Hướng dẫn sử dụng
Người sử dụng sau khi truy cập vào website của Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế
- xã hội Quốc gia (http://ncif.gov.vn), gọi tắt là: Trung tâm, và chọn đường dẫn tới kết
quả dự báo để xem các kết quả dự báo của một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu.

Người sử dụng sẽ ở trước giao diện giới thiệu của phần mềm dự báo một số chỉ tiêu
kinh tế vĩ mô chủ yếu.

Các chức năng của chương trình
Chương trình bao gồm các tab chức năng:
-

Giới thiệu
Dự báo theo tháng
Dự báo theo quý
Dự báo theo năm

1. Tab Giới thiệu

Tab Giới thiệu bao gồm: Giới thiệu, các mô hình.
-

Giới thiệu: là phần giới thiệu chương trình, nêu định nghĩa, đối tượng sử dụng,
các mô hình và các chỉ tiêu của chương trình. Đây là phần hiển thị mặc định khi
người sử dụng chọn đường dẫn từ website của Trung tâm để xem các kết quả dự
báo;

-

Mô hình: là phần giới thiệu các mô hình được sử dụng cho việc tính toán kết quả
dự báo;
2. Tab Hướng dẫn sử dụng
Chứa hướng dẫn sử dụng của chương trình. Từ việc hướng dẫn chung nhất để có thể
tiến hành dự báo một hoặc nhiều chỉ tiêu cho tới việc đưa ra một ví dụ cụ thể để có thể
thực hiện từng bước.
3. Các Tab chức năng dự báo
Ở đây phần mềm có các tab chức năng theo kỳ dự báo: Dự báo theo tháng, Dự báo theo
quý, Dự báo theo năm. Do các chức năng dự báo được thực hiện cho các chuỗi số liệu
của một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu theo các kỳ dự báo (tháng/quý/năm) nên các
bước thực hiện là tương tự nhau, nên ở đây chỉ xin đi sâu vào việc hướng dẫn thực hiện
trên kỳ dự báo theo tháng.
Khi người sử dụng chọn tab chức năng Dự báo theo tháng, người sử dụng sẽ có hai lựa
chọn, đó là dự báo theo mô hình định lượng và dự báo phán xử.

Dự báo không điều kiện với kết quả dự báo được thực hiện dựa trên các mô hình đã
được nêu ở tab chức năng Hướng dẫn.
Dự báo phán xử đưa ra kết quả dự báo dựa trên các mô hình định lượng đã được nêu ở
tab Hướng dẫn và kết hợp với sự phán xử của các chuyên gia kinh tế.
a. Dự báo theo mô hình định lượng

Bước 1: Chọn chỉ tiêu
Người sử dụng chọn các chỉ tiêu cần dự báo trong danh sách Chỉ tiêu.
Người sử dụng có thể chọn được nhiều chỉ tiêu cùng một lúc bằng cách giữ nút
SHIFT và chọn các chỉ tiêu.

Sau khi đã chọn xong các chỉ tiêu mong muốn, người sử dụng ấn nút
để xác thực việc chọn các chỉ tiêu. Khi đó các chỉ tiêu được chọn sẽ được chuyển
sang danh sách Chỉ tiêu chọn

Để bỏ chọn, người sử dụng chọn các chỉ tiêu trong danh sách Chỉ tiêu chọn

và ấn nút

Bước 2: chọn độ dài dự báo

Người sử dụng chọn độ dài dự báo mà mình muốn chương trình tính bằng cách chọn
tại combobox Độ dài dự báo.
Default độ dài dự báo của chương trình là 2 kỳ tiếp theo. Khuyến nghị người sử
dụng chọn độ dài dự báo không quá lớn để đảm bảo tính hợp lý của kết quả dự báo.
Bước 3: chọn khoảng hiển thị

Do chuỗi số liệu của các chỉ tiêu thường dài, nên người sử dụng có thể chọn khoảng
hiển thị bắt đầu, bằng việc chọn từ combobox Khoảng hiển thị bắt đầu từ.
Lưu ý: việc chọn Khoảng hiển thị không ảnh hưởng tới kết quả dự báo. Việc chọn
khoảng hiển thị chỉ mang tính chất đưa ra khoảng hiển thị phù hợp với nhu cầu người
dùng cần theo dõi.
Bước 4: hiển thị kết quả dự báo

Người sử dụng ấn nút

để hiển thị kết quả dự báo và biểu đồ.

Kết quả của các kỳ dự báo được lựa chọn sẽ được tô màu vàng trên lưới kết quả dự
báo, đi cùng kết quả là dữ liệu được chọn hiển thị. Default khoảng hiển thị của
chương trình là 10 kỳ tính liên tiếp tính ngược từ thời điểm cuối cùng của chuỗi số
liệu thực tế của chỉ tiêu lựa chọn.
Người sử dụng có thể lựa chọn các biểu đồ để hiển thị: bar, line và point, bằng cách
chọn combobox Biểu đồ

Bước 5: kết xuất kết quả dự báo
Người sử dụng có thể kết xuất kết quả dự báo ra file excel bằng cách ấn nút
, hoặc kết xuất biểu đồ bằng cách ấn nút

b. Dự báo phán xử

Bước 1: chọn chỉ tiêu
Người sử dụng chọn các chỉ tiêu cần dự báo trong danh sách Chỉ tiêu.
Người sử dụng có thể chọn được nhiều chỉ tiêu cùng một lúc bằng cách giữ nút
SHIFT và chọn các chỉ tiêu.

Sau khi đã chọn xong các chỉ tiêu mong muốn, người sử dụng ấn nút
để xác thực việc chọn các chỉ tiêu. Khi đó các chỉ tiêu được chọn sẽ được chuyển
sang danh sách Chỉ tiêu chọn

Để bỏ chọn, người sử dụng chọn các chỉ tiêu trong danh sách Chỉ tiêu chọn

và ấn nút

Bước 2: chọn độ dài dự báo

Người sử dụng chọn độ dài dự báo mà mình muốn chương trình tính bằng cách chọn
tại combobox Độ dài dự báo.
Default độ dài dự báo của chương trình là 2 kỳ tiếp theo. Khuyến nghị người sử
dụng chọn độ dài dự báo không quá lớn để đảm bảo tính hợp lý của kết quả dự báo.
Bước 3: chọn khoảng hiển thị

Do chuỗi số liệu của các chỉ tiêu thường dài, nên người sử dụng có thể chọn khoảng
hiển thị bắt đầu, bằng việc chọn từ combobox Khoảng hiển thị bắt đầu từ.
Lưu ý: việc chọn Khoảng hiển thị không ảnh hưởng tới kết quả dự báo. Việc chọn
khoảng hiển thị chỉ mang tính chất đưa ra khoảng hiển thị phù hợp với nhu cầu người
dùng cần theo dõi.
Bước 4: hiển thị kết quả dự báo
Người sử dụng ấn nút

để hiển thị kết quả dự báo và biểu đồ.

Kết quả của các kỳ dự báo được lựa chọn sẽ được tô màu vàng trên lưới kết quả dự
báo, đi cùng kết quả là dữ liệu được chọn hiển thị. Default khoảng hiển thị của
chương trình là 10 kỳ tính liên tiếp tính ngược từ thời điểm cuối cùng của chuỗi số
liệu thực tế của chỉ tiêu lựa chọn.
Người sử dụng có thể lựa chọn các biểu đồ để hiển thị: bar, line và point, bằng cách
chọn combobox Biểu đồ

Bước 5: kết xuất kết quả dự báo
Người sử dụng có thể kết xuất kết quả dự báo ra file excel bằng cách ấn nút
, hoặc kết xuất biểu đồ bằng cách ấn nút

Ví dụ cụ thể
Bài toán: Người dùng muốn dự báo 3 kỳ tiếp theo của các chỉ tiêu Tăng trưởng của nền kinh tế và các
ngành kinh tế theo kỳ dự báo Quý dựa trên kết quả của mô hình định lượng và kết xuất dữ liệu ra file
Excel.
Cách thức:
Bước 1:
Truy cập trang chủ của Trung tâm

Bước 2:
Bấm chuột vào banner bên phải của Trang chủ có dòng chữ “Kết quả dự báo”

Bước 3:

Chọn Dự báo theo Quý => Dự báo theo mô hình định lượng

Bước 4:
Tại danh sách Chỉ tiêu, chọn Chỉ tiêu “Tăng trưởng của nền kinh tế”, “Tăng trưởng của ngành Nông,
lâm nghiệp và thủy sản”, ”Tăng trưởng của ngành Công nghiệp và xây dựng”, “Tăng trưởng của
ngành Dịch vụ”. Có thể chọn nhiều bằng cách nhấn và giữ chuột rồi kéo, hoặc kết hợp phím Ctrl +
kich chuột => bấm nút Chọn để đưa các chỉ tiêu cần dự báo sang danh sách “Chỉ tiêu được chọn”.

Bước 5:
Tại danh sách “Độ dài dự báo”, chọn “3 kỳ”

Bước 6:
Chọn “Hiển thị độ dài dự báo”. Khi đó, dữ liệu sẽ được hiển thị ở bên dưới các mục đã chọn.

Bước 7:
Chọn “Kết xuất dữ liệu”. Trình duyệt lưu file về máy tính.

Ảnh chụp lại file Excel đã được kết xuất:

