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Môn học: KINH TẾ LƯỢNG 
 

Bài tập số 4: DẠNG HÀM VÀ PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 
  

 

 

Dữ liệu trong Data 4-8 trong bộ dữ liệu của Ramanathan với các định nghĩa biến như sau: 

sub = số đăng ký thuê bao được yêu cầu lắp đặt cho mỗi hệ thống cáp truyền hình (1000 khách hàng 

home = số hộ gia đình mà mỗi hệ thống cáp truyền hình đi ngang qua (ngàn hộ) 

inst = phí lắp đặt (đô la/ lần)  

svc = phí dịch vụ cho mỗi hệ thống (đô la/tháng) 

tv  = số kênh truyền hình mà mỗi hệ thống cáp cung cấp (kênh/hệ thống cáp)   

age = thời gian hệ thống đã hoạt động (năm) 

air = số kênh truyền hình mà hộ gia đình nhận được từ hệ thống cáp  

y = thu nhập bình quân đầu người (đô la/người)  

Với mức ý nghĩa 10%, các anh/chị hãy: 

a) Hãy phân tích mối quan hệ giữa kỳ vọng của số đăng ký thuê bao (sub) với các biến khác trong dữ 

liệu 

b) Ước lượng mô hình kinh tế lượng theo mô hình tuyến tính. Nhận xét mô hình 

c) Trong mô hình trên có hiện tượng phương sai thay đổi không? Tại sao? (chỉ dùng kiểm định White). 

Nếu có hãy khắc phục bằng phương pháp bình phương có trọng số 

d) Có ý kiến cho rằng mô hình ở câu a nên bổ sung thêm các biến độc lập là bình phương các biến độc 

lập trong mô hình ở câu b. Anh/ chị hãy ước lượng thử xem mô hình này có tốt hơn mô hình ở câu b 

không? Giải thích các tác động biên của mô hình này   

e) Nếu thay các mô hình trên bằng mô hình Log kép thì mô hình có bị hiện tượng đa cộng tuyến hoặc 

hiện tượng phương sai thay đổi không? Giải thích ý nghĩa của mô hình mới 

f) Làm lại câu e với mô hình bán log 

g) Trong các mô hình trên mô hình nào là mô hình phù hợp nhất với dữ liệu trên? Hãy giải thích tại 

sao?  
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