuỗi. 
Kiểm định này sẽ được trình bày ở chương 13 về lựa chọn dạng mô hình. Trên Eviews 
ta thực hiệm kiểm định này bằng cách chọn Views/Residual Tests/Serial 
Correlation LM Test …    

• Kiểm định White về phương sai thay đổi 
Tương tự, mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển cũng giả định các hạn nhiễu có phương 
sai đồng nhất. Để xem phương sai của nhiễu có đồng nhất hay không ta có thể sử dụng 
các kiểm định Park, kiểm định Glejser, kiểm định White, … Nội dung các kiểm định 
này sẽ được trình bày ở chương 11 về phương sai thay đổi. Trên Eviews ta thực hiện 
kiểm định White bằng cách chọn hoặc View/Residual Tests/White 
Heteroskedasticity (no cross terms) hoặc View/Residual Tests/White 
Heteroskedasticity (cross terms).   

Kiểm định sự ổn định 
• Kiểm định Chow 
Mục đích của kiểm định Chow là xem liệu có 
sự thay đổi về mặt cấu trúc của mô hình hồi 
qui (đối với hồi qui chuỗi thời gian) giữa các 
giai đoạn khác nhau (do thay đổi chính sách 
hoặc cú sốc kinh tế) hay không. Nội dung của 
kiểm định này sẽ được trình bày ở chương 8 về 
phân tích hồi qui bội. Ta xét ví dụ trong 
Chapter2.6.txt. Sau khi ta hồi qui tiết kiệm 
theo thu nhập và thực hiện kiểm định như sau 
View/Stability Tests/Chow Breakpoint Test 
… và ta nhập mốc thời gian vào hộp thoại soạn 
thảo để có kết quả như sau: 

. 

• Kiểm định RESET của Ramsay 
Mục đích của kiểm định này là xem có bỏ sót biến quan trọng trong mô hình hồi qui 
hay không (nhất là khi không có số liệu về biến bỏ sót đó). Nội dung của kiểm định 
này sẽ được trình bày ở chương 8 về lựa chọn dạng mô hình. Sau khi ước lượng, để 
kiểm định xem liệu mô hình có sót biến hay không ta chọn View/Stability 
Tests/Ramsay RESET Test …  
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Mục đích môn học

SPSS (Statistical Package for Social Scienes) laø moät phaàn 
meàm qu n lyù cô sôû döõ lieäu vaø cho pheùp thöïc hieän nhieàu ả
pheùp phaân tích thoáng keâ chuyeân nghieäp, ña naêng, duøng:
- Trình baøy döõ lieäu: baûng taàn suaát, phaàn traêm, trò trung 
bình, ñoä leäch chuaån, trình baøy bieåu ñoà…
- Kieåm ñònh thoáng keâ: xem xeùt moái lieân heä, söï töông quan 
cuûa döõ lieäu…

SPSS coù khaû naêng xöû lyù vaø phaân tích caùc döõ kieän nghieân cöùu 
coù dung löôïng maãu töø vaøi chuïc cho ñeán vaøi chuïc ngaøn maãu 
hay nhieàu hôn nöõa tuøy theo khaû naêng cuûa boä nhôù maùy vi 
tính. 



Cấu trúc môn học:

A. Nguyên tắc tạo khuôn nhập liệu

B. Thống kê mô tả (Trình bày dữ liệu)

C. Thống kê suy diễn (Kiểm định dữ liệu)

Tài liệu tham khảo:

1. Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội. Hoàng 
Trọng (2007)

2. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Hoàng 
Trọng (2005)
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Thông tin

Download tập tin data thuchanh.sav để thực hành

Địa chỉ: - taxuanhoai@gmail.com

   - phantichdulieu@yahoo.com.vn

mailto:taxuanhoai@gmail.com


Xöû lyù vaø phaân tích döõ lieäu 
nghieân cöùu vôùi SPSS

Chương 1: 

Phân loại dữ liệu, mã hóa 
và tạo khuôn nhập liệu 
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Các giai đoạn của tiến trình nghiên cứu

- Đề cương chi tiết

- Bộ công cụ thu thập thông tinChuẩn bị

Xử lý, phân tích 

thông tin

Tiến hành 

thu thập dữ liệu

Dữ liệu thô

Báo cáo tổng hợp
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Vị trí của kỹ thuật xử lý và phân tích dữ liệu

Xaùc ñònh vaán ñeà nghieân cöùu

Thieát keá nghieân cöùu (ñeà cöông)

Lyù thuyeát tieáp caän vaø xaây döïng 
moâ hình lyù thuyeát

Thu thaäp döõ lieäu

Xöû lyù vaø phaân tích döõ lieäu

Baùo caùo keát quaû
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Sơ đồ tư duy thống kê

      Mức độ chính xác 

   của mô hình thống kê

                                                          Sự kiện

                               Thông tin

       Dữ liệu  

                                                                  Mức độ cải thiện các quyết định

Tri thức



Xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu - SPSS 9May 5, 2010

1. Phân loại dữ liệu

+ Dữ liệu định tính: Là loại dữ liệu phản ánh tính 
chất, thuộc tính của đối tượng nghiên cứu. Chỉ mô tả 
sự hơn kém không tính được trị trung bình. 
Thu thập bằng thang đo định danh và thang đo thứ 
bậc.

Ví dụ: Dữ liệu về 
. thành phần dân tộc
. giới tính
. màu sắc
. Loại hình phương tiện giao thông
…
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1. Phân loại dữ liệu

+ Dữ liệu định lượng: Là loại dữ liệu phản ánh mức 
độ hay mức độ hơn kém và tính được trị trung bình. 
Thu thập bằng thang đo khoảng cách và thang đo tỉ 
lệ. 

Ví dụ: Dữ liệu về 
. tuổi
. thu nhập trung bình tháng
. số sinh viên vắng mặt
. trọng lượng cơ thể
…
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SÔ ÑOÀ PHAÂN LOAÏI DÖÕ LIEÄU

DÖÕ LIEÄU

ÑÒNH TÍNH ÑÒNH LÖÔÏNG

 thang ño
  

ĐỊNH DANH

thang ño
 

THỨ BẬC

thang ño
 

TỈ LỆ

thang ño  
 

KHOẢNG
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Thang đo

+ Danh nghĩa (Nominal): Là loại thang đo dùng cho 
các đặc điểm thuộc tính, dùng để phân loại đối 
tượng. Khi thống kê người ta thường sử dụng các 
mã số để qui ước, giữa các con số này không có 
quan hệ hơn kém và không ý nghĩa toán học.

Ví dụ: Tình trạng hôn nhân của anh/chị hiện nay:

1. Độc thân

2. Có gia đình 

3. Ly dị

4. Trường hợp khác
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Thang đo

+ Thứ bậc (Ordinal): Là loại thang đo dùng cho các 
đặc điểm thuộc tính, các giá trị được sắp xếp theo 
trật tự tăng hoặc giảm dần và có mối quan hệ thứ 
bậc hơn kém.
Thực chất thang đo thứ bậc là thang đo định danh 
các giá trị được sắp xếp theo thứ bậc.

Ví dụ: Học lực
1. Yếu, kém
2. Trung bình
3. Khá
4. Giỏi
5. Xuất sắc
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Thang đo

+ Khoảng cách (Interval): Là loại thang đo dùng cho 
các đặc điểm số lượng, là thang đo thứ bậc có các 
khoảng cách đều nhau và liên tục. Dãy số này có hai 
cực ở hai đầu dãy số thể hiện hai trạng thái đối 
nghịch nhau. 

Dữ liệu tính toán cộng trừ có ý nghĩa
Ví dụ: Vấn đề quan tâm (không quan tâm: 1 … quan tâm nhất: 5)

54321Trình ñoä chuyeân moân
54321Trình ñoä vaên hoùa
54321Ñaïo ñöùc

 Khoâng quan taâm                             Raát quan taâm
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Thang đo

+ Tỉ lệ (Ratio): Là loại thang đo dùng cho đặc tính số 
lượng. Thang đo tỉ lệ có đầy đủ đặc tính của thang 
đo khoảng cách. Ngoài ra nó còn có một trị số “0” 
thật, cho phép lấy tỉ lệ so sánh giữa hai giá trị của 
biến số

Dữ liệu tính toán tất cả đều có ý nghĩa.
Ví dụ: 

-  Tuổi của anh/chị: . . . . . . . . tuổi

-  Anh/chị đã vay ngân hàng bao nhiêu tiền: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VNĐ



Xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu - SPSS 16May 5, 2010

Thang đo

Chú ý: 

Sự khác nhau giữa thang đo khoảng và thang đo tỉ lệ:

. Điểm 0 trong thang đo tỉ lệ là một trị số thật

. Trong thang đo khoảng sự so sánh về mặt tỉ lệ 
giữa các giá trị không có ý nghĩa

Trong xử lý SPSS thường gộp chung thang đo khoảng 
cách và thang đo tỉ lệ thành thang đo định lượng 
(Scale).   định danh (Nominal); thứ bậc (Ordinal) 
và định lượng (Scale).
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2. Giôùi thieäu SPSS for Windows - laøm vieäc vôùi SPSS  

2.1. Khôûi ñoäng SPSS – Keát thuùc SPSS
+ Khôûi ñoäng: 

- Menu ò  Programs   SPSS for Windows 11.5… maøn 
hình SPSS seõ xuaát hieän.

+ Keát thuùc SPSS: 
- Menu à  File  Exit
- Söû duïng toå hôïp phím: ALt + F4
- Nhaép nuùt traùi troû vaøo bieåu töôïng chöõ thaäp traéng neàn ñoû 
goùc phaûi treân maøn hình. 
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2. Giôùi thieäu SPSS for Windows - laøm vieäc vôùi SPSS  

2.2. Thöïc ñôn, coâng cuï vaø moät soá thuaät ngöõ trong SPSS

+ Noäi dung chuû yeáu cuûa Menu:
File: khôûi taïo file môùi, ñoùng môû, löu file, in aán, thoaùt …
Edit:  undo, caét daùn, choïn, tìm kieám, thay theá, xaùc laäp 
caùc maëc ñònh (options)
View: cho hieän doøng traïng thaùi, thanh coâng cuï, choïn font 
chöõ…
Data: ñònh nghóa bieán, theâm bieán, ñi ñeán quan saùt, xeáp 
thöù töï, gheùp file, chia file … choïn quan saùt.
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2. Giôùi thieäu SPSS for Windows - laøm vieäc vôùi SPSS  

 
Transform: tính toaùn, maõ hoùa laïi caùc bieán ...
Analyze: thöïc hieän caùc thuû tuïc thoáng keâ nhö: toùm taét döõ 
lieäu, laäp baûng toång hôïp, so saùnh trung bình cuûa hai ñaùm 
ñoâng, phaân tích phöông sai, töông quan vaø hoài quy, vaø 
caùc phöông phaùp phaân tích ña bieán.
Graphs: taïo caùc bieåu ñoà vaø ñoà thò
Utilities: tìm hieåu thoâng tin veà caùc bieán, file …
Windows:  saép xeáp caùc cöûa soå laøm vieäc trong SPSS, di 
chuyeån giöõa caùc cöûa soå laøm vieäc …
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2. Giôùi thieäu SPSS for Windows - laøm vieäc vôùi SPSS  

+ Vuøng noäi dung: 
Variable View: laø maøn hình khuoân nhaäp lieäu
Data View: laø maøn hình döõ lieäu
Ñeå chuyeån ñoåi hai cöûa soå laøm vieäc treân, chæ caàn nhaáp 
vaøo Data View hay Variable View naèm ôû goùc traùi maøn 
hình. 
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2. Giôùi thieäu SPSS for Windows - laøm vieäc vôùi SPSS  

2.3. Truy xuaát moät taäp tin döõ lieäu (Data) – moät keát quaû 
(Output) coù saün

(1) Menu   File   Open   Data (döõ lieäu)/Output (keát 
quaû)… cöûa soå Open Data/Open Output xuaát hieän. 

(2) Nhaáp treân bieåu töôïng choïn oå ñóa caàn ñeán, sau ñoù nhaáp 
ñuùp nuùt traùi con troû choïn taäp tin Data/Output caàn choïn, 
taäp tin caàn duøng xuaát hieän. 



Xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu - SPSS 22May 5, 2010

2. Giôùi thieäu SPSS for Windows - laøm vieäc vôùi SPSS  

2.4. Caùc thuoäc tính cuûa Bieán:

Name: teân bieán
Type: kieåu bieán
Decimals: soá thaäp phaân
Label: nhaõn bieán
Values: giaù trò bieán (maõ hoùa)
Missing: giaù trò khuyeát
Measure: thang ño (loaïi döõ lieäu)
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3. Nguyeân taéc taïo khuoân nhaäp lieäu

+ Nguyeân taéc taïo khuoân: 
- Name: 8 kyù töï, khoâng coù kyù töï ñaëc bieät, khoâng coù khoaûng 

traéng, khoâng baét ñaàu baèng chöõ soá vaø khoâng ñaët truøng teân.
- Type: Numberic (kieåu soá) duøng cho bieán ñònh löôïng vaø bieán 

ñònh tính ñaõ ñöôïc maõ hoùa; String (kieåu chuoåi) duøng cho bieán 
ñònh tính khoâng coù maõ hoùa.

- Label: 255 kyù töï, duøng ñeå ñònh nghóa bieán.
- Values: Chæ maõ hoaù thang ño ñònh tính, khoâng caàn phaûi maõ 

hoùa thang ño ñònh löôïng. 
- Missing: nhaäp giaù trò maø bieán khoâng xöû lyù.
- Measure: thang ño ñònh danh: nominal; thang ño thöùc baäc: 

ordinal ; thang khoaûng vaø thang ño tæ leä: scale
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3. Nguyeân taéc taïo khuoân nhaäp lieäu

+ Nguyeân taéc taïo bieán (Variables View):

Moät caâu hoûi coù theå taïo ra moät bieán vaø cuõng coù theå taïo ra 
nhieàu bieán.
Chuù yù caâu hoûi nhieàu löïa choïn (Multiple Answer - MA), taïo 
ra nhieàu bieán. Coù hai caùch taïo bieán:
. Kieåu Dichotomies: bieán coù hai traïng thaùi (coù/khoâng; yeâu/
gheùt; ñoàng yù/khoâng ñoàng yù…) 
. Kieåu Categories: bieán coù nhieàu traïng thaùi
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3. Nguyeân taéc taïo khuoân nhaäp lieäu

+ Nguyeân taéc nhaäp lieäu (Data View):

- Thoâng tin cuûa moãi ñoái töôïng traû lôøi töông öùng vôùi 1 doøng 
(1 case).

- Moãi loaïi thoâng tin thu thaäp töông öùng vôùi 1 coät (1 
variable).

- Nhaäp lieäu töø traùi qua phaûi theo töøng doøng; xong 1 phieáu 
(1 doøng) thì chuyeån sang phieáu khaùc (sang doøng môùi). 
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4. Thay ñoåi maëc ñònh cuûa chöông trình 

+ Hieån thò teân hoaëc nhaõn bieán trong oâ chöùa bieán nguoàn khi 
thöïc hieän caùc thuû tuïc xöû lyù: 
- Menu  Edit  Option… hoäp thoaïi xuaát hieän
- Choïn General   Display Name (hieån thò teân) hoaëc 
Display Lable (hieån thò nhaõn)  Apply  OK.

+ Ñieàu chænh ñoä roäng vaø soá leû bieán kieåu Numberic: 
Menu  Edit  Option… hoäp thoaïi xuaát hieän
- Choïn Data  With (thay ñoåi ñoä roäng) hoaëc Decimal (soá 
thaäp phaân)  Apply  OK.
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4. Thay ñoåi maëc ñònh cuûa chöông trình 

+ Hieån thò soá hoaëc chöõ trong Data View: 
- Menu   View   Value Lable (hieån thò chöõ) hoaëc 
khoâng choïn Value Lable (hieån thò soá)  Apply  OK.

+ Hieån thò tieáng Vieät trong Data View: 
- Menu  View  Font (heä chöõ); Font Style (kieåu chöõ) 
vaø Size (Möùc ñoä chöõ)  Apply  OK.

+ Hieån thò tieáng Vieät trong Output: 
- Menu  Edit  Option… hoäp thoaïi xuaát hieän
- Choïn Pivot Tables  Tablelook 
- Choïn taäp tin tieáng Vieät Boxed VNI Helve condense.tlo 
 Set Tablelook Directory  Apply  OK.
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Baøi taäp:

1. Caøi chöông trình SPSS 13.0 vaøo maùy
2. Taïo khuoân nhaäp lieäu cho moät baûng hoûi maãu



Xöû lyù vaø phaân tích döõ lieäu 
nghieân cöùu vôùi SPSS

Chương 2: 

Trình bày dữ liệu
(Thống kê mô tả)
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1. Laäp baûng taàn soá

+ Muïc ñích:  duøng baûng taàn soá ñeå thoáng keâ maãu nghieân 
cöùu theo töøng bieán vaø loïc döõ lieäu.

+ Ñoái töôïng:  coù theå ñöôïc thöïc hieän vôùi caùc bieán soá (kieåu 
ñònh tính vaø ñònh löôïng). Trong tröôøng hôïp bieán ñònh 
löôïng lieân tuïc coù quaù nhieàu giaù trò

+ Thao taùc:  Menu   Analyze   Descriptive Statistics 
Frequencies … hoäp thoaïi xuaát hieän   Choïn bieán caàn laäp 
baûng taàn soá trong oâ bieán nguoàn ñöa vaøo oâ Variables 
OK. Keát quaû baûng taàn soá xuaát hieän.
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1. Laäp baûng taàn soá
+ Caùc thoâng soá trong baûng Statistics: 

* Doøng Valid: soá quan saùt hôïp leä (soá ngöôøi traû lôøi)
* Doøng Missing: soá quan saùt bò thieáu döõ lieäu (soá ngöôøi 
khoâng traû lôøi)

+ Caùc thoâng soá trong baûng Frequencies: 
* Coät Frequencies: taàn soá
* Coät Percent: taàn suaát/phaàn traêm
* Coät Valid Percent: phaàn traêm hôïp leä
* Coät Cumulative Percent: Phaàn traêm coäng doàn caùc phaàn 
traêm hôïp leä 
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2. Tính toaùn caùc ñaïi löôïng thoáng keâ moâ taû

+ Muïc ñích: Tính caùc ñaïi löôïng thoáng keâ cho töøng bieán.
+ Ñoái töôïng:  Chæ ñöôïc tính cho caùc bieán ñònh löôïng. Neáu 

duøng caùc ñaïi löôïng thoáng keâ moâ taû ñoái vôùi caùc bieán ñònh 
tính, thì keát quaû seõ khoâng coù yù nghóa. 

+ Thao taùc:  Menu   Analyze   Descriptive Statistics 
Descriptive … hoäp thoaïi xuaát hieän
Choïn bieán ñònh löôïng caàn tính trong oâ bieán nguoàn ñöa 
vaøo oâ Variables 



Xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu - SPSS 33May 5, 2010

2. Tính toaùn caùc ñaïi löôïng thoáng keâ moâ taû

- Choïn caùc ñaïi löôïng thoáng keâ caàn tính trong Options:
. Mean: trung bình coäng . Sum: toång coäng
. Std. Deviation: ñoä leäch chuaån . SE. mean: sai soá chuaån
. Range: khoaûng giöõa giaù trò cao nhaát vaø giaù trò thaáp nhaát
. Minimum: giaù trò nhoû nhaát . Maximum: giaù trò lôùn nhaát

- Choïn caùch saép xeáp thöù töï keát quaû trong Options:
. Ascending mean: traät töï taêng daàn
. Descending mean: traät töï giaûm daàn

- Choïn Continue  OK. Keát quaû xuaát hieän 
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3. Laäp baûng toång hôïp nhieàu bieán (baûng cheùo)

+ Muïc ñích:  thoáng keâ maãu theo nhieàu bieán vaø duøng laøm 
saïch döõ lieäu. 

+ Ñoái töôïng: keát hôïp caùc bieán ñònh tính vaø bieán ñònh löôïng 
vôùi nhau. 

+ Caùc daïng baûng cheùo:
- Baûng 1 ñònh tính – 1 ñònh tính
- Baûng 1 ñònh tính – 2 ñònh tính (hay nhieàu ñònh tính)
- Baûng 1 ñònh löôïng – 1 ñònh tính 
- Baûng 1 ñònh löôïng – 2 ñònh tính (hay nhieàu ñònh tính)

  (chuù yù: trong moät baûng khoâng theå xöû lyù 2 bieán ñònh löôïng)
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3.1. Laäp baûng 1 bieán ñònh tính – 1 bieán ñònh tính 

+ Kieåu baûng Basic: 

- Töø Menu    Analyze    Tables    Basic Tables… hoäp 
thoaïi xuaát hieän: 
. Down: oâ chöùa bieán doøng
. Across: oâ chöùa bieán coät
. Statistics: choïn haøm tính caùc ñaïi löôïng thoáng keâ 
. Layout: saép xeáp caùc döõ lieäu trong baûng soá lieäu
. Total: tính toång doøng vaø toång coät 

Löu yù: Thoâng thöôøng bieán phuï thuoäc ñaët trong oâ doøng vaø 
bieán bieán ñoäc laäp ñaët trong oâ coät. Nhöng thöïc teá, bieán  
ít giaù trò ñöôïc ñaët trong oâ coät.
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3.1. Laäp baûng 1 bieán ñònh tính – 1 bieán ñònh tính 

- Choïn haøm thoáng keâ trong Statistics. Vôùi bieán ñònh tính 
caùc haøm thöôøng duøng laø:
. Count: taàn soá
. Row%: phaàn traêm theo doøng
. Col%: phaàn traêm theo coät

- Saép xeáp soá lieäu trong baûng duøng hoäp thoaïi Layout:
. Across the top: saép xeáp theo coät (choïn haøm Col%) 
. Down the left side: saép xeáp theo doøng (choïn haøm Row
%)
. In separate table: saép xeáp theo caùc baûng rieâng, theo 
töøng haøm thoáng keâ.
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3.1. Laäp baûng 1 bieán ñònh tính – 1 bieán ñònh tính 

+ Kieåu baûng General:

- Töø Menu   Analyze   Table   General Tables… hoäp 
thoaïi xuaát hieän:
. Rows: oâ chöùa bieán doøng
. Columns: oâ chöùa bieán coät
. Edit Statistics: choïn haøm thoáng keâ vaø ñieàu chænh ñònh 
daïng soá lieäu tính ra
. Statistics Labels Appear: saép xeáp caùc ñaïi löôïng thoáng 
keâ tính ra
. Omit Label: boû nhaõn bieán ñang choïn
. Total: tính toång doøng, toång coät
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3.2. Laäp baûng 1 bieán ñònh tính – 2 bieán ñònh tính 

+ Kieåu baûng Basic: 
Thao taùc gioáng laäp baûng 2 bieán ñònh tính, nhöng chuù yù:

. Across: chöùa hai bieán ñònh tính

. All Combination: hai bieán trong cuøng oâ loàng gheùp nhau.

. Each Separately: hai bieán ñoäc laäp khoâng cuøng oâ.
+ Kieåu baûng General: 
Thao taùc gioáng laäp baûng 2 bieán ñònh tính, nhöng chuù yù:

. Statistics Lables Appear: keát hôïp hoaëc taùch thaønh caùc 
baûng rôøi nhau
. UnNets: hai bieán coät khoâng ngang caáp, choïn bieán luøi 
vaøo trong
. Omit Label: boû nhaõn bieán khi caàn thieát
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3.3. Laäp baûng 1 bieán ñònh löôïng – 1 bieán ñònh tính 

Thao taùc:
- Menu    Analyze    Tables    Basic Tables… hoäp 
thoaïi xuaát hieän: 
. Down hoaëc Across: duøng ñöa bieán ñònh tính vaøo xöû lyù.
. Summaries: oâ chöùa bieán ñònh löôïng caàn tính (coù theå 
ñöa nhieàu bieán ñònh löôïng coù lieân quan vaøo ñeå xöû lyù cuøng 
moät luùc, neáu caàn thieát)
. Statistics: choïn haøm thoáng keâ. 
- Choïn Continue  OK. Keát quaû xuaát hieän
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3.4. Laäp baûng 1 bieán ñònh löôïng – 2 bieán ñònh tính 

Thao taùc:
- Töø Menu   Analyze   Tables   Basic Tables… hoäp 
thoaïi xuaát hieän.

- Thao taùc nhö baûng 1 bieán ñònh löôïng – 1 bieán ñònh tính, 
nhöng caàn xaùc ñònh bieán ñònh tính naøo ñöa vaøo doøng 
(Across) vaø bieán ñònh tính naøo ñöa vaøo coät (Down). 
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4. Hoïa ñoà  

Pie  (Bieåu ñoà troøn): söû duïng ñoái vôùi döõ lieäu moät bieán ñònh 
tính döôùi daïng taàn soá hay %, coù ít nhoùm thoâng tin vaø coù 
söï so saùnh hôn.

Bar  (Bieåu ñoà thanh ngang): söû duïng ñoái vôùi döõ lieäu moät 
hoaëc nhieàu bieán ñònh tính döôùi daïng taàn soá hay %, khi coù 
raát nhieàu nhoùm thoâng tin.

Column  (Bieåu ñoà coät): söû duïng ñoái vôùi döõ lieäu moät hoaëc 
nhieàu bieán ñònh tính döôùi daïng taàn soá hay %, khi coù ít 
nhoùm thoâng tin.

Line (Ñoà thò ñöôøng gaáp khuùc): söû duïng ñoái vôùi döõ lieäu ñònh 
löôïng coù söï bieán thieân theo thôøi gian.

Area (Ñoà thò dieän tích): söû duïng ñoái vôùi döõ lieäu ñònh löôïng, 
duøng  ñeå nhaán maïnh söï thay ñoåi theo thôøi gian.
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4. Hoïa ñoà  

Thao taùc:
- Menu  Graphs  choïn moät trong caùc daïng:

. Pie

. Bar

. Column

. Line

. Area

Nguyeân taéc chung ñeå thöïc hieän bieåu ñoà, ñoà thò:
+ Ñeå veõ bieåu ñoà, ñoà thò thöôøng söû duïng Excel
+ Chuyeån keát quaû xöû lyù töø  SPSS sang Excel 
+ Duøng caùc leänh veõ ñoà thò trong Excel ñeå thöïc hieän 
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5. Xöû lyù caâu hoûi Multiple Answer (MA) 

Xöû lyù caâu hoûi MA caàn gheùp caùc bieán taïo bôûi caâu hoûi naøy 
laïi vôùi nhau thaønh moät bieán ñaïi dieän. Sau ñoù xöû lyù treân 
bieán ñaïi dieän.

+ Taïo bieán ñaïi dieän (gheùp caâu hoûi MA):
- Menu   Analyze   Tables   General Tables… hoäp 
thoaïi xuaát hieän
- Choïn Mult Response Set (leänh gheùp caùc bieán trong 
cuøng moät caâu hoûi MA) hoäp thoaïi  gheùp bieán xuaát hieän:

Löu yù : 
- Caùc bieán ñaïi dieän ñaõ taïo khoâng toàn taïi trong taäp tin döõ lieäu 
nguoàn (data).
- Caùc bieán ñaïi dieän chæ khai baùo moät laàn vaø söû duïng maõi 
cho taát caû caùc laàn xöû lyù. 
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5. Xöû lyù caâu hoûi Multiple Answer (MA) 

 Set Definition: oâ chöùa bieán nguoàn 
 Variables in Set: oâ ñöa caùc bieán trong cuøng moät caâu 
hoûi MA vaøo ñeå gheùp bieán
  Variables Are Coded As: khai baùo caùch maõ hoaù bieán 
caùc caâu hoûi MA

. Dichotomies: bieán coù hai traïng thaùi

. Categories: bieán coù nhieàu traïng thaùi
 Name: ñaët teân bieán ñaïi dieän
 Lable: ñaët nhaõn bieán ñaïi dieän
 Add: xaùc nhaän bieán ñaïi dieän
  Mult Response Set: oâ caäp nhaät bieán ñaïi dieän vaøo 
danh saùch
 Save, trôû veà hoäp thoaïi ban ñaàu
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5. Xöû lyù caâu hoûi Multiple Answer (MA) 

+ Laäp baûng toång hôïp vôùi caâu hoûi MA: 
- Menu   Analyze   Tables   General Tables… hoäp 
thoaïi xuaát hieän
  Reset, choïn caùc bieán caàn xöû lyù chuyeån vaøo oâ töông 
öùng, luoân caû bieán ñaïi dieän.
- Rows: oâ taïo doøng
- Columns: oâ taïo coät
- Layers: taïo baûng keát quaû taùch bieät
 OK: keát thuùc
Choïn haøm thoáng keâ, caùch hieån thò haøm thoáng keâ vaø boû 
nhaõn bieán ñang choïn, thao taùc gioáng nhö laäp baûng 
General. 
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6. Moät soá xöû lyù treân bieán 

+ Tính toaùn treân bieán (Compute):
- Muïc ñích: Duøng ñeå chuyeån ñoåi döõ lieäu ñònh löôïng, döïa 
treân nhöõng thoâng tin chöùa trong moät vaøi bieán nguoàn.
- Ví duï: Taïo bieán naêm sinh töø thoâng tin veà tuoåi; taïo bieán 
chöùa tæ leä ngöôøi xem quaûng caùo treân soá ngöôøi ñoïc baùo 
SGTT.
- Thao taùc:  töø Menu  Transform  Compute… hoäp thoaïi 
xuaát hieän:
 Target Variable: ñaët teân (Name) cho bieán môùi
 Numeric Expression: nhaäp bieåu thöùc tính 
 OK, bieán môùi ñöôïc taïo ra
  Khai baùo nhaõn (Lable) vaø kieåu bieán (Type) cho bieán 
môùi trong Variables View 
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6. Moät soá xöû lyù treân bieán 

+ Maõ hoùa laïi bieán (Recode):
- Muïc ñích: Khi caùc bieán coù quaù nhieàu giaù trò (nhaát laø 
bieán ñònh löôïng), baûng taàn soá ít coù yù nghóa trong vieäc 
toùm taét vaø trình baøy. Caàn phaûi maõ hoùa laïi ñeå chæ coøn ít 
nhoùm hoaëc ít giaù trò deã daøng trong vieäc phaân tích vaø 
trình baøy roõ raøng hôn.
- Ví duï: Taïo bieán ñoä tuoåi töø bieán tuoåi, töø bieán thu nhaäp caù 
nhaân (döõ lieäu ñònh löôïng) chuyeån sang bieán nhoùm thu 
nhaäp caù nhaân (döõ lieäu ñònh tính).

- Thao taùc: Töø Menu   Transform   Recode   Into 
Different Variable … hoäp thoaïi xuaát hieän:
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6. Moät soá xöû lyù treân bieán 
ð  Numeric Variable -> Output Variable: ñöa bieán caàn maõ hoùa 

laïi vaøo
 Name: ñaët teân bieán môùi
 Lable: ñaët nhaõn cho bieán môùi
 Change  Old And New Value… hoäp thoaïi xuaát hieän:

. Value: töøng giaù trò cuõ rôøi raïc öùng vôùi moät giaù trò môùi

. Range: moät khoaûng giaù trò cuõ öùng vôùi moät giaù trò môùi

. Range Lowest through: khoaûng giaù trò cuõ thaáp nhaát

. Range through highest: khoaûng giaù trò cuõ cao nhaát

. New Value: giaù trò môùi töông öùng

. Add: xaùc ñònh xong moät caëp giaù trò vaøo oâ Old -> New
 Continue  OK, bieán môùi ñöôïc taïo ra
- Khai baùo nhaõn (Lable) vaø kieåu bieán (Type) cho bieán môùi 



Xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu - SPSS 49May 5, 2010

Baøi taäp

1. Truy xuaát taäp tin Data thuchanh.sav
2. Choïn bieán vaø trình baøy döõ lieäu phuø hôïp vôùi töøng coâng cuïï 

trình baøy döõ lieäu cô baûn.



Xöû lyù vaø phaân tích döõ lieäu 
nghieân cöùu vôùi SPSS

Chương 3: 

Kiểm định thống kê
(Thống kê suy diễn)
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1. Kieåm ñònh tính ñoäc laäp (Chi – Square)  

+ Muïc ñích vaø vaän duïng: 
Kieåm ñònh Chi – Square ñöôïc söû duïng ñeå kieåm ñònh xem 
coù toàn taïi moái quan heä giöõa hai yeáu toá ñang nghieân cöùu 
trong toång theå hay khoâng. 

+ Ñoái töôïng kieåm ñònh: 
Söû duïng kieåm ñònh Chi – Square khi hai yeáu toá ñang 
nghieân cöùu laø bieán ñònh tính hay bieán ñònh löôïng rôøi raïc 
coù ít giaù trò:

. Bieán phuï thuoäc: döõ lieäu ñònh tính

. Bieán ñoäc laäp: döõ lieäu ñònh tính
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1. Kieåm ñònh tính ñoäc laäp (Chi – Square)  

+ Cô sôû lyù thuyeát:
Giaû thuyeát:

. Ho: hai bieán nghieân cöùu ñoäc laäp (khoâng lieân heä)

. H1: hai bieán coù lieân heä vôùi nhau
(1) Ñeå kieåm ñònh giaû thuyeát Ho tröôùc heát caàn tính caùc taàn 

soá lyù thuyeát Eij  taïi töøng oâ trong baûng phaân toå keát hôïp 
treân cô sôû giaû thuyeát, raèng giaû thuyeát Ho ñuùng. Caùc taàn 
soá lyù thuyeát naøy ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: 

Ri:   toång soá quan saùt cuûa doøng thöù i
Cj:   toång soá quan saùt cuûa coät thöù j

�

R Ci j

Eij n
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1. Kieåm ñònh tính ñoäc laäp (Chi – Square)  

(2) Sau ñoù tính cheânh leäch giöõa taàn soá thöïc teá vôùi taàn soá lyù 
thuyeát trong töøng oâ, bình phöông leân roài chia cho taàn soá 
lyù thuyeát. Coäng taát caû caùc keát quaû tính toaùn ôû töøng oâ naøy 
laïi vôùi nhau, theå hieän baèng coâng thöùc: 
Ñaïi löôïng duøng ñeå kieåm ñònh laø: 

Trong ñoù:   
: ñaïi löôïng Chi - Squares duøng ñeå kieåm ñònh

Oij : taàn soá quan saùt thöïc teá trong caùc oâ cuûa baûng cheùo
Eij : taàn soá quan saùt lyù thuyeát trong caùc oâ cuûa baûng cheùo
c : soá coät cuûa baûng
r : soá doøng cuûa baûng

2( )
2

1 1


 � �

 

O Er c ij ij
X

Eiji j

2X
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1. Kieåm ñònh tính ñoäc laäp (Chi – Square)  

                  laø trò soá tra baûng phaân phoái Chi - Square.

Vôùi soá baäc töï do (df) baèng (r-1)x(c-1) vaø möùc yù nghóa ∝ .
Tieâu chuaån quyeát ñònh laø:

+ Baùc boû Ho neáu:                             
¨  Sig. < ∝ = 0,05

+ Chaáp nhaän H1 neáu :                           
    Sig < ∝ = 0,05

2
( 1)( 1), X
r c

2 2
(r 1)(c 1),

    

2 2
(r 1)(c 1),
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1. Kieåm ñònh tính ñoäc laäp (Chi – Square)  

+ Thao taùc kieåm ñònh:
- Töø Menu ë  Analyze   Descriptive Statistics 
Crosstabs… hoäp thoaïi xuaát hieän:

. Row: oâ ñöa bieán phuï thuoäc vaøo

. Column: oâ ñöa bieán taùc ñoäng vaøo

. Statistics: choïn coâng cuï kieåm ñònh Chi - Square

. Cell: choïn haøm, choïn caùch theå hieän haøm thoáng keâ
- Sau khi choïn xong nhaán OK, keát quaû kieåm ñònh Chi – 
Square xuaát hieän.
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1. Kieåm ñònh tính ñoäc laäp (Chi – Square)  

Löu yù: 
- Caùc oâ coù taàn soá lyù thuyeát nhoû hôn 5 chieám khoâng lôùn 
hôn tæ leä 20% trong toång soá oâ trong baûng, vieäc kieåm ñònh 
Chi bình phöông seõ mang laïi keát quaû chaáp nhaän ñöôïc.
- Kieåm ñònh Chi – Square duøng kieåm ñònh xem coù toàn taïi 
moái quan heä giöõa hai yeáu toá ñònh tính vôùi thang ño ñònh 
danh hoaëc thang ño thöù baäc. Nhöng neáu  hai yeáu toá ñònh 
tính vôùi thang ño thöù baäc thì caàn söû duïng theâm caùc ñaïi 
löôïng kieåm ñònh: Kendall’s tau-b; Kendall’s tau-c; 
Somers’d  hoaëc Gamma, caùc ñaïi löôïng naøy giuùp phaùt 
hieän ra moái lieân heä toát hôn Chi - Square. 
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2. Kieåm ñònh trung bình (t - Test)  

+ Muïc ñích vaø vaän duïng: 
Caàn so saùnh trò trung bình  veà moät chæ tieâu nghieân cöùu 
naøo ñoù giöõa hai ñoái töôïng ta quan taâm (Nghóa laø so saùnh 
trung bình giöõa hai giaù trò) 

+ Ñoái töôïng kieåm ñònh: 
. Bieán phuï thuoäc: döõ lieäu ñònh löôïng (tính trung bình)
. Bieán ñoäc laäp: döõ lieäu ñònh tính (so saùnh 2 giaù trò)

+ Caùc daïng kieåm ñònh Trung bình:
. Kieåm ñònh trong tröôøng hôïp hai maãu ñoäc laäp
. Kieåm ñònh trong tröôøng hôïp hai maãu phuï thuoäc 
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2.1. Kieåm ñònh trong tröôøng hôïp hai maãu ñoäc laäp

+ Cô sôû lyù thuyeát: 
(1) Giaû söû caùc maãu ñöôïc choïn ngaãu nhieân ñoäc laäp töø hai 

toång theå coù:
- phaân phoái chuaån: X,Y
- trung bình:
- phöông sai:
- trung bình maãu:

Ta caàn kieåm ñònh giaû thuyeát:      
Ho: (0 cho tröôùc)  
H1:

2 2, x y

, x y

,X Y

0  x y
0  �x y
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2.1. Kieåm ñònh trong tröôøng hôïp hai maãu ñoäc laäp

Döïa vaøo maãu ta ñöa ra quy taéc chaáp nhaän hay baùc boû giaû 
thuyeát treân vôùi möùùc yù nghóa ∝ vaø giaù trò kieåm ñònh:

Bieát ∝  = 0,05 (ñoä tin caäy 95%), ta tra baûng t – test (saùch 
Lyù thuyeát thoáng keâ) tìm ñöôïc

+ Baùc boû giaû thuyeát Ho khi:

+ Chaáp nhaän giaû thuyeát Ho khi:

22 


 yx

x y

x y
t

n n

2t
2t t

2t t
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2.1. Kieåm ñònh trong tröôøng hôïp hai maãu ñoäc laäp

Löu yù: Tröôøng hôïp chöa bieát phöông sai toång theå kích thöôùc 
maãu phaûi lôùn hôn 30, ta vaãn coù theå duøng coâng thöùc nhö 
treân vaø thay theá: 

Coâng thöùc seõ laø:
          : laø trung bình maãu nhoùm x

      : laø trung bình maãu nhoùm y
      : laø phöông sai maãu nhoùm x
      : laø phöông sai maãu nhoùm y
 nx   : laø côû maãu cuûa nhoùm x
 ny   : laø côû maãu cuûa nhoùm y

2 2 2 2,  x x y ys s

22



 yx

x y

x y
t

SS

n n

x
y
2
xs
2
ys
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2.1. Kieåm ñònh trong tröôøng hôïp hai maãu ñoäc laäp

(2) Kieåm ñònh trung bình döïa treân giaû thuyeát laø phöông sai 
cuûa hai toång theå baèng nhau:
Giaû thuyeát:
. Ho: 
. H1:
Caên cöù vaøo hai maãu nx , ny  ñöôïc choïn ngaãu nhieân ñoäc 
laäp töø hai toång theå vôùi phöông sai maãu töông öùng        
ta ñöa ra quy taéc ñeå quyeát ñònh chaáp nhaän hoaëc baùc boû 
giaû thuyeát Ho vôùi möùùc yù nghóa ∝ 

2 2 y y

2 2 x y

2 2,x yS S
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2.1. Kieåm ñònh trong tröôøng hôïp hai maãu ñoäc laäp

Tính giaù trò kieåm ñònh:
 
Vôùi giaû thuyeát:

Tra baûng Fisher – Snedecor:

Tìm giaù trò:   

2

2
x

y

S

S

2 2 2 2, ¸x y x yS S S S

1, 1 x yn n

1, 1, 2 x yn nF
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2.1. Kieåm ñònh trong tröôøng hôïp hai maãu ñoäc laäp

Neáu:  

 Chaáp nhaän giaû thuyeát Ho 

Baùc boû giaû thuyeát H1

(SPSS Kieåm ñònh trung bình döïa treân giaû thuyeát laø phöông 
sai cuûa hai toång theå baèng nhau naøy)

2

1, 1, 22  
x y

x
n n

y

S
F

S

2

1, 1, 22  
x y

x
n n

y

S
F

S
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2.1. Kieåm ñònh trong tröôøng hôïp hai maãu ñoäc laäp

Löu yù: Kieåm ñònh baèng SPSS giaù trò kieåm ñònh t, vôùi möùc 
yù nghóa kieåm ñònh ∝ = 0,05 (ñoä tin caäy 95%). Neáu:

+ Baùc boû giaû thuyeát Ho khi:  Sig. < ∝ = 0,05

+ Chaáp nhaän giaû thuyeát Ho khi: Sig.    ∝ = 0,05 è
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2.1. Kieåm ñònh trong tröôøng hôïp hai maãu ñoäc laäp

Thao taùc:
- Menu à  Analyze   Compare Means   Independent 
Samples t-Test… hoäp thoaïi xuaát hieän
. Test Variable(s): oâ ñöa bieán ñònh löôïng 
. Grouping Variable: oâ ñöa bieán ñònh tính (2 giaù trò vaøo)
. Define Groups: oâ ñöa bieán ñònh tính coù theå nhieàu hôn 2 
giaù trò vaøo (caàn xaùc ñònh nhoùm so saùnh vôùi nhau)
. Options: thay ñoåi ñoä tin caäy (maëc ñònh laø 95%) 
  OK, keát quaû kieåm ñònh xuaát hieän 
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2.1. Kieåm ñònh trong tröôøng hôïp hai maãu phuï thuoäc

+ Cô sôû lyù thuyeát:
Maãu phuï thuoäc laø maãu choïn töøng caëp töông ñoàng veà caùc 
yeáu toá taùc ñoäng. Moãi ñoái töôïng ôû nhoùm quan saùt naøy coù 
moät ñoái töôïng töông xöùng ôû nhoùm quan saùt kia. 

Giaû söû ta coù maãu n caëp quan saùt laáy ngaãu nhieân töø hai 
toång theå X vaø Y: (y1, x1), (y2, x2), …, (yn, xn), coù phaân 
phoái chuaån. Goïi:

: laø trung bình cuûa 2 toång theå
: laø trung bình ñoä leäch cuûa 2 toång theå

   Sd : laø ñoä leäch chuaån

, x y

D
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2.1. Kieåm ñònh trong tröôøng hôïp hai maãu phuï thuoäc

Ta caàn kieåm ñònh giaû thuyeát:      
Ho: (0 cho tröôùc)  
H1:

Döïa vaøo maãu vôùi möùc yù nghóa  tra töø baûng phaân phoái 
student vôùi

Qui taéc quyeát ñònh:

+ Baùc boû giaû thuyeát Ho:
+ Chaáp nhaän giaû thuyeát H1:  

0  x y

0  ðx y

1, 2
n

t


d

D
t

S

n
1, 2




n
t t
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2.1. Kieåm ñònh trong tröôøng hôïp hai maãu phuï thuoäc

+ Löu yù: 
Kieåm ñònh baèng SPSS, SPSS tính ra giaù trò kieåm ñònh t: 

Vôùi möùc yù nghóa ∝ = 0,05 (ñoä tin caäy 95%): 

- Neáu Sig.  <  ∝ = 0,05 : baùc boû giaû thuyeát Ho

- Neáu Sig.    ∝ 0,05: : chaáp nhaän giaû thyeát Ho =

.
 Mean
t
Sdt Deviation
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2.1. Kieåm ñònh trong tröôøng hôïp hai maãu phuï thuoäc

Thao taùc:
- Menu x  Analyze   Compare Means   Paired 
Samples t-Test… hoäp thoaïi xuaát hieän
. Current Selection: khi choïn bieán ñònh löôïng hai maãu 
phoái hôïp töøng caëp tính trung bình vaøo seõ hieân bieán leân.
. Paired Variables: oâ ñöa hai bieán ñònh löôïng hai maãu 
phoái hôïp töøng caëp vaøo.
. Options: thay ñoåi ñoä tin caäy (maëc ñònh ñoä tin caäy 95%)
  OK, keát quaû kieåm ñònh xuaát hieän 
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3. Kieåm ñònh phöông sai (ANOVA)  

+ Muïc ñích: laø phaân tích aûnh höôûng cuûa moät yeáu toá nguyeân 
nhaân (bieán ñònh tính, nhieàu giaù trò) ñeán moät yeáu toá keát 
quaû (bieán ñònh löôïng)
Thaät ra kieåm ñònh phöông sai (ANOVA) laø kieåm ñònh 
trung bình (T-Test) laàn löôït so saùnh caùc caëp giaù trò.

+ Ñoái töôïng: 
. Bieán phuï thuoäc: döõ lieäu ñònh löôïng (tính trung bình)
. Bieán ñoäc laäp: döõ lieäu ñònh tính (so saùnh nhieàu hôn 2 giaù 
trò)
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3. Kieåm ñònh phöông sai (ANOVA)  

+ Cô sôû lyù thuyeát:
Giả sử rằng chúng ta muốn so sánh trung bình của k 
tổng thể có phương sai bằng nhau dựa trên những mẫu 
ngẫu nhiên độc lập gồm x1, x2 , ... , xk quan sát từ k tổng 
thể khác nhau có phân phối chuẩn. Nếu trung bình của 
các tổng thể được kí hiệu là µ 1  ; µ 2 ; ... ; µ k  thì mô 
hình phân tích phương sai một chiều được mô tả dưới 
dạng kiểm định giả thuyết như sau:

Ho: µ 1 = µ 2 = ... = µ k   
Nghĩa là giả thuyết Ho cho rằng trung bình của k tổng thể 
khác nhau thì  bằng nhau. Ðể kiểm định giả thuyết này 
cần thực hiện các bước sau:
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3. Kieåm ñònh phöông sai (ANOVA)  

(1) Tổng độ lệch bình phương nội bộ nhóm (SSW):

(2) Tổng độ lệch bình giữa cá nhóm (SSG):

(3) Tổng độ lệch bình phương toàn bộ (SST):

2

1 1

( )
 

 ��
k ni

ij i
i j

SSW x x

2

1

( )


 ￥
k

i
i

SSG x x

2

1 1
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 ��
k ni
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i j

SST x x
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3. Kieåm ñònh phöông sai (ANOVA)  

Bằng các biến đổi toán học ta có: SST = SSW + SSG 

+ Phương sai nội bộ nhóm:

+ Phương sai giữa các nhóm:



SSW

MSW
n k

1



SSG

MSG
k
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3. Kieåm ñònh phöông sai (ANOVA)  

Bác bỏ Ho nếu: 

Trong đó

là giá trị sao cho

        có phân phối F với bậc tự do của tử số là (k-1)
và bậc tự do của mẫu số là (n-k) 

* Nếu kiểm định bác bỏ Ho  thì phải tiếp tục phân tích sâu 
ANOVA (thủ tục Post Hoc) để xác định sự khác nhau.

1, ,  k n k

MSG
F

MSW

1, , k n kF

1, 1, ,( )     k n k k n kP F F

1, k n kF
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3. Kieåm ñònh phöông sai (ANOVA)  

+ Thao taùc:
- Menu x  Analyze   Compare Means   One Way 
ANOVA… hoäp thoaïi xuaát hieän
. Dependent List: oâ ñöa bieán ñònh löôïng vaøo
. Factor: oâ xaùc ñònh giaù trò so saùnh
  Options… hoäp thoaïi xuaát hieän
. Descriptive: tính caùc ñaïi löôïng thoáng keâ moâ taû chi tieát 
cho töøng nhoùm phaân tích
. Homogeneity-of-variance: kieåm ñònh söï baèng nhau cuûa 
caùc phöông sai nhoùm
  Continue  OK. keát quaû xuaát ANOVA xuaát hieän
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3. Kieåm ñònh phöông sai (ANOVA)  

+ Phaân tích saâu ANOVA:
(1) Kieåm ñònh tröôùc: laø kieåm ñònh caùc giaû ñònh veà söï khaùc 

nhau cuûa caùc trung bình nhoùm tröôùc khi thöïc hieän phaân 
tích ANOVA.
Choïn Contrasts  Priori Contrasts. 

(2) Kieåm ñònh sau: laø kieåm ñònh caùc giaû ñònh veà söï khaùc 
nhau cuûa caùc trung bình nhoùm sau  khi thöïc hieän phaân 
tích ANOVA.
Choïn Post Hoc   choïn moät trong caùc coâng cuï kieåm 
ñònh: LSD; Bonferroni; Tukey; Scheffe; Dunnett… 
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3. Kieåm ñònh phöông sai (ANOVA)  

(2) Kieåm ñònh sau: 
. LSD: laø kieåm ñònh t laàn löôït töøng caëp trung bình nhoùm
. Bonferroni: laø kieåm ñònh gioáng LSD, nhöng ñieàu chænh 

ñöôïc möùc yù nghóa kieåm ñònh
. Tukey: laø kieåm ñònh raát hieäu quaû khi so saùnh trung bình 

nhieàu caùc caëp giaù trò. 
. Dunnett: laø kieåm ñònh cho pheùp choïn so saùnh caùc trò 

trung bình cuûa caùc nhoùm maãu coøn laïi vôùi moät nhoùm maãu 
cuï theå ñöôïc choïn (SPSS maëc ñònh nhoùm cuoái cuøng)
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3. Kieåm ñònh phöông sai (ANOVA)  

Moät soá giaû ñònh ñoái vôùi phaân tích phöông sai moät yeáu toá:
- caùc nhoùm so saùnh phaûi ñoäc laäp vaø ngaãu nhieân.
- caùc nhoùm so saùnh phaûi coù phaân phoái chuaån hoaëc côû 
maãu phaûi ñuû lôùn, xem nhö tieäm caän phaân phoái chuaån.
- phöông sai caùc nhoùm phaûi ñoàng nhaát
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Baøi taäp: söû duïng taäp tin data thuchanh.sav

Kieåm ñònh vaø bình luaän thoâng soá kieåm ñònh:
1. Thu nhaäp caù nhaân [tncn] coù taùc ñoäng ñeán caùch ñoïc baùo 

SGTT [C15] khoâng? 
2. Möùc ñoä thöôøng xuyeân ñoïc baùo [C1] coù phuï thuoäc vaøo trình ñoä 

hoïc vaán [hocvan] khoâng?
3. So saùnh trung bình soá nhaân khaåu [sonk] trong moãi hoä gia 

ñình ôû TP. Haø Noäi vaø TP. Hoà Chí Minh [tp] nhö theá naøo?
4. So saùnh trung bình soá ngöôøi xem quaûng caùo [24b] giöõa nam 

vaø nöõ [gtinh] nhö theá naøo?
5. So saùnh trung bình tuoåi [tuoi] cuûa nhöõng ngöôøi laøm ngheà 

khaùc nhau [nghe] nhö theá naøo?
6. So saùnh trung bình möùc ñoä ñaùnh giaù quan nieäm “coù nhieàu 

tieàn” [c36.1] giöõa nhöõng ngöôøi coù trình ñoä hoïc vaán khaùc 
nhau [hocvan] nhö theá naøo?
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PHÂN TÍCH DỮ LiỆU VỚI PHẦN MỀM EVIEWS

1
Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never

MỤC ĐÍCH – NỘI DUNG

1. Giới thiệu phần mềm Eviews

2. Tạo database phù hợp với dữ liệu –

Nhập liệu

3. Vẽ các loại đồ thị - đặc biệt “đồ thị phân 

tán”

4. Những thao tác xử lí cơ bản

Thực hiện với 

nhiều cách khác 

nhau
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2

GiỚI THIỆU PHẦN MỀM EVIEWS

 Là phần mềm thống kê phổ biến với điểm 

mạnh là xây dựng các mô hình Kinh Tế Lượng
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TẠO DATABASE

 Khởi động: 

1. Start/Programs/Eviews

2. Double click vào biểu tượng 

Thanh 

menu
Vùng nhập lệnh

Vùng các cửa sổ xử lí dữ 

liệu

4Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never
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TẠO DATABASE

 Tạo một file Eviews:

 Phân loại dữ liệu:

 Dữ liệu chuổi thời gian (annual, quarterly, monthly, daily,…) 

 Chọn Dated regular frequency (chú ý thời gian bắt đầu, 

thời gian kết thúc

 Dữ liệu chéo Unstructured / Undated (Chú ý số quan sát) n

5Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never

TẠO DATABASE

Dữ liệu chuổi thời gian

Theo tháng (monthly)

Thời gian bắt đầu: 1-1-1989

Thời gian kết thúc 1-12-1998

Thiết kế trên Eviews

Nếu dữ liệu bắt đầu vào tháng 6 -1989 đến tháng 5-1998, Ta làm sao?

6Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never
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TẠO DATABASE – TẠO BIẾN

 Các cách tạo biến trên Eviews

1. Quick/Generate series… 

2. Tại vùng nhập lệnh gõ câu lệnh:

a. Genr [space] [tenbien]=na

VD: genr x=na

b. Series [space] [tenbien]=na

VD: series x=na
Ý nghĩa câu lệnh: tạo biến X (chưa có dữ liệu)

X=na

Click 

Genr

Lần lược tạo tất 

cả những biến cần 

7Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never

TẠO DATABASE – Nhập liệu cho biến

 Sau khi đã tạo xong 

các biến, tiến hành 

mở nhóm các biến ra 

một của sổ để nhập 

liệu.

 Mở biến: chọn khối 

biến Right 

click/open

 Chú ý: Biến nào 

chọn trước sẽ có thứ 

tự trước
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TẠO DATABASE – Nhập liệu

 Các cách nhập liệu:

1. Dữ liệu trên phiếu: Nhập 

trực tiếp bằng tay

2. Dữ liệu trên các phần mềm 

khác (excel, text,…) có thể 

copy/past vào cho từng 

biến.

 Chú ý: trước khi nhập liệu, 

click chọn Edit+/-, sau khi 

nhập xong, chọn lại Edit+/-

9Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never

TẠO DATABASE- (mách nƣớc)

 Trong trường hợp bạn đã có 

một file dữ liệu trên excel 

hoàn chỉnh, ta có tạo nhanh 

file eviews như sau:

 Mở trực tiếp eviews trên 

excel

Đổi từ (*.wf1)  (*.xls)

Chọn file excel chưa data

10Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never
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Sheet import

Ô data 

đầu tiên

Nhập số biến 

import hoặc tên b 

iến cần import
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TẠO DATABASE- (mách nƣớc)

 Chọn Next/finish

 Chú ý: File eviews mới tạo 

sẽ ít hiệu chỉnh nếu như file 

excel đã được chúng ta hiệu 

chỉnh kỹ (thông thường chỉ 

có 1 sheet + dữ liệu, không 

có những vấn đề khác ngoài 

dữ liệu và tên biến)
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TẠO DATABASE- (mách nƣớc)

LƢU FILE MỞ FILE

1. File/Save As… hoặc File/Save

2. Chọn Folder chứa workfile tại Save 

in

3. Đặt tên cho workfile tại File name

4. Chọn kiểu cho workfile tại Save as 

type (thông thường ta chọn kiểu 

*.wf1)

5. Nhấp nút Save để lưu workfile

1. Vào thực đơn 

File/Open/Workfile…

2. Tìm thư mục chứa workfile tại 

Look in

3. Chọn tên workfile cần mở

4. Nhấp nút Open để mở workfile

13Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never

Thực hành tạo Database

TẠO CÁC FILE SAU

 Tạo các file eviews từ 

nguồn dữ liệu sẵn có:

 File doanh so quan ao.xls

 File Tinh trang cong viec

 File c1p3

 File C1p5

 File c1t2

 File c1t4_quy

CHÚ Ý

 Tạo theo 2 cách

 C1: tạo biến và copy

 C2: Import

14Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never

Tao file/doanh so quan ao.xls
Tao file/tinh trang cong viec.xls
Tao file/c1p3.xls
Tao file/c1p5.xls
Tao file/c1t2.xls
Tao file/C1t4_quy.xls
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NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN

MỞ NHÓM DỮ LIỆU (C1)

 Sellect biến cần mở (có thể 

chọn cùng lúc nhiều biến)

MỞ NHÓM DỮ LIỆU (C2)

 Quick/show và gõ tên biến 

cần mở vào hộp thoại sau
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NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN

VẼ ĐỒ THỊ PHÂN TÁN (C1)

 Trên cửa Group chọn 

View/Graph/Scatter/simple 

scatter

VẼ ĐỒ THỊ PHÂN TÁN (C2)

 Quick/graph/scatter

16Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never

Chú ý, tên biến nào chọn trước 

làm trục hoành
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NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN

VẼ CÁC LOẠI ĐỒ THỊ 

KHÁC

 Trên cửa Group chọn 

View/Graph/[tên đồ thị cần 

vẽ]

VẼ CÁC LOẠI ĐỒ THỊ 

KHÁC

 Quick/graph/[loại đồ thị cần 

vẽ]
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Thực hành: Vẽ đồ thị line, pie, bar

NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN

ĐẶT TÊN CHO ĐỒ THỊ

 Từ cửa số Graph, chọn Name sau 

đó đặt tên vào hộp thoại Ọbject 

Name

ĐẶT TÊN CHO GROUP

 Từ cửa số Group, chọn Name sau 

đó đặt tên vào hộp thoại Object 

Name

18Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never
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NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN

ĐỒ THỊ HISTOGRAM 

&STAT

 Quick/series 

statistics/histogram and 

stats

ĐỒ THỊ HISTOGRAM 

&STAT

Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 19

Tên biến cần 

vẽ

NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN

MỘT SỐ LỆNH CƠ BẢN

1. Trung bình: @mean(tên biến)

2. Trung vị: @media(tên biến)

3. Phương sai: @var(tên biến)

4. Độ lchuẩn: @stdev(tên biến)

5. Bách phânvị: @quantile(tên 

biến)

6. Hệ số tương quan:@cor(tên 

biến)

7. Tương quan: @cov(tên biến)

8. Số quan sát: @obs(tên biến)

ỨNG DỤNG CHO BIẾN 

SQFT, PRICE

1. Genr xtb=@mean(sqft)

2. Genr Xme=@median(sqft)

3. Genr Xps=@var(sqft)

4. Genr Xstd=@stdev(sqft)

5. Genr X50=@quantile(sqft)

6. Genr Xcor=@cor(sqft)

7. Genr Xcov=@cov(sqft)

8. Genr Xobs=@obs(sqft)

Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 20

Chú ý: Tất cả các lệnh đều tưực hiện ở vùng nhập lệnh
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NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN

TÍNH NHANH CÁC GIÁ 

TRỊ THỐNG KÊ MÔ TẢ

 Từ cửa sổ group:

 View/descriptive stats/common 

samle

TÍNH NHANH CÁC GIÁ 

TRỊ THỐNG KÊ MÔ TẢ

 Quick/group statistics/descriptive 

statistics/common sample.

 Nhập tên biến cần tính 

Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 21

NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN

LẬP MA TRẬN HỆ SỐ 

TƢƠNG QUAN

1. B1: Mở những biến cần tính hệ 

số tương quan

2. B2: Từ cửa số group: 

View/correlation/common 

sample

LẬP MA TRẬN HỆ SỐ 

TƢƠNG QUAN

1. Quick/group 

statistics/correlations

2. Nhập tên những biến cần 

tính hệ số tương quan

Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 22

Tương tự cho việc lập matrận tương quan 

(Hiệp phương sai)
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NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN

LẬP MÔ HÌNH HỒI QUY 

ĐƠN BIẾN

1. Chọn lần lược biến phụ thuộc, 

biến độc lập

2. Right click/open/as equation…

LẬP MÔ HÌNH HỒI QUY 

ĐƠN BIẾN

1. Quick/estimate equation

2. Nhập lần lược [biến phụ thuộc] 

[space] [C] [space] [biến độc 

lập]

Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 23

Các biến

PP OLS

Obs

NHỮNG THAO TÁC 

XỬ LÝ CƠ BẢN

1. Dependent Variable:  Biến phụ 

thuộc

2. Method: Phương pháp ước lượng

3. Sample: Số quan sát của mẫu

4. Included observation: Số quan 

sát ước lượng

5. Variable: Cột biến độc lập và 

hằng số 

6. Coefficient: Cột hệ số hồi quy

7. Std.Error: Cột sai số chuẩn

8. T_Statistics: Cột thống kê t

9. Prob: Cột giá trị Prob

10. R-square: Giá trị R bình phương

11. F-statistic: Cột thống kê F

12. Prob(f-statistic): Cột prob của F

Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 24
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NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN

ĐỒ THỊ PHẦN DƢ (RESID)

1. Sau khi đánh giá mô hình, ta có 

thể vẽ đồ thị phần dư:

2. Quick/graph/line graph

ĐỒ THỊ PHẦN DƢ (RESID)

1. Từ cửa sổ Equation 

2. View/Actual,fitted/residual/resid

ual graph.
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NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN

Từ cửa sổ workfile

1. View/Actual, 

Fitted,residual/residual 

graph.

2. View/Actual, 

Fitted,residual/Actual, 

Fitted,residual graph

Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 26

Tạo mô hình theo  cách “Pro” theo lệnh

Equantion [tênphƣơngtrình].ls 

[biếnphụthuộc] c [biếnđộclập]
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NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN

TẠO MÔ HÌNH LOG - LOG

 Dùng bài tập thidu3_3.wf1

dựng mô hình sau:
LOG(Y) = β0 + β1*LOG(X). 

 Cách 1: Tại hộp thoại 

Equation Estimation. 
Log(y) c Log(x)

 Cách 2: dùng lệnh

Equation log_log.ls log(y) c 

log(x)

 Cách 3: Tạo các biến 

log(y), Log(x)

TẠO MÔ HÌNH LOG - LIN
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NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN

KIỂM ĐỊNH WALD KIỂM ĐỊNH WALD

Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 28

 Kiểm định đồng thời sự 

bằng 0 của các hệ số hồi 

quy.

βi = βj = 0

 Từ cửa sổ Equation, thực 

hiện theo đường link bến
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NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN

KIỂM ĐỊNH WALD KIỂM ĐỊNH WALD
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NHỮNG THAO TÁC XỬ LÝ CƠ BẢN

KIỂM ĐỊNH THỪA BIẾN

Nguyễn Duy Tâm - IDR - Never say never 30



CHƢƠNG 5

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI 

MICROSOFT EXCEL 



TỔNG QUAN

 Phân tích thống kê

Kiểm định giả thiết thống kê

Công cụ Add-in Analysis

Quy hoạch tuyến tính

Kiểm soát chất lượng



PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

 Đồ thị Box Plot

Đồ thị là một phương pháp rất phổ biến trong thống kê mô tả 

dùng để rút ra các nhận xét trực quan ban đầu về phân bố dữ liệu.

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Giá 10 11 10 11 11 12 12 13 14 16 15

Ngày 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Giá 11 18 19 20 15 14 14 22 25 27 23

Ngày 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Giá 22 26 27 29 28 31 32 30 32 34 33

Ngày 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Giá 38 41 40 42 53 52 47 37 23 11 32



PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

Đồ thị Box Plot (tt)

Người phân tích thực  hiện các bước như sau:

• Nhập dữ liệu giá vào ô B3:AS3 của bảng tính.

• Nhập công thức vào các ô B9:B13 như trong bảng sau

Ô Ý nghĩa

B9 Tìm điểm tứ phân vị Q1

B10 Tìm giá trị nhỏ nhất

B11 Tìm điểm trung vị

B12 Tìm giá trị lớn nhất

B13 Tìm điểm tứ phân vị Q3



PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

Đồ thị Box Plot (tt)

• Chọn menu Insert/ Chart.... Trong hộp thoại Chart Type chọn Line.

• Trong hộp thoại Chart Source Data nhập A8:B13 vào mục Data range

(hay bấm nút  để chọn trực tiếp ô chứa dữ liệu).

• Trong hộp thoại Chart Options nhập dòng chữ “Đồ thị box plot” vào 

mục Chart Title.

• Trong hộp thoại Chart Location chọn mục As object in nếu muốn chèn 

đồ thị vào cùng bảng tính dữ liệu hay chọn mục As new sheet nếu muốn 

tạo bảng tính mới cho đồ thị. Nhấn nút Finish để Excel hoàn thành đồ 

thị.

• Trong đồ thị do Excel tạo ra, nhấn chuột phải lên chuổi dữ liệu (Data 

series) để hiện thị  popup menu, chọn Format Data Series. Trong hộp 

thoại chọn thẻ Options, đánh dấu mục High-low lines và Up-down bar. 



PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

 Công cụ Add-in Data Analysis

cụ Data Analysis của Excel cho phép người sử dụng 

thực hiện các phân tích thống kê dữ liệu thường gặp. 

Việc sử dụng Data Analysis rất đơn giản, bằng cách 

chọn phân tích  mà cần thực hiện trong hộp thoại Data 

Analysis. Dưới dây là liệt kê các phân tích thống kê có 

thể thực hiện:

• ANOVA: phân tích phương sai.

• Correlation: phân tích tương quan.

• Covariance: phân tích hiệp biến.

• Descriptive Statistic: phân tích thống ke mô tả.



PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

• Exponential Smoothing: dự báo bằng phương pháp làm 

trơn hàm mũ.

• F-test  Two samples for Variances: kiểm định F, giả 

thiết về hai phương sai.

• Fourier Analysis: phân tích Fourier.

• Histogram: lập biểu đồ histogram.

• Moving Average: dự báo bằng phương pháp trung bình 

dịch chuyển.

• Random Number Generation: tạo các số ngẫu nhiên.

• Rank and Percentile: thực hiện xếp hạng dữ liệu.

• Regression: phân tích hồi quy.



PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

• Sampling: lấy mẫu từ một tập hợp.

• t-Test Paired Two Sample For Means: thực hiện kiểm 

định giả thiết về trị trung bình của 2 phân bố, lấy mẫu 

theo cặp.

• t-Test Two Samples Assuming Equal Variances: kiểm 

định t giả thiết về trị trung bình của 2 phân bố có 

phương sai (chưa biết) bằng nhau.

• t-Test Two Samples Assuming Uequal Variances: kiểm 

định giả thiết về trị trung bình, của 2 phân bố có phương 

sai (chưa biết) khác nhau.

• z-Test  Two Sample For Means: kiểm định giả thiết về 

trị trung bình 2 phân bố với phương sai cho trước.



PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

 Ví dụ: Hai phương pháp sản xuất vỏ xe được thử 

nghiệm để xác định tính năng. 10 vỏ xe theo phương 

pháp 1 và 8 vỏ theo phương pháp 2. Vỏ xe chế tạo theo 

phương pháp 1 được thực nghiệm tại địa điểm A và theo 

phương pháp 2 được thực nghiệm tại địa điểm B. Số liệu 

quá khứ cho thấy rằng tuổi thọ vỏ xe có phân bố normal 

và độ lệch chuẩn thay đổi tùy theo địa điểm thực 

nghiệm. Biết độ lệch chuẩn cho địa điểm A là 4000 km 

và địa điểm B là 6000 km. Nhà sản xuất muốn kiểm 

định giả thiết là 2 phương pháp đều cho vỏ xe có tuổi 

thọ như nhau với mức ý nghĩa 5%. Số liệu tuổi thọ vỏ xe 

trong bảng sau:



PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

Địa 

điể

m

Tuổi thọ, x 100km

A 61,1 58,2 62,3 64,0 59,7 66,2 57,8 61,4 62,2 63,6

B 62,2 56,6 66,4 56,2 57,4 58,4 57,6 65,4



PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

• Nhập dữ liệu như bảng vào các ô A1:K3 của bảng tính.

• Chọn menu Tools/ Data Analysis. Trong hộp thoại Data 

Analysis chọn mục z-Test: Two Sample for Means. 

• Trong hộp thoại z-Test, nhập B2:K2 vào mục Variable 

1Range, và B3:I3 vào mục  Variable 2Range. Nhập giá trị 

0 vào mục Hypothesized Mean Difference (kiểm định giả 

thiết 1 2). Nhập giá trị phương sai 1600 cho địa điểm A  

vào mục Variable 1Variance (độ lệch chuẩn được chia 

100 để đơn giản dữ liệu). Nhập giá trị phương sai 3600 

cho địa điểm B vào mục Variable 2Variance.

• Nhập giá trị mức ý nghĩa 0.05 vào mục Alpha, nhấn OK để 

hoàn thành.



TỐI ƢU

 Solver Options

Excel có thể giải các bài toán quy hoạch tối ưu tuyến tính, 

quy hoạch nguyên và quy hoạch phi tuyến bằng cách sử

dụng công cụ Solver. Công cụ Solver cung cấp các tùy

chọn như sau:

• Max time: giới hạn thời gian mà Solver chạy để giải các

bài toán. Giá trị 100s là đủ cho hầu hết các bài toán.

• Iterations: giới hạn số vòng lặp của Solver. Giá trị 100 

là đủ cho hầu hết các bài toán.

• Precision: thiết lập sai số cho ràng buộc. Giá trị trong

khoảng 0…1.



TỐI ƢU

• Tolerance: thiết lập sai số cho ô hàm mục tiêu trong bài 

toán quy hoạch nguyên.

• Convergence: thiết lập sai số cho ô mục tiêu trong bài 

toán quy họa hoạch phi tuyến. Giá trị từ 0..1

• Assume Linear Model: chọn khi giải bài toán quy hoạch 

tuyến tính.

• Assume Non-Negative: chọn khi các biến có giá trị 

không âm

• Use Automatic Scaling: chọn khi khác biệt giữa giá trị 

của kết quả và dữ liệu là rất lớn.

• Show Iteration Results: Solver dừng sau mỗi vòng lặp 

và hiển thị kết quả của vòng lặp.



TỐI ƢU

• Estimates: chọn phương pháp mà Solver dùng ước 

lượng các giá trị ban đầu của lời giải. Chọn Quadratic 

khi giải bài toán phi tuyến.

• Derivatives: chọn phương pháp tính đạo hàm mà Solver 

dùng để giải toán. Chọn Forward trong hầu hết các bài 

toán. Chọn Central khi các giá trị hàm ràng buộc thay 

đổi rất lớn.

• Search: chọn thuật toán mà Solver dùng để tìm lời giải. 

Newton đòi hỏi nhiều bộ nhờ như chạy ít vòng lặp.

Phương pháp Conjugate cần ít bộ nhớ như chạy nhiều 

vòng lặp.



TỐI ƢU

 Ví dụ:

Một nhà máy có thể sản xuất 3 sản phẩm khác nhau

A,B,C. Mỗi sản phẩm yêu cầu phải được gia công trên các

máy 1,2,3 theo bảng dưới. Mỗi máy chạy 8 giờ. Giá bán

của A,B,C là 5000,4000,5000 đồng. Chi phí vật tư cho

A,B,C là 4000,1000,3000 đồng. Chi phí chạy máy 1,2,3 là

1000,2000,1000 đồng/ giờ. Tìm số lương sản phẩm A,B, C

sản xuất mỗi ngày sao cho lợi nhuận thu được là tối đa



TỐI ƢU

Sản phẩm Máy , phút/đơn vị

1 2 3

A 10 8 5

B 7 9 10

C 5 7 6



Nếu ký hiệu A, B, C là số lượng sản phẩm A, B, C sản

xuất trong một ngày; X,Y,Z là số giờ chạy máy 1,2,3 trong

một ngày. Ta có mô hình toán sau:

Hàm mục tiêu: 

MAX    1000 A + 3000 B + 2000 C - 1000 X - 2000 Y - 1000 Z 

Ràng buộc:

10 A +   7 B + 5 C - 60 X  =    0

8 A +   9 B + 7 C - 60 Y  =    0

5 A + 10 B + 6 C - 60 Z  =     0

X <    8

Y <    8

Z <    8









Ô Công thức

B16 =$B$27*B5+$C$27*C5+$D$27*D5+$E$27*E5+$F$27*F5+$G$27*G5

B17 =$B$27*B6+$C$27*C6+$D$27*D6+$E$27*E6+$F$27*F6+$G$27*G6

B18 =$B$27*B7+$C$27*C7+$D$27*D7+$E$27*E7+$F$27*F7+$G$27*G7

B19 =$B$27*B8+$C$27*C8+$D$27*D8+$E$27*E8+$F$27*F8+$G$27*G8

B20 =$B$27*B8+$C$27*C8+$D$27*D8+$E$27*E8+$F$27*F8+$G$27*G9

B21 =$B$27*B10+$C$27*C10+$D$27*D10+$E$27*E10+$F$27*F10+$G$27

*G10

B22 =$B$27*B11+$C$27*C11+$D$27*D11+$E$27*E11+$F$27*F11+$G$27

*G11





CÁC HÀM ĐIỀU KIỆN 

• IF(Logic,"True Value","False Value")

• IF(AND(Condition 1,Condition 2),"True Value","False 

Value")

• IF(OR(Condition 1,Condition 2),"True Value","False 

Value")

• IF(Logic1,"True Value1", IF(Logic2,"True Value2", 

IF(Logic3,"True Value3",…,"False Value")…)

• COUNTIF(Range,Criteria)



TÌM ĐIỂM HOÀ VỐN

•Tổng chi phí (TC)TC = cf  + vcv

•Tổng doanh thu (TR) TR = v.p

•Lợi nhuận (Z) Z = TR – TC = v.p – (cf + vcv)

•trong đó: cf - chi phí cố định

•v - số lượng SP đã được bán

•cv - chi phí biến đổi cho từng đơn vị SP

•p - đơn giá bán của SP

•Điểm điểm hòa vốn được xác định bởi công thức: 

•TR = TC  vp = (cf + vcv)

• 

v

f

cp

c
v



TÌM ĐIỂM HOÀ VỐN

• Ví dụ:

 Hàm mục tiêu GoalSeek

1 Chi phí biến đổi 1 sp (Cv) 2700

2 Chi phí cố định (Cf) 650000

3 Giá bán 1 sp (p) 3400

4 Sản lượng sản xuất trong tháng (v)

5 Doanh thu trong tháng (TR)

6 Tổng chi phí trong tháng (TC)

7 Lợi nhuận (Z)



KINH TẾ KỸ THUẬT

• Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án là một phần việc 

quan trọng của kỹ sư kỹ thuật hệ thống công nghiệp. 

Việc tính toán các giá trị tương đương của dòng tiền tệ, 

hệ số chiết khấu hay lãi suất nội suy thường đơn điệu và 

dễ sai sót. Để tránh sai sót và tiết kiệm thời gian áp dụng 

công cụ bảng tính là điều bắt buộc. Excel cung cấp cho 

người sử dụng một số công thức tài chánh rất hữu dụng 

trong đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án kỹ thuật. 



KINH TẾ KỸ THUẬT

 Xác định NPV và IRR để đánh giá hiệu quả đầu tư:

• Để xác định hiệu quả đầu tư, người ta thường sử dụng hai chỉ tiêu 

NPV và IRR. Nếu NPV dương và IRR lớn hơn lãi xuất ngân hàng tại 

thời điểm lập dự án thì dự án có hiệu quả về mặt tài chính

• Ví dụ: Dự án đầu tư X, sau khi phân tích tính toán, các thông số 

được xây dựng sau đây:

Số vốn đầu tư ban đầu = 15000, vòng đời dự án là 6 năm

Chi phí sử dụng vốn là 12%/năm (lãi suất tiền gửi Ngân hàng)

Khoảng thu hồi qua các năm như sau:

Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

Vốn đầu 

tư
15000

Dòng 

tiền
2000 4000 5500 6500 4500



KINH TẾ KỸ THUẬT

• NPV được tính theo công thức = Vốn đầu tư (Năm 0) + 

Hàm NPV

• Trong hàm NPV thì các giá trị Value được tính bắt đầu 

từ năm 1 là năm bắt đầu đi vào hoạt động

• Khi tính IRR, thì các giá trị Value được tính luôn cả 

năm 0 là năm đầu tư.


