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Bài viết đưa ra các bước ứng dụng kỹ thuật lựa chọn thuộc tính trong khi xây dựng mô hình dự báo kinh
tế - xã hội theo cách tiếp cận của phương pháp chỉ số dẫn báo kết hợp với mô hình kinh tế lượng. Đây là
một hướng nghiên cứu và ứng dụng mới trong lĩnh vực phân tích và dự báo dữ liệu nói chung, xây dựng
mô hình dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô nói riêng.
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This article applies the technique of feature
selection to build a socio-economic forecasting
model based on leading indicators combined with
econometric model. This is a new researching
approach in the field of data analysis and
forecasting in general, and in forecasting
macroeconomic targets in particular.
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1. Giới thiệu vấn đề
Dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô luôn được chính
phủ và các tổ chức kinh tế đặc biệt quan tâm. Trong
những thập kỷ gần đây đã có rất nhiều nghiên cứu ứng
dụng các phương pháp định lượng nhằm xây dựng
các mô hình dự báo kinh tế vĩ mô. Hiện tại ở Việt
Nam cũng như các nước trên thế giới người ta đã hình
thành và ứng dụng nhiều phương pháp khác nhau dự
báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu theo tháng,
quý và năm. Trong đó, các phương pháp thường được
sử dụng là: phương pháp chuyên gia, phương pháp
ngoại suy, phương pháp điều tra, phương pháp chuỗi
thời gian, phương pháp chỉ số dẫn báo và mô hình
kinh tế lượng (hay hệ phương trình đồng thời).
Với sự phát triển hết sức mạnh mẽ của khoa học
công nghệ các thông tin dữ liệu được hình thành trong
quá trình hoạt động cũng như trong công tác chỉ đạo

điều hành và quản lý nền kinh tế ngày càng có cơ hội
được thu thập đầy đủ và toàn diện. Khi đó những yếu
tố kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến sự thay đổi của
các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô sẽ được nhận diện ngày
càng nhiều hơn và mô hình dự báo các chỉ tiêu kinh
tế vĩ mô cần phải chứa đầy đủ nhất có thể các yếu tố
ấy. Khi đó vấn đề xây dựng các mô hình dự báo các
chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cần phải được thực hiện trên tập
thông tin dữ liệu rất lớn và các phương pháp xây dựng
mô hình dự báo kinh tế truyền thống ở trên không thể
đáp ứng được yêu cầu này.
Trong những năm gần đây người ta đã tập trung
nghiên cứu các phương pháp làm giảm chiều dữ liệu,
đó là các phương pháp lựa chọn, biến đổi tập dữ liệu
đầu vào ban đầu thành một tập dữ liệu khác nhỏ hơn
rất nhiều nhưng cơ bản phản ánh khá đầy đủ các thông
tin có trong tập dữ liệu gốc. Xây dựng mô hình dự báo
trên tập dữ liệu có số chiều cao (big data) được ứng
dụng để mô hình hóa nền kinh tế quốc dân ở những
nước phát triển như Mỹ (Lawrence R. Klein, 2009),
Nhật Bản (Yoshihisa Inada, 2009), Liên bang Đức
(Andrei Roudoi, 2009). Phương pháp luận chung của
cả 3 mô hình trên là: thực hiện một số kỹ thuật giảm
chiều dữ liệu để tạo ra một số biến mới ít hơn nhiều
so với số các biến ban đầu trong khi vẫn nắm bắt được
những thông tin trong tập ban đầu nhiều nhất có thể,
và sau đó xây dựng mô hình dự báo bằng phương
pháp hồi quy nhiều biến trên tập các biến mới.
Việc nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo trên tập
dữ liệu có số chiều cao (hay big data) đã được một số
nhà nghiên cứu Việt Nam quan tâm. Các nghiên cứu
của Đỗ Văn Thành và cộng sự đã sử dụng kết hợp
một số kỹ thuật giảm chiều dữ liệu, mô hình phương
sai thay đổi tự hồi quy và phương pháp hồi quy nhiều
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biến để xây dựng mô hình dự báo các chỉ số chứng
khoán, mô phỏng và đánh giá rủi ro dự báo giá cổ
phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng
khoán. Kết quả thực nghiệm xây dựng mô hình dự
báo chỉ số thị trường chứng khoán dựa vào gần 300
biến kinh tế khác cho thấy độ chính xác dự báo bằng
mô hình được xây dựng theo phương pháp này là rất
cao.
Bài viết này nhằm nghiên cứu đưa ra các bước
ứng dụng kỹ thuật lựa chọn thuộc tính trong khi xây
dựng mô hình dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô theo
cách tiếp cận của phương pháp chỉ số dẫn báo kết hợp
với hệ phương trình kinh tế lượng. Đây là một hướng
nghiên cứu và ứng dụng rất mới, thời sự, đang được
cộng đồng quốc tế quan tâm trong lĩnh vực phân tích
dữ liệu nói chung, xây dựng mô hình phân tích và dự
báo nói riêng.
2. Phương pháp lựa chọn thuộc tính và chỉ số
dẫn báo
2.1. Chỉ số dẫn báo
Chỉ số tác động là chỉ số mà sự biến động của
nó có quan hệ ổn định đến biến động của một số
biến (chỉ số) khác. Chỉ số có 3 loại: (1) Chỉ số dẫn
báo trước (Leading Indicator): sự biến động của chỉ
số này báo trước cho sự biến động của một số chỉ
số khác. (2) Chỉ số dẫn báo đồng thời (Coincident
Indicator): chính chỉ số này và chỉ số mà nó có quan
hệ ổn định xảy ra đồng thời, tức là có tác động đồng
thời. (3) Chỉ số dẫn báo sau (Lagging Indicator): cung
cấp thông tin biến động trước đó của chỉ số mà chỉ số
này có quan hệ.
Trong thực tiễn thường sử dụng chỉ số dẫn báo
đồng thời và chỉ số dẫn báo trước. Với khả năng thể
hiện được những diễn biến tương tự như các chỉ số
kinh tế nhưng ở thời điểm sớm hơn, chỉ số dẫn báo có
thể là một cách tiếp cận tương đối hiệu quả và ít tốn
kém cho dự báo kinh tế trong ngắn hạn.
Xây dựng mô hình sử dụng chỉ số dẫn báo đồng
thời. Có hai phương pháp chính xây dựng mô hình
sử dụng chỉ số dẫn báo đồng thời là mô hình nhân
tố động (dynamic factor models) và mô hình chuyển
Markov (Markov switching models).
Xây dựng mô hình sử dụng chỉ số dẫn báo trước.
Có ba phương pháp chính xây dựng mô hình sử
dụng chỉ số dẫn báo trước là mô hình VAR (Vector
Autoregression), mô hình nhân tố động (dynamic
factor models) và mô hình chuyển Markov (Markov
switching models). Ngoài ra, có thể sử dụng các
phương pháp khác cho dự báo chỉ số dẫn báo trước
như: mạng neural và các phương pháp không tham số

(Neural networks and nonparametric methods), mô
hình nhị phân (Binary models), mô hình chuyển quan
sát (Observed transition models).
2.2. Phương pháp lựa chọn thuộc tính
Lựa chọn thuộc tính là việc chọn ra một tập thuộc
tính con từ tập thuộc tính ban đầu sao cho các tập
thuộc tính con này thể hiện tốt nhất chức năng của
một hệ thống quy nạp. Như vậy, phải xác định tiêu
chuẩn lựa chọn thuộc tính.
Các mô hình lựa chọn thuộc tính
Mô hình lọc (Filter) là phương pháp lựa chọn
thuộc tính đơn giản nhất. Đầu vào của mô hình là
toàn bộ các thuộc tính của tập dữ liệu, sau khi thực
hiện việc đánh giá các thuộc tính sử dụng các độ đo
hoặc các tiêu chí nhất định cho trước thì đầu ra của
mô hình là danh sách các thuộc tính với điểm số của
từng thuộc tính. Việc lựa chọn M thuộc tính có điểm
số cao nhất (hoặc thấp nhất) sẽ cho tập con thuộc tính
tốt nhất theo một tiêu chí nhất định.
Ưu điểm của một số phương pháp lọc là: đơn giản,
nhanh, dễ mở rộng, không phụ thuộc vào bộ phân lớp,
độc lập với bộ phân lớp, độ phức tạp tính toán thấp và
sử dụng cho bộ dữ liệu kích cỡ lớn.
Mô hình đóng gói (Wrapper) tìm kiếm tập con các
thuộc tính tốt bằng cách đánh giá chất lượng của các
tập thuộc tính. Việc đánh giá chất lượng thường sử
dụng hiệu năng (độ chính xác dự đoán hoặc phân lớp)
của thuật toán học. Để đánh giá chất lượng của tập
thuộc tính, chúng sử dụng phản hồi từ mô hình dự
đoán. Sở dĩ mô hình này được gọi là đóng gói bởi nó
luôn “bao quanh” bộ phân lớp. Mô hình đóng gói có
thể sử dụng các chiến lược tìm kiếm khác nhau chẳng
hạn như tìm kiếm tuần tự, hoặc ngẫu nhiên.
Ưu điểm của mô hình đóng gói là chi phí tính toán
thấp, tương tác với bộ phân lớp và hiệu năng cao hơn
mô hình lọc.
Mô hình nhúng (Embedded) giúp cải tiến hiệu
năng phân lớp và tăng tốc độ của quá trình lựa chọn.
Mô hình nhúng là sự tích hợp, nhúng kỹ thuật lựa
chọn thuộc tính vào mô hình học. Mô hình này kết
hợp ưu điểm của mô hình lọc và đóng gói bằng cách
sử dụng đồng thời tiêu chí đánh giá độc lập và các
thuật toán học để đánh giá tập con các thuộc tính. Mô
hình lọc có thể cung cấp một chỉ dẫn thông minh cho
mô hình đóng gói, chẳng hạn như: giảm không gian
tìm kiếm, một điểm khởi đầu tốt, đường tìm kiếm
ngắn và thông minh hơn. Để thực hiện được mô hình
nhúng người phát triển cần tìm hiểu cấu trúc của thuật
toán học, xác định các tham số có thể sử dụng cho
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việc đánh giá mức độ quan trọng của thuộc tính. Nói
cách khác, các thuộc tính được xếp hạng ngay trong
quá trình thực thi của việc học, không phải sau khi
việc học hoàn thành như trong mô hình đóng gói.
Một số thuật toán lựa chọn thuộc tính
Các thuật toán lựa chọn thuộc tính được xét dưới
góc độ chiến lược tìm kiếm nào được sử dụng trong
giải thuật đó: Tìm kiếm toàn bộ, Tìm kiếm theo kinh
nghiệm và Tìm kiếm xác suất. Ngoài ra còn một vài
phương pháp lựa chọn thuộc tính khác như: phương
pháp trọng số thuộc tính (feature weighting method),
phương pháp lai (hybrid method) và phương pháp lớn
dần (incremental method).
3. Một số mô hình dự báo kinh tế vĩ mô dựa
trên phương pháp lựa chọn thuộc tính và chỉ số
dẫn báo trên thế giới
Dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô luôn là vấn đề
được nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm. Ban
đầu các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu các
mô hình dự báo kinh tế vĩ mô dựa trên chỉ số dẫn báo
như Geweke (1977), Sargent và Sims (1977), Stock
J.H và Watson M.W (1989)… Đến những năm cuối
thế kỷ 20, sang thế kỷ 21 lượng dữ liệu ngày càng
lớn nên nhiều nghiên cứu đã kết hợp phương pháp
lựa chọn thuộc tính và chỉ số dẫn báo để xây dựng
mô hình dự báo kinh tế vĩ mô như nghiên cứu của
Armah và Swanson (2010, 2011), Artis et al. (2002),
Boivin (2005, 2006) và Stock và Watson (2005, 2006,
2012), Alessandro G. và Tommaso P. (2016),… Mỗi
mô hình có những ưu nhược điểm khác nhau và các
tác giả đã cố gắng tìm ra mô hình tối ưu nhất cho từng
chỉ số dự báo cụ thể.
Từ năm 1977 Geweke, Sargent và Sims đã phát
triển mô hình nhân tố dựa trên chỉ số dẫn báo. Tuy
nhiên mô hình này chỉ được sử dụng nhiều trong phân
tích kinh tế - xã hội sau khi Stock J.H và Watson M.W
(1989) công bố nghiên cứu quá trình lựa chọn chỉ số
và mô hình dựa trên chỉ số dẫn báo đồng thời và chỉ
số dẫn báo sau. Nhóm tác giả này đã giới thiệu nhiều
công trình liên quan đến chỉ số dẫn báo trong các năm
1992, 1993, 2002, 2003.
Năm 2002, Stock J.H và Watson M.W (2002a)
giới thiệu nghiên cứu về dự báo kinh tế vĩ mô của Mỹ
sử dụng chỉ số đồng thời và chỉ số dẫn báo trước. Dữ
liệu được thu thập trong khoảng thời gian từ tháng
1/1959 đến tháng 12/1998 gồm 8 biến đo lường hoạt
động của nền kinh tế Mỹ; mô hình dự báo cho các
biến này trong 6, 12 và 24 tháng và sử dụng 4 phương
pháp xây dựng mô hình dự báo: Mô hình dự báo chỉ
số khuyếch tán (Diffusion Index Forecast), mô hình

tự hồi quy (Autoregressive Forecast), mô hình tự hồi
quy vector (VAR - Vector Autoregressive Forecas) và
mô hình chỉ số dẫn báo trước (Multivariate Leading
Indicator Forecasts).
Tiếp sau đó, Stock J.H và Watson M.W (2003b)
giới thiệu nghiên cứu sử dụng chỉ số dẫn báo để dự
báo kinh tế vĩ mô trong dự báo thời kỳ suy thoái kinh
tế Mỹ năm 2001. Nghiên cứu này kết hợp ba phương
pháp: dự báo giá trị trung bình giản đơn (the simple
average), giá trị trung vị (the median) và trung bình
có trọng số dựa trên sai số (MSFE-weighted average,
MSFE - mean squared forecast error). Nghiên cứu chỉ
ra rằng kết hợp dự báo là tốt hơn so với sử dụng mô
hình tự hồi quy AR.
Năm 2013, Chauvet M. và Potter S. đã tổng kết
về các nghiên cứu trong hai thập kỷ về dự báo tăng
trưởng của Mỹ. Nhóm tác giả đã xây dựng mô hình
dự báo tốc độ tăng trưởng của GDP từ các chỉ số quan
trọng. Dữ liệu thực nghiệm từ quý 1 năm 1992 đến
quý 4 năm 2010. Mô hình dự báo xây dựng dựa trên
mô hình tuyến tính, phi tuyến tính, mô hình cấu trúc
và mô hình giảm cấu trúc (Reduced form models).
Cuối cùng là kết hợp dự báo (Forecast Combination).
Kết quả dự báo của từng mô hình tại từng thời điểm
được phân tích và được chỉ rõ về mức độ chính xác
dự báo.
Nhiều nghiên cứu tiếp sau đó đã sử dụng chỉ số
dẫn báo trong việc xây dựng mô hình dự báo các chỉ
số vĩ mô, đặc biệt là dự báo tăng trưởng của Mỹ. Tuy
nhiên dữ liệu thu được ngày càng lớn, để nâng cao
hiệu suất dự báo một số nghiên cứu đã kết hợp thêm
phương pháp lựa chọn thuộc tính, phân tích thành
phần chính trong các mô hình dự báo.
Năm 2016, nhóm tác giả Alessandro G. và
Tommaso P. đã nghiên cứu mô hình dự báo dựa trên
việc kết hợp phương pháp lựa chọn thuộc tính và
phương pháp chỉ số khuếch tán để nâng cao độ chính
xác trong dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô. Nghiên cứu
đưa ra một phương pháp học có giám sát dựa trên
việc lựa chọn các thuộc tính theo độ quan trọng của
chúng trong mô hình dự đoán hồi quy. Nhóm tác giả
đã thực hiện thực nghiệm để so sánh phương pháp
của mình với mô hình dự báo dựa trên phương pháp
chỉ số khuếch tán (DI) của Stock J.H và Watson M.W
(2002a) và cho thấy kết quả dự báo tốt hơn hẳn.
Năm 2015, Hazar A. và Osman T. B. đã thực hiện
lựa chọn các nhân tố ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ
mô trên thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng
phương pháp lựa chọn thuộc tính kết hợp với mạng
nơron. Nghiên cứu đã sử dụng thuật toán sequential
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forward selection (SFS) kết hợp mạng nơron để tìm
chỉ số ảnh hưởng trong các chỉ số ứng viên. Sau khi
thực hiện nghiên cứu đã chỉ ra mô hình dự đoán có tỉ
lệ lỗi còn 9,6%. Với kết quả này, các nhà hoạch định
tài chính, nhà đầu tư và nhà phân tích rủi ro có thể
làm việc hiệu quả hơn nhiều mà không cần xử lý một
lượng lớn dữ liệu, không gặp khó khăn trong việc thu
thập và lưu trữ, giảm bớt chi phí dự đoán và hoàn
thành phân tích, dự đoán trong một thời gian ngắn.
Năm 2015, tác giả Hyun Hak Kim đã sử dụng mô
hình giảm chiều dữ liệu để dự báo các chỉ số kinh tế
vĩ mô của Hàn Quốc bao gồm: lạm phát, tăng trưởng
GDP, tiêu dùng, xuất khẩu và tổng vốn. Các tác giả
đã sử dụng mô hình lai gồm phân tích thành phần
chính (PCA), phân tích thành phần chính thưa thớt
(SPCA), kết hợp với các phương pháp giảm chiều
khác nhau. Nghiên cứu thực hiện 2 thực nghiệm so
sánh mô hình lai này với các mô hình chuẩn như mô
hình AR cho các biến kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ tại
Kim và Swanson (2013b); so sánh với các mô hình
tuyến tính và chỉ số khuếch tán trên các biến kinh tế
vĩ mô của Hàn Quốc. Kết quả mô hình lai hoạt động
tốt và vượt trội hơn hẳn.
Ứng dụng các phương pháp giảm chiều dữ liệu
cũng được nhiều nhóm nghiên cứu thực hiện dự báo
các chỉ số kinh tế vĩ mô của các nước như: Nhật
Bản, Ấn Độ, Đức, Mexico, Brazil, Turkey, Nga,
Trung Quốc.
4. Đề xuất phương pháp xây dựng mô hình dự
báo theo cách tiếp cận lựa chọn thuộc tính và chỉ
số dẫn báo
Kế thừa kết quả nghiên cứu trước đây, chúng tôi
đề xuất phương pháp xây dựng mô hình theo cách
tiếp cận lựa chọn thuộc tính và chỉ số dẫn báo gồm
các phần như sau:
Phần 1: Phát hiện quan hệ nguyên nhân - kết quả
giữa các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cần được dự báo.
Phát hiện quan hệ nguyên nhân - kết quả nhằm
xác định tập các chỉ số dẫn báo cốt lõi nằm trong danh
mục các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cần được dự báo. Quan
hệ nhân quả được đề xuất bởi nhà toán học - giải
Nôben kinh tế Granger C.W.J (1969).
Trên cơ sở xác định biến nào là chỉ số dẫn báo
trước dựa trên lý thuyết kinh tế và kiểm định nhân
quả Granger sẽ thiết lập các phương trình dự báo các
chỉ số kinh tế vĩ mô.
Phần 2: Thu thập dữ liệu của tất cả các chỉ tiêu
kinh tế cả trong và ngoài nước có liên quan và/hoặc
có thể tiềm năng là liên quan đến các chỉ số dẫn báo
cốt lõi.

Các chỉ tiêu kinh tế trong và ngoài nước có liên
quan đến chỉ số dẫn báo nói chung là rất lớn. Ký hiệu
S là tập các chỉ tiêu được thu thập dữ liệu này. Số
lượng các chỉ tiêu trong S là rất lớn và càng lớn càng
tốt, do mô hình dự báo càng chứa nhiều thông tin của
các yếu tố có tác động đến sự biến động của biến phụ
thuộc (hay biến nội sinh) thì chất lượng dự báo bằng
mô hình (hay độ chính xác dự báo) càng cao.
Phần 3: Xây dựng phương trình dự báo.
Nhiệm vụ của phần này là xây dựng phương trình
dự báo cho từng chỉ số dẫn báo cốt lõi. Để làm việc
này cần xác định các nhân tố có ảnh hưởng đến chỉ
số này. Đối với các chỉ số kinh tế vĩ mô thì số lượng
các nhân tố ảnh hưởng đến nó trong thực tế là khá
lớn. Nếu số biến ngoại sinh trong một phương trình
dự báo là lớn trong khi kích thước mẫu dữ liệu lại
nhỏ thì không thể tiến hành ước lượng mô hình hồi
quy được. Vì vậy cần sử dụng các phương pháp nhằm
giảm chiều dữ liệu trên mẫu. Cụ thể, với từng chỉ số
dẫn báo cốt lõi cần thực hiện những nội dung sau:
(1) Sử dụng các phương pháp lựa chọn thuộc tính
để xác định tập con A của S, tập này phải có ích cho
việc xây dựng mô hình dự báo chỉ số dẫn báo.
Khi sử dụng các phương pháp lựa chọn thuộc tính,
số lượng các thuộc tính được lựa chọn sẽ nhỏ hơn các
thuộc tính ban đầu có nghĩa là mô hình sẽ sử dụng
ít thông số hơn (tập A sẽ có ít thuộc tính hơn tập S).
Việc này cải thiện khả năng khái quát hóa và giảm
thời gian thực hiện phức tạp. Các phương pháp lựa
chọn thuộc tính có thể sử dụng là: Phương pháp lọc,
phương pháp gói và phương pháp nhúng.
(2) Xây dựng tập biến mới B với số lượng nhỏ hơn
rất nhiều để thay thế cho tập các chỉ tiêu A.
Trường hợp tập A có số lượng biến lớn cần áp
dụng thêm các phương pháp trích xuất thuộc tính.
Ngược với phương pháp lựa chọn thuộc tính, phương
pháp trích xuất thuộc tính sử dụng tất cả các thuộc
tính ban đầu để tính toán một tập các thuộc tính mới.
Các thuộc tính mới này sẽ đại diện cho các thuộc tính
ban đầu. Các phương pháp thường sử dụng phổ biến
là: phương pháp phân tích thành phần chính (PCA);
phương pháp phân rã giá trị đơn (SVD) và phân tích
yếu tố (FA).
(3) Xây dựng phương trình dự báo chỉ số dẫn báo
cốt lõi theo các biến mới trong tập B và thực hiện dự
báo kiểm định để đánh giá chất lượng dự báo.
(4) Xây dựng các phương trình dự báo các biến
trong tập B (hay phương trình dự báo các biến ngoại
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sinh của chỉ số dẫn báo cốt lõi này) bằng sử dụng mô
hình trễ phân bố tự hồi quy ARDL (autoregressive
distributed lag models).
Mô hình ARDL/EC hữu ích trong việc dự báo và
giải thích các mối quan hệ dài hạn từ những biến động
trong ngắn hạn. Mô hình đã được sử dụng dự báo
trong nhiều vấn đề như: tăng trưởng kinh tế, đầu tư,
lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, chi phí chăm sóc sức khỏe,
tiêu dùng, thu nhập, ô nhiễm,…
Phần 4: Kết hợp các phương trình dự báo để được
mô hình dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.
Từ các phương trình dự báo cho từng biến kinh tế
trong Phần 3 sẽ được kết hợp trong mô hình dự báo
các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Mô hình dự báo được sử
dụng trong thực tế.
Phần 5: Thực hiện và phân tích kết quả dự báo
bằng sử dụng mô hình được xây dựng dự báo cho
quan sát tiếp theo sau mẫu.
5. Kết luận
Mô hình dự báo kinh tế vĩ mô vẫn luôn thu hút sự
quan tâm của nhiều tổ chức cũng như cá nhân. Nhiều
nghiên cứu được thực hiện là sự kết hợp của nhiều
nhóm nghiên cứu quốc tế. Các mô hình trong lĩnh
vực này cũng ngày càng phát triển. Chỉ số dẫn báo
vẫn là một trong những nhân tố đóng vai trò quan
trọng trong việc xây dựng mô hình. Để xây dựng các
mô hình dự báo kinh tế vĩ mô trên tập dữ liệu rất lớn
thì rất cần thiết phải áp dụng các phương pháp giảm
chiều dữ liệu. Lựa chọn thuộc tính là một trong các
hướng được ứng dụng phổ biến.
Trong bài viết này chúng tôi đã đưa ra phương
pháp luận xây dựng mô hình dự báo kinh tế vĩ mô
theo cách tiếp cận lựa chọn thuộc tính và chỉ số dẫn
báo. Từng kỹ thuật áp dụng đã được chỉ rõ trong
từng phần của quy trình xây dựng mô hình. Hiện nay
chúng tôi đang tiến hành thực nghiệm phương pháp
này nhằm dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô chủ yếu
theo quý của Việt Nam. Phần thực nghiệm sẽ được
nhóm tác giả công bố trong các bài viết tiếp theo./.
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