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ӨМНӨХ ҮГ 

Энэхүү гарын авлага нь статистикийн төв, орон нутгийн байгууллагын ажилтнууд, судлаачид 

болон эдийн засаг, статистикийн чиглэлээр их дээд сургуульд суралцаж байгаа оюутнуудын 

EViews 9 програмыг ашиглан эконометрик, статистикийн шинжилгээг хийх чадавхыг 

сайжруулахад чиглэгдсэн.  

 

Гарын авлагыг ашиглахад ойлгомжтой, хялбар байлгах үүднээс практик жишээ, тэдгээрийн 

тайлбар, зургуудыг түлхүү оруулсан. 

 

Энэхүү гарын авлагыг бэлтгэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн Дэлхийн банкны “Статистикийн 

байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн хамт олон болон гарын авлагыг боловсруулсан 

төслийн зөвлөх доктор, дэд проф. Б.Энх-Амгаланд талархал илэрхийлье. 

 

“EVIEWS 9 ПРОГРАМЫГ ШИНЖИЛГЭЭНД АШИГЛАХ НЬ Гарын авлага”-ыг анх удаа бэлтгэн 

гаргаж байгаа учраас анхаарах зүйл, алдаа дутагдалтай тал байхыг үгүйсгэх аргагүй юм. 

 

Иймд уншигч та бүхэн ташаарсан зүйлийг засан залруулах санал, бодлоо Үндэсний 

статистикийн хорооны Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газартай харамгүй хуваалцана 

гэдэгт бид гүнээ итгэж байна.  

 

Хаяг: Үндэсний статистикийн хороо, Засгийн газрын III байр, Бага тойруу 44, Улаанбаатар 11, 

Монгол Улс. Утас: 51-262903, 51-263968.    
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. EViews програмын удиртгал 

1.1 EViews програмын товч танилцуулга 

EViews програм нь Econometric Views гэсэн үгний товчлол бөгөөд эконометрикийн судалгаа, 

шинжилгээг хийхэд зориулагдсан програм юм. Уг програм нь бусад шинжилгээний програмын 

адил тооцооллыг хийдэг ч өөрийн гэсэн давуу талтай байдаг. Мөн орчин үед өргөн 

ашиглагдаж байгаа судалгааны тоон болон чанарын өгөгдлийг боловсруулах MSExcel, dBase, 

SAS, TSP, SPSS зэрэг програмын файлд буй өгөгдлийг ашиглан шинжилгээг хийх боломжтой. 

Товчоор хэлбэл, эдгээр програмд нийтлэг тооцогддог ерөнхий статистикийн үзүүлэлтээс гадна 

илүү өндөр түвшний регрессийн болон симуляцийн шинжилгээг кросс секшон, хугацааны 

цуваа, панел тоо мэдээнд тулгуурлан хялбар хийх боломжтой юм. 

EViews програм нь лицензтэй програм болохын хувьд тасралтгүй хөгжүүлэлт хийгдэхийн 

зэрэгцээ өөрийн форумдаа програм хөгжүүлэлтийн талаар болон шинжилгээг хэрхэн хийх, код 

бичих зэрэг програмыг хэрэглэх явцад гардаг тулгамдсан асуудлыг шийдэх хэлэлцүүлэг хийдэг.  

Програмын талаар илүү дэлгэрэнгүйг http://EViews.com хаягаар орж авах боломжтой юм. 

Програмын олон хувилбар гарсан байдаг бөгөөд энэхүү гарын авлагыг EViews 9 програмд 

тулгуурлан бэлтгэв. 

1.2 EViews програмыг ачаалах 

EViews програмыг ачаалахад desktop буюу дэлгэцээс EViews 9 гэсэн тэмдэг бүхий icon-ыг 

сонгож идэвхжүүлнэ. 

 

Windows цэс ашиглах бол Start > All Programs > EViews 9 > EViews 9 дарааллаар EViews 

програмыг ачаална.  

1.3 Програмтай ажиллах талбар 

Програмыг ачаалсны дараа компьютерийн дэлгэц дээр дор харуулсан цонх гарч ирнэ. 

Үндсэн цэс нь EViews програм дээр хийгдэх үйлдлийг цэс ашиглан сонгон хийх боломжийг 

олгодог. Үндсэн цэсийн дор буй Command-ыг цэсийн өөр нэг хэлбэр гэж үзэж болох бөгөөд 

үндсэн цэс ашиглалгүйгээр шууд команд бичиж өгөх замаар үйлдлийг гүйцэтгэх боломж 

олгоно. 
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Командын түүх хэсэгт командын мөрийн бичлэгийг хадгалах ба эндээс програмын файлыг 

үүсгэх боломжтой. Командын мөрийг ашиглаж зарим нэг  үйлдлийг хэрхэн хийх талаар хойно 

өгүүлэх болно. Дэлгэцийн доод хэсэгт харагдаж буй Файл хадгалах зам нь EViews ажлын 

файл хадгалагдах, дуудаж ачаалах хавтасны байршлыг харуулж байна. Ажлын талбар дээр 

ажлын файл болон файлын объектууд байрлана. 

1.4 Ажлын файл үүсгэх 

EViews програмыг ачаалсны дараа ажлын файлыг үүсгэх шаардлагатай. Ажлын файл нь 

шинжилгээнд ашиглагдах тоо мэдээ, шинжилгээний үр дүн, график зэрэг мэдээллийг агуулаад 

зогсохгүй уг ажлын файлын тоо мэдээг ашиглан янз бүрийн боловсруулалт, шинжилгээг хийх 

боломжийг олгодог. 

АНХААРАХ:  

• EViews програмын давуу тал нь тухайн үйлдлийг гүйцэтгэх хэд хэдэн хувилбартай 

байдаг тул өөрт хялбар, хурдан гүйцэтгэх боломжтой хувилбараа сонгож шинжилгээг 

хийх нь зүйтэй юм. 

1.4.1 Үндсэн цэс ашиглах 

Дор харуулсны дагуу File > New > Workfile... гэсэн дарааллаар дарах 

 

эсвэл Ctrl+N гэсэн товч дарж үйлдлийг гүйцэтгэнэ. Энэ тохиолдолд Workfile Create гэсэн цонх 

үүсэх бөгөөд ямар төрлийн ажлын файл үүсгэхээ цонхны өгөгдөл ашиглан тохируулна. 

Командын түүх 

Командын мөр 

Файл хадгалах зам 

Ажлын талбар 

Үндсэн цэс 
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Шинжилгээний ажлын онцлогоос хамааран 1) Хугацааны цувааны өгөгдөл, 2) Кросс секшон 

өгөгдөл, 3) Панел өгөгдөл гэсэн үндсэн гурван төрлийн тоо мэдээг ашигладаг. Тиймээс ажлын 

файлыг үүсгэхдээ энэ гурван төрлийн тоо мэдээний алийг ашиглахаа сонгоно. 

Workfile structure type гэсэн хэсгээс кросс секшон өгөгдөл ашиглан шинжилгээ хийх бол 

Unstructed/Undated гэсэн сонголтыг хийнэ. 

 

Энэ тохиолдолд зургийн баруун талд харуулсны дагуу Data range гэсэн хэсэг гарах ба 

Observations нүдэнд кросс секшон нэгжийн тоог оруулна. 

Хэрэв бид хугацааны цувааны өгөгдөл бүхий ажлын файл үүсгэх бол Workfile structure type 

хэсгээс Dated-regular frequency гэж сонгоно. Хугацааны ямар интервалтай өгөгдөл 

ашиглахаас шалтгаалаад олон жил, жил, хагас жил, улирал, сар, хагас сар, 14 хоног, 10 хоног, 

7 хоног гэх мэтээр сонгох боломжтой. 

Хугацааны ямар интервалтай өгөгдөл бүхий ажлын файл үүсгэхээ шийдсэний дараа Start date: 

хэсэгт хугацааны эхлэлийг, End date: хэсэгт хугацааны төгсгөлийг оруулах ёстой. Хугацааг 

оруулахдаа жишээ нь жилээр бол “1990”, “2012” гэж оруулах, улирлаар бол “2005q1”, “2013q4” 

эсвэл “2005:1”, ”2013:4” гэж оруулах, сараар бол “2005m1”, “2013m12” эсвэл “2005:1”, “2013:12” 

гэх мэтээр эхлэлийн болон төгсгөлийн хугацаануудыг оруулж өгдөг. 

Workfile names (Optional) гэсэн хэсгийн WF болон Page нь тухайн үүсгэж буй ажлын файл 

болон хуудсанд (Excel Sheet-тэй төстэй) нэр өгөх эсэхийг сонголт хэлбэрээр харуулдаг ба хэрэв 

энэ нүдийг хоосон орхивол шинээр үүссэн ажлын файл болон хуудас нь Untitled гэсэн нэрээр 

үүсгэгдэнэ. 
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1.4.2 Командын мөр ашиглах 

Командын мөрөнд бичилт хийх замаар ажлын файлыг үүсгэнэ. Ингэхдээ ажлын файл үүсгэх 

команд, ажлын файлын нэр, ямар хэлбэрийн ажлын файл үүсгэх команд, нэгжийн тоо буюу 

хугацаа гэсэн дэс дарааллаар бичиж enter дарна. Жишээ нь:  

wfcreate jishee u 124 

Энэ тохиолдолд wfcreate-ажлын файл үүсгэх команд (эсвэл workfile гэж бичиж болно), jishee-

ажлын файлын нэр (нэр бичиж өгөөгүй тохиолдолд Untitled гэсэн нэртэй болно), u-кросс 

секшон өгөгдөл бүхий ажлын файл үүсгэж байгааг харуулна. Дараах хүснэгтэнд 124 нь кросс 

секшон нэгжийн тоо буюу нийт ажиглалтын утгын тоог харуулж байна. 

 

Хугацааны цувааны төрлүүд 

Командын утга Тэмдэглэгээ Монгол тайлбар Жишээ 

annual a жилээр a 1998 2017 

semi-annual s хагас жилээр s 1998s1 2017s2 

quarterly q улирлаар q 1998q1 2017q4 

monthly m сараар m 1998m1 2017m1 

weekly w 7 хоногоор w 1998w1 2017w52 

daily (5 day week) d5 ажлын 5 өдрөөр d5 1998d1 2017d365 

daily (7 day week) d7 өдөр бүрээр d7 1998d1 2017d365 

undated/unstructured u кросс секшон нэгж u 124 

Хугацааны цувааны өгөгдлийн хувьд дараах хэлбэрээр бичиж Enter дарна. 

wfcreate jishee a 1998 2017 

Энд а-оныг, 1998 2017 нь өгөгдлийн эхлэх хугацаа болон төгсгөх хугацааг харуулна. Ямар 

хэлбэрийн ажлын файл үүсгэж болохыг харуулсан зарим командын утгыг хүснэгтээр харуулав. 

Энэ бүлэгт Eviews програмын үндсэн 

ойлголтыг кросс секшон өгөгдлөөр жишээ 

болгон тайлбарлах болно (хугацааны 

цувааны өгөгдлийг дараагийн бүлгүүдэд 

тусгайлан тайлбарлах болно).  Шинээр 

үүсгэж буй ажлын файл нь household гэсэн 

нэртэй 124 ажиглалтын утгатай кросс секшон 

бүхий өгөгдөлтэй байна.  

Хоёр дахь аргачлалаар командын мөрөнд 

wfcreate household u 124 

гэж бичин Enter дарахад дээрх зурганд харуулсан ажлын файл үүсэх болно. 

Ажлын файл нь өөрийн гэсэн дэд цэстэй, Range:, Sample: гэсэн түүврийн өгөгдлийн хэмжээг 

харуулсан мэдээллийн хэсэгтэй байна. 

Мөн ажлын файлд c,  resid гэсэн тэмдэглэгээ бүхий объект байна. Хоёрдугаар бүлэгт энэ 

хоёр объектын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлана.  
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1.5 Тоо мэдээ 

EViews програмыг ашиглан шинжилгээ хийхэд өмнө тайлбарласанчлан гурван төрлийн тоо  

мэдээг бүгдийг нь ашиглах боловч үндсэн ойлголттой танилцахын тулд эхний удаад хийсвэрээр 

үүсгэсэн кросс секшон хэлбэрийн 124 өрхийн орлого, зарлагын мэдээг ашиглая. Энэхүү тоо 

мэдээ нь MS Excel файл хэлбэрээр household.xlsx нэртэй хадгалагдсан бөгөөд тоон өгөгдлийн 

тайлбарыг доорх хүснэгтэд харуулав. 

Өрхийн орлого, зарлагын мэдээ 

Эксел дэх хувьсагчийн нэр Тоо мэдээний утга 

consump Өрхийн долоо хоногийн хэрэглээний хэмжээ  

disposal Өрхийн сарын орлогын хэмжээ 

number Өрхийн ам бүлийн тоо 

age Өрхийн тэргүүний нас 

sex Өрхийн тэргүүний хүйс (male, female) 

Дээрх хүснэгтэд харуулсан үзүүлэлтүүдийг статистикт болон эконометрикт гол төлөв хувьсагчид 

гэж нэрлэдэг бөгөөд цаашид энэ хэллэгийг ашиглах болно.  

Өрхийн хэрэглээ болон өрхийн орлогын дүн нь мянган төгрөгөөр илэрхийлэгдэж байгаа бол 

өрхийн ам бүлийн тоо, өрхийн тэргүүний нас нь өгөгдсөн тоон утгаараа, өрхийн тэргүүний 

хүйсийг илэрхийлж буй утга нь үсгээр илэрхийлэгдсэн байна. Хэрэв өрхийн тэргүүн эрэгтэй бол 

male, эмэгтэй бол female гэсэн тэмдэглэгээтэй байна. 

1.6 Өгөгдлийг оруулах 

Өмнөх хэсэгт household гэсэн нэртэй 124 ажиглалтын утга (түүврийн хэмжээ) бүхий ажлын 

файл үүсгэсэн тул уг ажлын файлд household.xlsx файлаас хэрхэн өгөгдлийг оруулах тухай хоёр 

аргатай танилцъя.  

1.6.1 Хуулж зөөх үйлдэл хийх 

Ажлын файл нээлттэй байхад үндсэн цэсээс Quick > 

Empty Group (Edit Series) гэж сонгох  буюу командын 

мөрөнд data гэж бичиж үйлдлийг гүйцэтгэнэ.  

Ажлын файлд шинээр Group нэртэй цонх үүснэ. Энэ 

цонхны хүснэгтэд өгөгдлийг баганын дагуу 

компьютерийн гараас шивж оруулах боломжтой. 

Сүүлийн үед ихэнх өгөгдлийн сангууд нь тоо мэдээгээ 

Эксел файл хэлбэрээр хадгалах болсон тул өгөгдлийг 

Эксел файлаас шууд хуулж зөөх (copy and paste) хийх 

аргаар оруулах нь илүү хялбар болгодог талтай. 

Copy and paste хийхэд Эксел ажлын 

хүснэгт дэх баганыг тэмдэглэн Ctrl+C 

товчийг дарж хуулаад EViews ажлын 

хүснэгтийг гаргасны дараа Ctrl+V товчийг 

дарна. Хэд хэдэн хувьсагчийг зэрэг 

оруулах тохиолдолд харгалзах 

багануудыг тэмдэглэн дээрхтэй адил 

аргаар үйлдлийг гүйцэтгэнэ. 
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Ингэж хуулахдаа obs болон 1-ийн 

хооронд буй obs мөрийг зургийн баруун 

талд харагдаж буй сум дээр дарж гаргах 

шаардлагатай. Гараас тоо мэдээ оруулах 

тохиолдолд ч энэ үйлдлийг хийх 

шаардлагатай ба obs гэсэн мөрөнд 

өгөгдлийн гарчиг бичигдэнэ. 

Copy and paste хийсний дараа хувьсагчид ажлын хүснэгт болон ажлын файлд шинээр объект 

үүсгэн хуулагдсан байгаа нь харагдаж байна. 

 

Хувьсагчид гарчиггүй тохиолдолд EViews автоматаар хамгийн эхний хувьсагчид SER01, 

дараагийн хувьсагчид SER02 гэх мэт нэр өгөх ба эдгээр нэрийг өөрчлөх бол тухайн хувьсагчаа 

тэмдэглээд F2 дарах эсвэл хулганы баруун товчийг дарж Rename... гэсэн сонголт хийдэг.  

Name to identify object хэсэгт хувьсагчид өгөх 

нэрээ оруулж ОК дарна. Display name for labeling 

tables and graphs (optional) гэсэн хэсэгт хүснэгт 

болон график байгуулахад таны хувьсагч ямар 

нэртэй харагдах вэ? гэдгийг харуулна. Жишээ нь 

бид бүхэн хувьсагчийн нэрийг бичихэд амрыг 

бодон эхний мөрөнд consump гэж бичиж өгөөд 

дараагийн мөрөнд consumption гэж бичиж болно. 

Энэ тохиолдолд тухайн хувьсагчийг ашиглан 

байгуулсан хүснэгт, график зэрэгт consumption гэсэн 

нэрээр гарах болно. 

Хувьсагчдыг оруулсны дараа Group цонх буюу 

ажлын хүснэгтийг Ctrl+F4 даран хаана. Хаах үед 

Group-ийг устгах уу гэсэн агуулга бүхий цонх 

гарна. Бүлэг үүсгэн хадгалах шаардлагагүй бол 

Yes товчийг дарж гарч болно. Хадгалах 

шаардлагатай бол Name товчийг дарж нэр өгөн 

хадгалж болно. Yes даран хадгалахгүйгээр 

гарсан тохиолдолд урьд үүсгэсэн хувьсагчдад 

ямар нэг байдлаар нөлөөлөхгүй. 

1.6.2 Эксел файлаас импорт хийх 

Энэ аргыг ашиглахад заавал household нэрээр үүсгэсэн 124 ажиглалтын утга бүхий ажлын 

файлыг нээлттэй байлгах шаардлагагүй. Өөрөөр хэлбэл уг ажлын файл нээлттэй байж болно 

эсвэл ажлын файл үүсгээгүй ч байж болно. 
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Хэрэв household нэртэй 124 ажиглалтын утга бүхий ажлын файл нээлттэй бол үндсэн цэсээс File 

> Import > Import from file... гэсэн дэс дарааллаар эсвэл Proc > Import > Import from file... 

гэсэн дарааллаар файл оруулж болно. 

   

Ажлын файл үүсгэхгүйгээр MS Excel файлыг импортлох бол File > Open > Foreign Data as 

Workfile... сонголтыг хийнэ.  

 

Эдгээр гурван үйлдэл нь нэг ижил санааг илэрхийлнэ. Аль нэг үйлдлийг гүйцэтгэхэд Open цонх 

гарах бөгөөд цонхноос файл хадгалсан замаа зааж household.xlsx файлыг тэмдэглэн ОК 

дарахад Excel Read-Step 1 of 3 гэсэн цонх гарна.  

 

Predefined range нь MS Excel файлын аль ажлын хүснэгт буюу аль sheet-ээс тоо мэдээг 

автоматаар оруулахыг харуулна. Бидний жишээний хувьд Sheet1 дээр тоо мэдээ байгаа учраас 

энэ хэвээр нь үлдээнэ.  

Custom range нь хэрэглэгчид өөрийн хүссэнээр тоо мэдээг сонгож оруулах боломжийг олгодог. 

Custom range-ийг идэвхжүүлснээр зургийн дор харагдаж буй өгөгдлөөс аль хувьсагчийг 

оруулах, мөн түүврийн нэгжийн тоог багасгах боломжийг олгодог. Үүнийг Custom range-ийн 
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дор харагдаж буй хэсэгт засаж өгч болохоос гадна зургийн баруун талын идэвхтэй болсон 

хэсгээс сонголт хийх замаар гүйцэтгэж болно.  

Sheet хэсэгт MS Excel файлын аль 

хуудаснаас ажлын файл үүсгэх гэж 

байгааг зааж өгөх ба манай тоон 

өгөгдөл Sheet1-д байгаа тул хэвээр 

үлдээнэ. 

Start cell хэсэг нь шинээр үүсгэх ажлын 

файлын эхний хувьсагч аль нүднээс 

эхлэхийг зааж харуулдаг. Зурагт 

харуулснаар $A$1 нүднээс эхлэхээр 

байна. Хойно байрлах сумны 

тусламжтайгаар хувьсагчийг хасах мөн 

хувьсагчийн нэгжийн тоог хасах 

үйлдлийг гүйцэтгэнэ. 

End cell хэсэг нь ажлын файлын 

сүүлийн хувьсагч хаана төгсөж байгааг харуулдаг.  Манай жишээгээр $E$125 нүд болохыг 

харуулж байна. Мөн өмнөхтэй адилаар хойно байрлах сумны тусламжтайгаар хувьсагчийг 

хасах эсвэл хувьсагчийн нэгжийн тоог багасгах боломжтой. 

Read series by row (transpose incoming data) мөрөөр өгөгдсөн тоо мэдээг хөрвүүлэн багана 

хэлбэрт шилжүүлэхэд хэрэглэнэ. Эдгээр үйлдлийг гүйцэтгэсний дараа Next товчийг дарна. 

Column headers хэсэг дэх Header lines нь 

хувьсагчийн нэрийг хэдэн мөр дамнасан 

болохыг зааж өгнө. Манай жишээгээр 

хувьсагчийн нэр нь нэг мөрөнд бичигдсэн тул 

1-ийг өөрчлөх шаардлагагүй. Хэрэв 

хувьсагчийн нэр 2 мөр дамнасан байхад 1 

хэвээр үлдээвэл нэг мөрийг нэрээр авч, нөгөө 

мөрийг тоон утга байхгүй гэж үзэн 

хувьсагчдыг бүхэлд нь текст утгатай объект 

болгодог тул үүнийг анхаарна уу. 

Header type нь хувьсагчийн нэрийг харуулах 

эсвэл зөвхөн нэрийн талаар хийсэн тайлбарыг 

харуулах, нэргүй зөвхөн тоон утгыг сонгож 

авах (энэ тохиолдолд ажлын файлд орж буй хувьсагчид SER01, SER02 гэх мэт нэртэй болно) 

зэргийг харуулдаг. 

Text representing NA нь тоо мэдээ агуулагдаагүй нүд байвал уг нүд нь NA (not available) гэсэн 

тэмдэглэгээгээр илэрхийлэгдэхийг харуулна. 

Column info нь баганын буюу хувьсагчийн нэр, хувьсагчийн талаарх тайлбар болон хувьсагч 

нь тоон утгатай, үсгэн тэмдэглэгээтэй эсвэл он сар хэлбэртэй байгаа эсэхийг зааж өгдөг. 

Эдгээр сонголтуудыг хийж дууссаны дараа Next товчийг дарна. 
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Import method хэсэг нь ямар төрлийн файл үүсгэх, эсвэл ямар давтамжтайгаар өгөгдлөө 

оруулах зэргийг харуулдаг. Эдгээр сонголтоос шалтгаалан зургийн баруун талын цонхон дахь 

утгууд өөрчлөгддөг. Манай тохиолдолд 

Create new workfile сонгосон тул Basic 

structure гэсэн хэсэг гарсан байна. Манай 

өгөгдөл нь кросс секшон тул энэ тохиолдолд 

Unstructured/Undated гэсэн сонголтыг 

хийсэн. 

Import options хэсэгт хувьсагчийн нэрийг 

өөрчлөх боломжийг олгодог. Ингэхдээ 

Rename Series хэсэгт дараад эхлээд 

өөрчлөхийг хүсэж буй хувьсагчийн нэрийг 

бичиж дараа нь нэг зай авч шинэ нэрээ 

бичиж өгнө. 

Эдгээр бүх өөрчлөлтийг хийсний дараа Finish товчийг дарснаар 

 

цонх гарах бөгөөд хэрэв өгөгдөл нь гадаад эх үүсвэртэй холбоотой байхаар оруулбал  Yes 

товчийг дарна. 

Энэ тохиолдолд зурагт харуулсны дагуу 

гадаад линкээр холбогдсоныг 

илэрхийлсэн ягаан объектын тэмдэгтэй 

ажлын файл үүснэ. 

Хэрэв No товчийг дарвал гадаад 

линкээр холбогдоогүй ердийн 

тэмдэглээгээ бүхий объектын ажлын 

файл үүснэ. 

Энд гадаад линкээр холбогдоогүй объект 

бүхий ажлын файлыг сонгож жишээг 

үргэлжлүүлэн хийе. Зурагт шинжилгээнд 

ашиглах 5 хувьсагч нь ажлын файлд 

орсон байна. 

MS Excel файлыг импорт хийх 

тохиолдолд File > Open > Foreign Data 

as Workfile... гэсэнтэй адил үйлдлийг 

тухайн файлыг хаана байрлаж байгаагаас нь хамааруулан командын мөрөнд жишээ нь  

open “c:\Users\Statistic\My Documents\household.xlsx” 

гэсэн хэлбэрээр бичиж болдог. Энд “ ” гэсэн хашилтыг хийж өгнө. Хашилт хийгээгүй 

тохиолдолд хоёр буюу түүнээс дээш үгнээс бүрдсэн, жишээлбэл My Documents хавтсыг EViews 
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уншиж чадахгүй тул хавтасны эхний үг болох My гэсэн хэсгийг My.wf1 гэсэн файл гэж ойлгон 

тийм файл олдсонгүй гэж алдаа заадаг. 

 

АНХААРАХ:  

• MS Excel файлыг EViews дэх ажлын файл руу оруулах тохиолдолд тоо мэдээ буюу 

хувьсагчийн нэрийг латин үсгээр бичих хэрэгтэй. Учир нь EViews програм зөвхөн латин 

үсэгт зориулагдсан програм юм. Жишээ нь хувьсагчийн нэр “Үнэ” гэж байвал “Une” 

эсвэл “Price” болгож өөрчилнө гэсэн үг. 

• MS Эксел файлыг EViews програмд оруулах тохиолдолд Эксел Sheet-ийн нэрд кирил 

үсэг, @, +, # тэмдэглэгээг ашиглахгүй байх хэрэгтэй. 

• Хэрэв командын мөр ашиглан тоо мэдээг EViews програмд оруулах бол тоо мэдээ 

агуулагдаж буй файлыг кирил үсгээр бичсэн хавтсанд хадгалахгүй байх хэрэгтэй. 

Жишээ нь: C:/data/тооцоо/household.xls. 

• Хэрэв та EViews 7-оос өмнө хувилбарыг ашиглаж байгаа түүнийгээ шинэчлээгүй бол MS 

Excel 2007-оос хойших xlsx өргөтгөлийг танихгүй тул та Эксел файлаа нээгээд Save As 

дарж төрлийг нь Excel 97-2003 Workbook болгон xls өргөтгөлтэйгөөр хадгална уу. 

 

1.7 Ажлын файлыг хадгалах болон ачаалах 

 

1.7.1 Хадгалах 

Үндсэн цэсээс File > Save... эсвэл File > Save As... гэсэн дарааллаар сонгоно. Гарч ирсэн 

цонхонд файлын нэрийг өгч, хаана хадгалах замаа заан Save товчийг дарна. Мөн 

компьютерийн гараас Ctrl+S товчийг дарж хадгалж болно. Манай жишээгээр household.wf1 

гэсэн нэр бүхий ажлын файл хадгалагдана. EViews ажлын файл нь wf1 гэсэн өргөтгөлтэй 

байдаг.  

Командын мөрөнд бичих бол  

save household 

гэж бичиж enter дарна. 

1.7.2 Нээх 

Үндсэн цэсээс File > Open > EViews Workfile... гэсэн дарааллаар дарах эсвэл 

компьютерийн гараас Ctrl+O товчийг дарна. Гарч ирсэн цонхноос ажлын файлын нэрийг зааж 

Open товчийг дарж ажлын файлыг нээнэ. 

Командын мөрөнд бичих бол жишээ нь: 

open “c:\Users\Statistic\My Documents\household.wf1” 

гэж бичиж Enter дарна. 

1.8 Объектын талаар 

1.8.1 Объектын тодорхойлолт 

Ажлын файл нь өгөгдөл, график дүрслэл, хүснэгт, скаляр, вектор, матриц, шинжилгээний 

үр дүн, үр дүнгийн тайлбар гэх мэт шинжилгээнд шаардлагатай бүхий л мэдээлэл агуулдаг. 

Энэхүү мэдээллийг илэрхийлэгч нь объект (object) юм. Товчоор хэлбэл ажлын файлд 
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хадгалагдах боломжтой зүйлсийг объект гэнэ. Ажлын файл дахь объект болгон өөр өөрийн 

шинж чанартай бөгөөд тухайн объектын тэмдгийг харснаар ямар төрлийн объект болохыг 

мэддэг. Ажлын файлд нийтлэг хэрэглэгддэг объектууд нь дараах тэмдэгтэй байдаг. 

 Coefficient vector объект нь параметрын буюу коэффициентын үнэлгээг агуулсан. 

 Series объект нь тоо мэдээ буюу өгөгдлийг агуулсан. 

 Group объект нь хэд хэдэн өгөгдлийг бүлэглэнэ. 

 Graph объект нь тоо мэдээ болон шинжилгээний үр дүнг ашиглан байгуулсан графикийг  

    илэрхийлнэ. 

 Тable объект нь тоо мэдээ, шинжилгээний үр дүн зэргийг хүснэгтээр харуулна. 

 Equation объект нь шинжилгээний үр дүнг агуулдаг. Энэ нь коэффициентуудын       

    үнэлэгдсэнутгыг харуулаад зогсохгүй, янз бүрийн мэдээлэл, таамаглалын шалгуурын    

    статистик утгуудыг ч давхар агуулна. 

 Matrix объект нь өгөгдлийг матриц хэлбэрээр илэрхийлнэ. 

 Vector объект нь өгөгдлийг вектор хэлбэрээр илэрхийлнэ. 

 Scalar объект нь тухайлсан нэг тоон өгөгдлийг илэрхийлнэ. 

 Text объект нь текст оруулах зориулалттай. 

 Alpha объект нь гол төлөв тоон бус өгөгдлийг оруулахад хэрэглэнэ. 

 Pool объект нь панел тоо мэдээнд ашиглах бөгөөд цаг хугацааны тоо мэдээ болон кросс  

     секшон тоо мэдээг агуулна. 

 VAR объект нь вектор авторегресс загварын үнэлгээг харуулна. 

Дээр харуулсан объектуудын заримыг хойно дэлгэрэнгүй авч үзэх болно. 

1.8.2 Объект үүсгэх 

Объектыг үүсгэхэд ажлын файл нээлттэй байх 

шаардлагатай. Ажлын файлыг нээлттэй байхад үндсэн 

цэс эсвэл ажлын файлын цэсээс Object > New Object... 

гэсэн дарааллаар сонголт хийхэд New Object цонх гарна. 

Type of object нь ямар төрлийн объект үүсгэхийг 

харуулж байгаа бөгөөд уншигч та өөрт шаардлагатай 

объект дээрээ дарж, Name for object гэсэн хэсэгт тухайн 

объектын нэрийг оруулан OK товчийг дарна. 

Мөн командын мөрийг ашиглан объект үүсгэх 

боломжтой бөгөөд объект болгон ялгаатай бичлэг бүхий 

командаар үүсдэг. Энэ талаар дараагийн хэсгүүдэд 

дурдах болно. 

Нэгэнт үүссэн объект нь ажлын файлтай цуг хадгалагдах 

бөгөөд тухайн объектыг устгах бол хулгана эсвэл Ctrl 

болон сумны тусламжтайгаар тэмдэглэн гарын Delete товчийг дарна. 

1.9 Сонгосон хувьсагчийн статистикууд 

Тухайн сонгон авсан хувьсагчийг ашиглан зарим статистик үзүүлэлтүүдийг хэрхэн харуулах 

талаар авч үзье. 
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1.9.1 Нэг хувьсагчийн ерөнхий статистик үзүүлэлт 

Нэг хувьсагчийн хувьд жишээ нь манай household.wf1 файл дахь consump-ын хувьд 

ерөнхий статистик үзүүлэлт болон гистограмыг харуулахын тулд: 

1) Tухайн объект дээрээ ( consump) хулганы сумаар хоёр удаа дарах эсвэл  объектоо 

тэмдэглэсний дараа хулганы баруун товчийг дарж Open гэсэн сонголтоор нээж болно. 

 

2) Энэ үйлдлийг хийхэд consump-ийн тоон утгыг харуулсан ажлын хүснэгт бүхий цонх 

нээгдэнэ. Ерөнхий статистик үзүүлэлтийг энэхүү ажлын хүснэгт дэх дэд цэсийг ашиглан 

харуулна. 

 

3) Ажлын хүснэгтийн цэсээс View > Descriptive Statistics & Tests > Histogram and Stats 

гэсэн дарааллаар зурагт харуулсны дагуу сонголт хийнэ. 

 

4) Сонголтын үр дүнд гистограм болон ерөнхий статистик үзүүлэлтүүд дараах байдлаар 

харагдана. 
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Дээрх бүх үйлдлийг командын мөрөнд бичилт хийх замаар хялбарчлах боломжтой. Үүний тулд 

командын мөрөнд 

consump.hist 

гэж бичиж Enter дарна. 

Одоо зургийн баруун гар талд харагдаж буй ерөнхий статистик үзүүлэлтүүд ямар утга санааг 

агуулж байгаа талаар тайлбар хийе. 

Ерөнхий статистик үзүүлэлтийн тайлбар 

Англи нэр Монгол тайлбар 

Series Хувьсагчийн нэр 

Sample Түүврийн хэмжээ 
Observations Түүвэр дэх ажиглалтын утгын тоо 
Mean Түүврийн дундаж 
Median Түүврийг таллан хуваасан утга 
Maximum Түүвэр дэх хамгийн их утга 
Minimum Түүвэр дэх хамгийн бага утга 
Std.Dev. Стандарт хазайлт 
Skewness Скюнес нь нормал тархалтын тэгш хэмийг тодорхойлдог бөгөөд 0 байвал 

хоёр тал нь тэгш хэмтэй болохыг харуулдаг. Сөрөг утгатай бол зүүн 
өрөөсгөл, эерэг утгатай бол баруун өрөөсгөл байна. 

Kurtosis Куртосис нь нормаль тархалтын өндрийн зэргийг илэрхийлдэг бөгөөд 
нормал тархалтын өндрийн зэрэг 3 байдаг. 

Jarque-Bera Энэ нь статистик үзүүлэлт бөгөөд тухайн хувьсагч нормал тархалттай эсэх 
таамаглалын шалгуурын статистик утга юм.  Таамаглалыг дэвшүүлэхдээ 
нормал тархалттай гэж үзнэ.  

Probability Jarque-Bera статистикийн таамаглал хүлээн зөвшөөрөгдөх магадлалыг 
илэрхийлдэг бөгөөд 0.1-ээс их утгатай гарвал нормаль тархалттай гэсэн 
таамаглал няцаагдахгүй болохыг илэрхийлнэ. 

Ерөнхий статистик үзүүлэлтийн үр дүнгээс харвал өрхийн долоо хоногийн хэрэглээний дундаж 

нь 323.2 мянга, медиан нь 306 мянга, стандарт хазайлт нь 134.97 мянга, хамгийн их 

хэрэглээтэй нь 650 мянга, хамгийн бага хэрэглээтэй нь 45 мянга байна.  

Нормал тархалттай гэж дэвшүүлсэн таамаглалын статистик утга нь 2.69, магадлалын утга нь 

0.26 байгаа тул таамаглал няцаагдсангүй. 

Хэрэв буцаад тоон үзүүлэлтээ гаргах бол гистограм байгуулсан цонхны дээд талд байх цэсээс 

Sheet товчийг дарах эсвэл View > SpreadSheet гэсэн дарааллаар дарж хувьсагчийн тоон 

үзүүлэлтийг гаргана. 
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Гистограмыг хадгалах: Энэхүү гистограм болон ерөнхий статистик үзүүлэлтийг объект 

хэлбэрээр ажлын файлд хадгалах бол гистограмыг харуулсан цонхны дээд талд буй цэсээс 

Freeze товч дарна.  

 

Энэ тохиолдолд өмнөхтэй яг адил гистограм болон ерөнхий статистик үзүүлэлт бүхий цонх 

гарч ирнэ. Сайн ажиглавал хүснэгтийн дээд хэсэгт Graph: гэсэн тэмдэглээгээр өмнөх 

объектоос ялгаатай болох нь мэдэгдэнэ. 

Шинээр үүссэн цонхны цэсээс Name гэсэн товчийг дарахад ямар нэр өгч хадгалахыг харуулсан 

цонх гарах бөгөөд Name to identify object гэсэн хэсэгт зургийн нэрийг оруулж (Жишээ нь: 

histogram) OK дарахад ажлын файл дотор histogram гэсэн нэр бүхий объект үүснэ. 

Энэ үйлдлийг командын мөрөнд бичиж өгөх тохиолдолд: 

freeze(histogram) consump.hist 

гэж оруулаад Enter дарна. freeze-ийн ард хаалтад бичигдэж буй утга 

нь histogram гэсэн нэрээр хадгалахыг зааж өгч байна. 

Гистограмыг хуулах. Үр дүнг MS Word болон бусад текст бичлэгийн 

програм руу хуулах тохиолдолд гистограмыг нээлттэй байхад уг 

объект дээрээ дарж Ctrl+C дарах эсвэл хулганы баруун талын товчийг 

дарж Copy to clipboard...гэсэн сонголтыг хийнэ.  

Үүний дараа MS Word болон текст бичлэгийн програмаа нээж Ctrl+V товчийг дарж хуулсан 

гистограмаа гаргана.  

 

Зарим академик бичлэгийн програм, тухайлбал Latex зэрэгт ингэж хуулах арга тохиромжгүй 

тул зургийн файл хэлбэрээр хадгалах шаардлагатай. Энэ тохиолдолд хулганы баруун товчийг 

дарж Save graph to disk... гэсэн сонголтыг хийх бөгөөд гарч ирэх цонхонд хаана хадгалах, 

ямар нэр, өргөтгөлтэй (png, jpg гэх мэт) байх, урт өргөний хэмжээг хувиар болон см, эсвэл 

инчээр байх эсэх зэргийг зааж өгсний дараа ОК дарж хадгална. 
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1.9.2 Нэг хувьсагчийн график 

Нэг хувьсагчийн графикийг байгуулахдаа consump объект нээлттэй байхад уг объектын 

цэсээс View > Graph... гэсэн дэс дарааллаар дарж Graph Options цонхыг гаргана. 

. 

Хэрэв шугаман график байгуулах бол шууд ОК дарна.  

 

Энэ үйлдлийг командын мөрөнд мөн бичилт хийх замаар харуулах боломжтой. Энэ 

тохиолдолд: 

line consump эсвэл consump.line 

гэж бичээд Enter дарна. 

 

Графикийн дор харагдаж буй дээрх тэмдэглэгээ нь графикийн тодорхой хэсгийг нарийвчлан 

харах тохиолдолд ашигладаг. Жишээ нь: дараах зурагт түүврийн 30-80 дахь утгын хоорондох 

хэсгийн графикийг нарийвчлан харуулж байна. 
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Графикийг хадгалах: Энэ тохиолдолд өмнөх гистограм болон ерөнхий үзүүлэлтийг 

хадгалахтай ижил аргаар Freeze товчийг даран гарч ирэх цонхноос Name товчийг дарж жишээ 

нь consump_graph нэр өгч хадгална. 

Энд үйлдлийг командын мөрөнд мөн бичилт хийх замаар гүйцэтгэх боломжтой бөгөөд энэ 

тохиолдолд: 

freeze(consump_graph) consump.line 

гэж бичиж Enter дарна. Үйлдлийг гүйцэтгэсний дараа  consump_graph гэсэн нэр бүхий 

график объект шинээр ажлын файлд үүссэн болох нь харагдана. 

consump тоон утгыг дахин гаргах бол объектын цэсээс Sheet товчийг дарах эсвэл View > 

SpreadSheet гэсэн үйлдлийг гүйцэтгэнэ. 

1.9.3 Хувьсагчийг шинж чанараар нь дэд хэсгүүдэд хуваах 

Тухайн хувьсагчийг шинж чанараар нь 

тодорхой хэсгүүдэд хувааж түүнд харгалзах 

давтамжийн утгыг тодорхойлох тохиолдол 

нэлээдгүй гардаг. Үүнийг Eviews програм дээр 

хэрхэн хийх талаар авч үзье. 

consump хувьсагчийг нээлттэй байхад View > 

One-Way tabulation... дарааллаар үйлдлийг 

гүйцэтгэхэд Tabulate Series гэсэн цонх гарна. 

Цонхон дахь Output хэсгийн Show count нь хуваагдаж буй хэсэгт харгалзах давтамжийн 

утгын тоог, Show percentage нь хуваагдаж буй хэсэгт харгалзах давтамжийн утгын хувийг, 

Show Cumulatives нь хуваагдаж буй хэсгийн өсөн нэмэгдсэн утгыг тус тус илэрхийлнэ. 

NA handling-ийн Treat NAs as category нь хэрэв хувьсагчийн утгад NA (тоон утгагүй хоосон 

нүдийг илэрхийлнэ) тэмдэгтэй бол түүнийг тусдаа бие даасан хэсэг болохыг харуулна. 

Group into bins if хэсэг дэх # of values > нь зааж өгсөн утгаас давсан тохиолдолд, Avg.count 

< нь дундаж утгаас зөрсөн тохиолдолд, Max # of bins: нь хамгийн ихдээ хэчнээн хэсэгт 
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хуваахыг тус тус харуулна. Эхний хоёрын хувьд их хэмжээний тоо мэдээ ашиглах үед 

тохиромжтой. Зурагт харуулсан сонголтын дагуу ОК дарж үр дүнг харуулав. 

Хувьсагчийг шинж чанараар нь дэд хэсгүүдэд хуваасан 
хүснэгт 

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 124    

Included observations: 124   

Number of categories: 4   
     
     
   Cumulative Cumulative 

Value Count Percent Count Percent 

[0, 200) 21 16.94 21 16.94 

[200, 400) 66 53.23 87 70.16 

[400, 600) 35 28.23 122 98.39 

[600, 800) 2 1.61 124 100.00 

Total 124 100.00 124 100.00 
     
     

Дээрх хүснэгтээс харвал интервалын тоо нь 4 байна. Өрхийн дундаж хэрэглээг энэхүү 

интервалд хуваарилагдсан байдлыг харвал 200 мянган төгрөг хүртлэх хэрэглээтэй 21 өрх буюу 

нийт өрхийн 16.94%, 200-400 мянган төгрөгийн хэрэглээтэй 66 өрх буюу нийт өрхийн 53.23%, 

400-600 мянган төгрөгийн хэрэглээтэй 35 өрх буюу нийт өрхийн 28.23%, 600-800 мянган 

төгрөгийн хэрэглээтэй 2 өрх буюу нийт өрхийн 1.61% тус тус байна.  

1.10 Олон хувьсагчийн статистик 

1.10.1 Групп үүсгэх 

Нэг хувьсагчийг шинжлэх бус хэд хэдэн хувьсагчийг 

хамтад нь шинжлэх тохиолдолд групп үүсгэх нь 

тохиромжтой байдаг. Групп үүсгэхийн тулд аль нэг 

хувьсагчийг тэмдэглээд Ctrl товчийг дарангаа 

хулганаараа группэд оруулах хувьсагч дээр дарж 

тэмдэглэдэг. Ингэж тэмдэглэгдсэн хэсэгт хулганы зүүн 

товчийг хоёр дарж Open group гэдгийг сонгох эсвэл 

хулганы баруун товчийг дарж Open > as Group... гэсэн 

сонголтыг хийнэ. 

Бидний жишээгээр consump болон disposal гэсэн 

хоёр хувьсагчийг бүлэг болгон судалж үзье. Үүний 

тулд дээр дурдсан хоёр аргаар тэмдэглэн нээхэд зурагт 

харуулсан групп үүснэ. 

Группэд нэр өгөх бол Name товчийг даран гарч ирэх 

цонхонд, жишээ нь dis_cons гэсэн нэр өгч ОК дарахад 

ажлын файлд dis_cons нэр бүхий объект үүснэ. 

Энэ үйлдлийг командын мөрөнд: 

group dis_cons disposal consump 
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гэж бичиж гүйцэтгэнэ. Энд group нь групп үүсгэхийг dis_cons нь групп ямар нэртэй байхыг 

disposal consump нь орлого, хэрэглээг уг группэд оруулахыг зааж байна. 

АНХААРАХ:  

• Групп үүсгэж байгаа хувьсагчдын дэс дарааллын асуудал шинжилгээнд чухал нөлөөтэй 

байдаг. Аль хувьсагчийг эхэлж тэмдэглэснээс шалтгаалан шинжилгээний үр дүн 

өөрчлөгдөх тохиолдол байдаг тул тэмдэглэгээг хийхдээ анхааралтай байх хэрэгтэй. Энэ 

асуудлын талаарх зарим нэг ойлголттой 2-р бүлэгт дэлгэрэнгүй танилцах болно. 

1.10.2 Олон хувьсагчийн статистик үзүүлэлт 

Олон хувьсагчийн статистик үзүүлэлтийг харуулах зарчим нь өмнөх хэсэгт тайлбарласантай 

адил байна. Гол ялгаа нь олон хувьсагчийн хувьд, нэг хувьсагчийн утгаар тооцож харуулж 

байсан шиг гистограм бүхий ерөнхий статистик үзүүлэлтийг харуулах боломжгүй, бөгөөд 

ерөнхий статистик үзүүлэлтийг тус тусад нь багана хэлбэрээр харуулна. Үүнийг гол төлөв 

ойролцоо шинж чанар бүхий хувьсагчдыг хооронд нь харьцуулахад ашигладаг. Групп нээлттэй 

байхад View > Descriptive Stats > Common Sample гэсэн дарааллаар үйлдлийг гүйцэтгэнэ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Үүнээс гадна заавал групп үүсгэж хадгалахгүйгээр 

шууд хувьсагчдаа сонгон ерөнхий статистик 

үзүүлэлтүүдийг харах боломжтой. Quick > Group 

Statistics > Descriptive Statistics > Common Sample 

гэсэн дарааллаар дарахад Series List гэсэн 

хувьсагчдыг оруулах цонх гарна. 

Цонхонд хувьсагчдын нэр, групп үүсгэсэн бол 

группийн нэрийг оруулж өгөөд ОК дарахад дээр 

харуулсан ерөнхий статистик үзүүлэлтүүд бүхий цонх 

гарах болно. 

Командын мөрийг ашиглан үйлдлийг гүйцэтгэх бол: 

stats dis_cons эсвэл dis_cons.stats 

гэж бичиж Enter дарна. 
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1.10.3 Корреляцийн болон ковариацийн коэффициент 

Хувьсагчдын хоорондын хамаарлыг тодорхойлоход хамгийн өргөн ашиглагддаг аргуудын 

нэг нь корреляцийн болон ковариацийн коэффициентыг тооцох явдал юм. Корреляцийн болон 

ковариацийн коэффициент нь хоёул хамаарлыг илэрхийлдэг үзүүлэлт боловч зарчмын хувьд 

ялгаатай.  

Корреляцийн коэффициент нь хоёр хувьсагчийн хоорондын хамаарлыг илэрхийлдэг байхад 

хоёр хувьсагчийн хамаарлын хүчийг хэмждэг. Өөрөөр хэлбэл, ковариацийн коэффициент нь 

хоёр хувьсагчийн хооронд зөвхөн хамааралтай байна гэдгийг харуулдаг бол корреляцийн 

коэффициент нь энэ хоёр хувьсагч бие биеэсээ хэр хүчтэй хамаарч байгааг харуулдаг. 

Хоёр коэффициент нь эерэг утга бүхий тооцооны 

үр дүнтэй гарч байвал хувьсагчдын хооронд 

эерэг хамааралтай болохыг, сөрөг утгатай гарч 

байвал урвуу хамааралтай болохыг илтгэдэг. 

Корреляцийн коэффициент нь хоёр хувьсагчийн 

шугаман хамаарлыг илэрхийлэх тохиолдолд -1-

ээс +1-ийн хооронд утгаа авдаг. Корреляцийн 

коэффициентыг гол төлөв 𝑟  гэж тэмдэглэдэг. 

Корреляцийн коэффициент нь −1 ≤ 𝑟 < 0  бол 

сөрөг хамааралтай, 𝑟 = 0 шугаман хамааралгүй, 

0 < 𝑟 ≤ 1  бол эерэг хамааралтай болохыг 

илэрхийлэх бөгөөд  1-д ойрхон байх тутам 

хамаарал өндөртэй болохыг харуулдаг.  

EViews програмд корреляцийн болон ковариацийн коэффициентыг хэрхэн харуулдаг талаар 

авч үзье. dis_cons группээс View > Covariance analysis... гэсэн сонголтыг хийхэд Covariance 

Analysis гэсэн цонх гарна.  Цонхны Statistics хэсгээс Covariance болон Correlation хэсгийг 

тэмдэглэнэ. Хэрэв ковариац болон корреляцийн коэффициентыг нэг хүснэгтээр харах бол 

Layout хэсгийн Single table-ийг хэвээр үлдээх, ялгаатай хүснэгтээр харах бол Multiple tables 

гэсэн сонголтыг хийж бусад үзүүлэлтийн хувьд ямар нэгэн өөрчлөлт хийхгүйгээр ОК дарна. 

Single table гэсэн сонголтын үр дүнг харуулав. 

 

Covariance Analysis: Ordinary  

Date: XXXX   Time: XX  

Sample: 1 124   

Included observations: 124  
    
    Covariance   

Correlation DISPOSAL  CONSUMP   

DISPOSAL  851257.8   

 1.000000   

    

CONSUMP  103904.9 18070.34  

 0.837765 1.000000  
    
    

Манай жишээгээр орлого болон хэрэглээний ковариацийн коэффициент 103904.9 буюу эерэг 

хамааралтай байна. Корреляцийн коэффициент нь 0.838 байгаа нь орлого хэрэглээ 2-ын 

хооронд өндөр, эерэг хамааралтай болохыг харуулж байна. 
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Ковариацийн коэффициент болон корреляцийн коэффициентыг тус тусад нь харах өөр нэг 

арга нь Quick > Group Statistics > Covariances... эсвэл Quick > Group Statistics > 

Correlations... гэсэн хэлбэрээр сонголт хийх юм. 

Командын мөрөнд dis_cons групп дэх хувьсагчдын корреляцийн болон ковариацийн 

коэффициентыг тооцож харуулах бол: 

dis_cons.cor эсвэл dis_cons.cov 

гэж бичээд enter дарна. 

1.10.4 Олон хувьсагчийн график 

Энд dis_cons объектыг ашиглан хэрхэн энгийн 

шугаман график байгуулах аргатай танилцъя. 

График байгуулах, графикийн хэлбэрийг өөрчлөх, 

графикийг засварлах талаар дараагийн бүлэгт 

дэлгэрэнгүй авч үзэх болно. 

Олон хувьсагчийн графикийг байгуулахад 

dis_cons цэсээс View > Graph... гэсэн дэс 

дарааллаар сонголт хийхэд өмнөх нэг хувьсагчийн 

график байгуулахад гарсантай адил Graph Options 

гэсэн цонх гарна. Basic type болон Line & Symbols 

гэсэн сонголтыг хийж ОК даран шугаман графикийг байгуулна. Энэ үйлдлийг командын мөр 

ашиглан хийх бол  

line dis_cons эсвэл dis_cons.line 

гэж бичнэ. 

Графикаас харахад disposal буюу орлогыг илэрхийлсэн 

шугам тодорхой харагдаж байгаа бол consump буюу 

хэрэглээг илэрхийлсэн шугамын өсөлт бууралт нь орлогын 

өндөр машстабаас шалтгаалан харагдах боломж тааруу 

байна.  

Иймээс энэ хоёр графикийг тус тусад нь графикаар 

харуулъя. Энэ тохиолдолд View > Graph... > Graph 

Options > Basic type > Line & Symbols гэсэн сонголтыг 

хийсний дараа Details хэсэгт байгаа Multiple series-ээс 

Multiple graphs гэсэн сонголтыг хийж ОК дарна. 

Үр дүнгээс групп дэх графикууд тус тусдаа харагдаж 

байгаа ба ординат тэнхлэгт буй оронгийн нарийвчлал ч 

тодорхой харагдах давуу талтай байна. Үйлдлийг мөн 

командын мөр ашиглан гүйцэтгэж болох бөгөөд 

line(m) dis_cons эсвэл dis_cons.line(m) 

гэсэн хэлбэрээр бичнэ. Графикийг өмнөх нэг хувьсагчийн 

графикийг хуулах, хадгалахад үзсэнтэй адилаар хуулж, хадгална. 
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. Шугаман регрессийн загвар

Эдийн засаг, нийгмийн судалгаанд нэг хүчин зүйлийн өөрчлөлт нь нөгөө хүчин зүйлийн 

өөрчлөлтөд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар судлах олон арга байдгийн нэг нь регрессийн 

шинжилгээний арга юм. Энэ аргыг ашиглан эх олонлогийн параметрын тоон утгыг түүврийн 

тоо мэдээний тусламжтайгаар тодорхойлдог. Энэ бүлэгт параметрын цэгэн үнэлгээ хийх, 

үнэлгээний үр дүнгийн тайлбар,  интервал үнэлгээ, прогноз хийх арга зүйн талаар авч үзэх 

болно.  

Загварыг үнэлсний дараа загварын параметрын утга нь эдийн засгийн онолд таамагласны 

дагуу байгаа эсэх, мөн практик шинж чанарын бодит байдлыг хангаж чадаж байгаа эсэх 

талаар таамаглал дэвшүүлэн шалгах нь судалгааны ажлын чухал зорилгуудын нэг байдаг. 

Дараагийн асуудал нь бидний үнэлсэн загвар нь хэр сайн загвар болсныг тодорхойлох явдал 

юм. Загвар сайн болсон эсэхийг шалгах олон аргууд байдаг бөгөөд тэдгээрийн дунд загварын 

талаар таамаглал дэвшүүлэн шалгах арга нэлээд өргөн ашиглагддаг. 

Загварын параметрын үнэлгээ, параметрын таамаглалын шалгуур, загварын ач холбогдолтой 

эсэх зэргийг шалгасны дараа шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан прогноз хийх, бодлого 

боловсруулах, шийдвэр гаргахад ашигладаг. 

2.1 Шугаман регрессийн загварын үнэлгээ 

 Регрессийн тэгшитгэлийн ерөнхий хэлбэр нь дор харуулсны дагуу байна. 

𝑦𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥2𝑖 + 𝛽3𝑥3𝑖 +⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖 + 𝑒𝑖           𝑖 = 1, … , 𝑛                      (2.1) 

Регрессийн шинжилгээнд тайлбарлагч хувьсагчийн тоо хоёроос их байх тохиолдолд олон 

хувьсагчийн регрессийн шинжилгээ гэж нэрлэдэг. Энд 𝑦𝑖 нь хамаарагч хувьсагч, харин 

𝑥2𝑖 , 𝑥3𝑖 … , 𝑥𝑘𝑖  нь тайлбарлагч хувьсагчид юм. 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, … , 𝛽𝑘  нь тайлбарлагч хувьсагчийн 

параметр, 𝑒𝑖 нь загварын алдаа юм. 𝛽1 нь тогтмол тоон утга. 

Өрхийн орлого болон ам бүлийн тоо нь хэрэглээнд нөлөөлнө гэж үзье. Үүнийг шугаман 

регрессийн загвараар илэрхийлбэл: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖 + 𝛽3𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖                                   (2.2) 

Орлого болон өрхийн ам бүлийн тоо аль аль нь хэрэглээний зардлыг нэмэгдүүлдэг хүчин зүйл 

тул параметрын утгууд эерэг тэмдэгтэй байна гэж таамаглана. 

Загварын бодит байдлыг хангахын тулд тэгшилтгэл (2.2)- ын = тэмдгийн баруун талд 

нэмэлтээр тайлбарлагч хувьсагч нэмж оруулж, жишээ нь өрхийн тэргүүний нас, хүйс гэх мэт 

хүчин зүйлээр өргөжүүлэн үнэлэх боломжтой. 

Загварын параметрын үнэлгээг хийхдээ Object > New Object > Equation гэсэн сонголт хийх 

эсвэл Quick > Estimate Equation... гэсэн сонголтыг хийнэ. Ингэснээр Equation Estimation цонх 

үүсэх ба уг цонхны Equation specification хэсэгт consump c disposal number гэж бичиж бусад 

сонголтыг хэвээр үлдээнэ. 

Хэрэв тайлбарлагч хувьсагчийн тоо 2-оос олон бол үргэлжлүүлэн consump c disposal 

number .... гэх мэтээр зай аван бичиж өгнө. 
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Энд эхлээд хамаарагч хувьсагчийн нэрийг бичиж, дараа нь тогтмол тоон утга (EViews 

програмд тогтмол тоон утгыг c үсгээр тэмдэглэдэг. Манай загварын хувьд энэ нь 𝛽1 утга юм) 

үргэлжлүүлэн тайлбарлагч хувьсагчийг бичдэг. 

Equation specification хэсэгт тэгшитгэлийг consump=c(1)+c(2)*disposal+c(3)*number гэж 

бичиж болох боловч олон хувьсагч бүхий тэгшитгэлийн хувьд ингэж бичих нь хугацаа их 

зарцуулах талтай байдаг. 

Estimation settings хэсгийн Method: LS-Least Squares (NLS and ARMA) нь ямар үнэлгээний 

арга ашиглаж байгааг харуулдаг бөгөөд бидний тохиолдолд хамгийн бага квадратын арга 

ашиглан үнэлж байгаа тул өөрчлөх шаардлагагүй. Sample: хэсэгт буй 1 124 нь бидний үнэлэх 

гэж буй тэгшитгэлд ашиглах нийт түүврийн хэмжээг илэрхийлнэ. Хэрэв бид бага орлоготой 60 

өрхийн хувьд тэгшитгэлийг үнэлэх бол 1 60 эсвэл өндөр орлоготой 64 өрхийг үнэлэх бол 61 

124 гэж бичнэ. 

Регрессийн тэгшитгэлийн параметрын үнэлгээг командын мөрөнд дор харуулсан хэлбэрээр 

бичих боломжтой. 

 ls consump c disposal number 

Регрессийн тэгшитгэлийг объект хэлбэрээр cons_eq нэрээр хадгалах бол дор харуулсан 

бичлэг хийнэ. 

 equation cons_eq.ls consump c disposal number 

Үйлдлийг гүйцэтгэснээр ажлын файлд cons_eq нэртэй объект үүсэх бөгөөд үр дүн нь доорх 

хүснэгтэд харуулсны дагуу байна. 

 

Dependent Variable: CONSUMP   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 124    

Included observations: 124   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 54.52335 17.96707 3.034627 0.0029 

DISPOSAL 0.111107 0.008264 13.44530 0.0000 

NUMBER 13.44867 5.298706 2.538105 0.0124 
     
     R-squared 0.716921     Mean dependent var 323.2339 
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Adjusted R-squared 0.712242  S.D. dependent var 134.9713 

S.E. of regression 72.40275  Akaike info criterion 11.42626 

Sum squared resid 634301.2  Schwarz criterion 11.49449 

Log likelihood -705.4282  Hannan-Quinn criter. 11.45398 

F-statistic 153.2213  Durbin-Watson stat 1.398711 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Үнэлсэн тэгшитгэлийн үр дүнг ажлын файлд объект хэлбэрээр хадгалах бол тэгшитгэлийн 

үнэлгээг харуулсан цонхны Name товч дээр дарж нэрээ өгнө. Тэгшитгэлд cons_eq гэсэн нэр 

өгсөн тохиолдолд ажлын файлд cons_eq нэртэй объект үүснэ. 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГТ ажлын файл үүсгэхэд 

автоматаар c болон resid гэсэн хоёр объект 

үүсдэг талаар дурдсан. Регрессийн тэгшитгэлийн 

үнэлгээг хийх хүртэл уг хоёр объектын c дотор 0 

гэсэн утга, resid дотор NA гэсэн тэмдэглэгээ л 

байна. Регрессийн тэгшитгэлийн параметрын үнэлгээ 

хийснээр энэхүү коэффициентын вектор c 

объектод 54.52335, 0.1111107 болоон 13.44867 гэсэн 

тоон утга үүссэн байна. Энэ нь манай регрессийн 

тэгшитгэлийн параметрын утга юм. 

Харин resid гэсэн объектод хамгийн сүүлд 

үнэлэгдсэн регрессийн тэгшитгэлийн алдааны 

илэрхийллийн утга агуулагдана. Энэ нь бодит утга 

болон үнэлэгдсэн утга хоёрын зөрүү юм. Өөрөөр хэлбэл: 

�̂�𝑖 = 𝑦𝑖 − �̂�1 − �̂�2𝑥2𝑖 − �̂�3𝑥3𝑖 (2.3) 

гэсэн тоон утга агуулагдана. Бидний жишээгээр бодит хэрэглээний утга 

болон регрессийн тэгшитгэлийг ашиглан тооцсон хэрэглээний утга 

хоёрын зөрүү байна.  

Хэрэв шинээр өөр регрессийн тэгшитгэл үнэлбэл c болон resid 

объектод дахин өөр утга агуулагдсан байна. Өөрөөр хэлбэл, хамгийн 
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сүүлд үнэлэгдсэн тэгшитгэлийн коэффициентын утга болон алдааны илэрхийллийн утга 

агуулагдах болно.  

АНХААРАХ:  

• Эконометрикт параметрын үнэлэгдсэн утгыг үнэлгээ гэх бөгөөд �̂�  гэсэн тэмдэглэгээг

хэрэглэдэг.  ^ тэмдэглэгээг малгай гэх бөгөөд �̂�-ааг малгайтай бета буюу бета хат гэдэг.

2.2 Регрессийн тэгшитгэлийн үнэлгээний үр дүнг тайлбарлах 

 Тэгшитгэлийн үнэлгээний үр дүн үндсэн гурван хэсгээс бүрддэг. Эхний толгой хэсэг нь 

хамаарагч хувьсагч ямар нэртэй болох, ямар үнэлгээний арга ашигласан, үнэлгээ хийсэн 

хугацаа, түүврийн хэмжээ болон түүвэрт ашиглагдсан нэгжийн тоог харуулдаг. Тэгшитгэлийн 

үндсэн үнэлгээний үр дүнг хоёр дахь хэсэгт харуулдаг. 

Dependent Variable: CONSUMP 

Method: Least Squares 

Date: XXXX   Time: XX 

Sample: 1 124 

Included observations: 124 

Регрессийн тэгшитгэлийн коэффициентуудын үнэлгээний утгыг хоёрдугаар баганад, түүний 

стандарт хазайлтыг гуравдугаар баганад тус тус харуулж байна. Үүнийг тэгшитгэл хэлбэрээр 

илэрхийлж бичвэл: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝 =54.52
(3.03)

+0.1111
(13.44)

⋅ 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑎𝑙 + 13.45 ⋅ 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟
 (2.53)

 (2.4) 

Энд consump болон disposal-ийг мянгачилж авсан билээ. Тиймээс тэгшитгэлийн 

коэффициент �̂�2 = 0.1111 нь бусад хүчин зүйл өөрчлөлтгүй тогтмол байхад орлогыг мянган 

төгрөгөөр нэмэгдэхэд хэрэглээ дунджаар 111 төгрөгөөр нэмэгдэхийг харуулна. Нийгэм, эдийн 

засгийн талаарх бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргалтад орлогын мянган төгрөгийн өсөлт 

гэж ярих нь ховор тул орлого зуун мянган төгрөгөөр нэмэгдэхэд хэрэглээ дунджаар 11100 

төгрөгөөр нэмэгдэж байна гэж тайлбарлах нь зүйтэй юм. Үүнтэй нэг адилаар коэффициент 

�̂�3 = 13.45 байгаа нь бусад хүчин зүйл өөрчлөлтгүй тогтмол байхад ам бүлийн тоо нэгээр 

нэмэгдэхэд өрхийн хэрэглээ дунджаар 13450 төгрөгөөр нэмэгдэж байна. 

Тогтмол тоон утгын коэффициент болох 𝛽1 =54.52 нь огт орлогогүй байсан ч хэрэглээ бий 

болохыг харуулж байгаа бөгөөд �̂�1 = 54.52 байгаа нь хэрэглээний дундаж хэмжээ 54520 төгрөг 

болохыг харуулж байна. Гэхдээ тайлбарлагч хувьсагчид бодит амьдралд 0-тэй ойр утга авах 

нь ховор тул энэхүү тогтмол тоон утга нь хангалттай тайлбар болно гэдэг нь эргэлзээтэй юм. 

Тиймээс тогтмол тоон утгын тайлбарыг болгоомжтой хийх хэрэгтэй.  

Std.Error нь параметрын стандарт алдаа бөгөөд үнэлэгдсэн параметрын нарийвчлалыг 

илэрхийлдэг. Түүвэр болгонд параметрын үнэлгээний утга өөрчлөгддөг тул түүний хэлбэлзлийг 

тодорхойлох шаардлага гардаг. Параметрын стандарт алдаа хэдий чинээ бага байна төдий 

чинээ уг параметрын ач холбогдлын түвшин өндөр байна.  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 54.52335 17.96707 3.034627 0.0029 

DISPOSAL 0.111107 0.008264 13.44530 0.0000 

NUMBER 13.44867 5.298706 2.538105 0.0124 
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t-Statistic нь тэгшитгэлд тодорхойлогдсон параметрын утга ач холбогдолтой эсэхийг шалгадаг 𝑡 

шалгуурын статистик утга юм. Үүнийг параметрын утга болон стандарт алдааны харьцаагаар 

тодорхойлдог. Параметр нь 0-тэй тэнцүү буюу загварт нөлөөгүй гэсэн тэг таамаглалыг 

дэвшүүлэн, 𝑡–Statistic утгыг критик утгатай харьцуулан шалгах бөгөөд критик утгаас давж 

байвал тэгтэй тэнцүү гэсэн таамаглал няцаагдаж загварт нөлөөтэй байна гэсэн дүгнэлтэд хүрдэг. 

Бидний жишээгээр 1%-ийн ач холбогдлын түвшинд disposal 𝑡-Statistic нь критик утгаас их 

(13.44>2.6167) байгаа тул таамаглал няцаагдаж загварт disposal нөлөөтэй гэсэн дүгнэлтэд хүрч 

байна. Ам бүлийн тоог илэрхийлэх 𝑡 статистик утга нь 2.53 байгаа нь 1%-ийн ач холбогдлын 

түвшинд (2.53<2.6167) таамаглалыг хүлээн зөвшөөрөх боловч 5%-ийн ач холбогдлын түвшинд 

(2.53>1.9795) таамаглал няцаагдаж өрхийн хэрэглээнд ам бүлийн тоо нөлөөтэй байна. 

Prob нь 𝑡  шалгуурын критик утгатай тохирох магадлалын утга юм. Хэрэв 5%-ийн ач 

холбогдлын түвшинд таамаглалын шалгуурыг явуулах бол Prob утгыг 0.05-тэй харьцуулан 

харах шаардлагатай. Бидний жишээгээр бүх параметрын  Prob утга утга 0.05-аас бага (0.0029, 

0.0000, 0.0124) гарч байгаа тул 5%-ийн түвшинд параметр нь тэгтэй тэнцүү буюу загварт 

нөлөөгүй гэсэн таамаглал няцаагдаж байна. 

Гурав дахь хэсэгт тэгшитгэлийн үнэлгээний үр дүнтэй холбоотой нэмэлт тайлбарыг харуулдаг. 

     
     R-squared 0.716921     Mean dependent var 323.2339 

Adjusted R-squared 0.712242     S.D. dependent var 134.9713 

S.E. of regression 72.40275     Akaike info criterion 11.42626 

Sum squared resid 634301.2     Schwarz criterion 11.49449 

Log likelihood -705.4282     Hannan-Quinn criter. 11.45398 

F-statistic 153.2213     Durbin-Watson stat 1.398711 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Регрессийн тэгшитгэлийн үнэлгээний гурав дахь хэсгийн тайлбар 

Нэр Томьёолол болон тайлбар 

R-squared:  
Детерминацийн коэффициент 𝑅2 = 1 −

∑ �̂�𝑖
2𝑛

𝑖=1  

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖=1

 

Adjusted R-squared: 
Засварлагдсан детерминацийн 
коэффициент 

�̅�2 = 1 −

1
𝑛 − 𝑘

∑ �̂�𝑖
2𝑛

𝑖=1

1
𝑛 − 1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖=1

 

Энд 𝑘 нь параметрын тоо 

S.E. of regression: 
Регрессийн тэгшитгэлийн стандарт 
алдаа 

𝜎 = √
∑ �̂�𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 𝑘
 

Sum squared resid: 
Алдааны илэрхийллийн 
квадратуудын нийлбэр 

𝑅𝑆𝑆 =∑�̂�𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

RSS нь residual sum of squares буюу алдааны 
илэрхийллийн квадратуудын нийлбэр. 

Log likelihood: 
Үнэний хувь бүхий функцийн утга Log 𝐿 = −

𝑛

2
log 2𝜋 −

𝑛

2
log 𝜎2 −

∑ (𝑦𝑖 − 𝛽1 − 𝛽2𝑥𝑖)
2𝑛

𝑖=1

2𝜎2
 

𝑭-statistic: 

𝑭 статистик 
𝐹 =

(𝑅𝑆𝑆𝑟 − 𝑅𝑆𝑆𝑢)/(𝑘 − 1)

𝑅𝑆𝑆𝑢/(𝑛 − 𝑘)
 

RSS𝑟 нь бүх параметрын утга тэгтэй тэнцүү гэсэн 
хязгаарлалт бүхий таамаглалын хүрээнд 
тодорхойлсон алдааны илэрхийллийн 

квадратуудын нийлбэр, 𝑅𝑆𝑆𝑢  нь ямар нэгэн 
хязгаарлалт хийгээгүй регрессийн тэгшитгэлийн 
алдааны илэрхийллийн квадратуудын нийлбэр. 

Prob (𝑭-statistic) 𝐹 шалгуурын 𝑝 утга 
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Mean dependent var: 
Хамаарагч хувьсагчийн түүврийн 
дундаж 

�̅� =
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

S.D. Dependent Var:  
Хамаарагч хувьсагчийн стандарт 
хазайлт 

S. D = √
∑ (𝑦𝑖 − �̅�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 

Akaike Info Criterion: 
Акаугийн шалгуур 

𝐴𝐼𝐶 = log (
𝑅𝑆𝑆

𝑛
) + 2𝑘/𝑛 

Schwarz Criterion: 
Щварцийн шалгуур 

𝑆𝐼𝐶 = log (
𝑅𝑆𝑆

𝑛
) + (𝑘 log 𝑛)/𝑛 

Hannan-Quinn: 
H-Q шалгуур 

𝐻𝑄 = log (
𝑅𝑆𝑆

𝑛
) + 2𝑘 log (log 𝑛)/𝑛  

Durbin-Watson Stat: 
Дурбин-Ватсоны статистик 𝐷𝑊 =

∑ (�̂�𝑡 − �̂�𝑡−1)
2𝑛

𝑡=1

∑ �̂�𝑡
2𝑛

𝑡=1

 

Детерминацийн коэффициентыг эконометрикт 𝑅2  гэж тэмдэглэдэг бөгөөд үнэлэгдсэн 

регрессийн тэгшитгэлийн утга бодит утгын хэдэн хувийг тайлбарлаж байгааг харуулдаг. 0 ≤

R2 ≤ 1 байдаг бөгөөд 0-тэй ойр байх тутам үнэлсэн тэгшитгэл нь бодит утгыг тайлбарлах 

чадвар хангалтгүй болохыг, харин 1-д ойр байх тутам бодит утгыг сайн тайлбарлаж байгааг 

харуулдаг. Тэгшитгэлийн үр дүнгээс 𝑅2 = 0.7169  байгаа нь бодит утгыг 71.69 хувиар 

тайлбарлаж байгааг харуулж байна. 

Засварлагдсан детерминацийн коэффициент: Детерминацийн коэффициент нь үл буурах, 

өөрөөр хэлбэл, загварт шинээр хувьсагч нэмж оруулах бүрд загвар ач холбогдолгүй байсан ч 

детерминацийн коэффициентын утга нэмэгдэж байдаг. Үүнийг нэмэгдэж буй параметрыг 

илэрхийлсэн чөлөөний зэргээр засварладаг бөгөөд чөлөөний зэргээр засварлагдсан 

детерминацийн коэффициент гэх тохиолдол бий.  

Регрессийн тэгшитгэлийн стандарт алдаа: Регрессийн тэгшитгэлийн стандарт алдаа хэдий 

чинээ бага байна төдий чинээ регрессийн тэгшитгэлийн бодит байдлыг тусгасан сайн загвар 

болдог. 

Алдааны илэрхийллийн квадратуудын нийлбэр: Регрессийн тэгшитгэлийн алдаа болох 𝑒𝑖-

ийг квадрат зэрэгт дэвшүүлэн нэмсэн нийлбэр утга бөгөөд регрессийн тэгшитгэлтэй холбоотой 

олон шалгуур болон гүнзгийрүүлсэн шинжилгээнүүдэд ашиглана. 

Үнэний хувь бүхий утга: Энэ утга нь хамгийн их үнэний хувь бүхий гэж нэрлэгдэх үнэлгээний 

арга болон үнэний хувь бүхий харьцааны шалгуурын аргад ашиглагддаг. 

𝑭 шалгуур: Энэ шалгуурын утга нь регрессийн тэгшитгэлийн бүх параметрүүд нь тэгтэй тэнцүү 

гэсэн таамаглалын шалгуурыг явуулж буйг илэрхийлэх бөгөөд критик утгаас давсан 

тохиолдолд загварын параметрүүд бүхэлдээ эсвэл аль нэг нь тэгээс ялгаатай гэсэн дүгнэлтэд 

хүргэдэг. 

𝑭 шалгуурын 𝒑 утга: Энэ нь 𝐹 шалгуурын таамаглалын утга хэдэн хувийн магадлалтайгаар 

няцаагдахыг харуулсан утга юм. Манай тохиолдлоос харахад 𝑝  утга 0.000 байгаа нь 

тэгшитгэлийн бүх параметрүүд эсвэл аль нэг параметр нь тэг буюу хамааран хувьсагчид 

нөлөөгүй гэсэн таамаглал 1-с бага хувийн түвшинд няцаагдаж байгааг илэрхийлнэ. 

Хамаарагч хувьсагчийн түүврийн дундаж: Энэ нь хамаарагч хувьсагч буюу бидний 

жишээгээр хэрэглээ болох consump-ийн энгийн дундаж утгыг харуулж байна. 

Хамаарагч хувьсагчийн стандарт хазайлт: Үүнийг квадрат дундаж хазайлт гэж нэрлэх 

тохиолдол байдаг бөгөөд хамаарагч хувьсагчийн хэлбэлзлийн хэмжээг харуулна. Энэ утга бага 

байх тусам хамаарагч хувьсагчийн хэлбэлзэл бага болохыг илэрхийлнэ. 
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Акайк, Щварц, H-Q шалгуур: Эдгээр утгууд нь регрессийн тэгшитгэлүүд дотроос зөв 

тодорхойлогдсон регрессийн тэгшитгэлийг сонгох боломжийг олгодог. Томьёоллоос харвал 

шалгуурын утга хамгийн бага байх тэгшитгэл нь оновчтой тэгшитгэл байна. Бидний тохиолдолд 

регрессийн нэг тэгшитгэл байгаа тул үүнийг ашиглах боломжгүй юм. 

Durbin-Watson-ий статистик: Энэ нь гол төлөв цаг хугацааны эконометрикт ашиглагддаг 

бөгөөд цаг хугацаанд алдааны илэрхийлэл нь хоорондоо хамааралтай эсэхийг харуулдаг 

шалгуурын утга юм. 2-д хэдий чинээ ойр байна төдий чинээ алдааны илэрхийлэл нь 

хамааралгүй болохыг илэрхийлдэг. Мөн загвар хэр сайн тодорхойлогдсоныг илэрхийлэх 

үзүүлэлт ч болдог. 

2.3 Регрессийн тэгшитгэлийн үр дүнг олон хувилбараар харах 

Регрессийн тэгшитгэлийн үр дүнг хэд хэдэн хувилбараар харах боломжтой. Регрессийн 

тэгшитгэлийг үнэлсэн цонхны цэсээс View > Representations гэсэн дарааллаар сонголт хийнэ. 

 

Тэгшитгэлийн үнэлгээтэй холбоотой гурван төрлийн үр дүн харагдах болно. 

 

Estimation Command нь регрессийн тэгшитгэлийг хамгийн бага квадратын аргаар үнэлэхэд 

командын мөрөнд бичих бичлэг. Энэ нь загвараа цэс ашиглан янз бүрийн үнэлгээний аргаар 

үнэлж, Represetation-ий тусламжтайгаар командын мөр юм уу програмын цонхонд хэрхэн 

бичиж болохыг харуулна. 

Estimation Equation нь регрессийн тэгшитгэлийн үнэлгээний цонхонд бичиж өгөх бичлэгт c(1) 

нь тогтмол тоон утга, c(2), c(3) нь тайлбарлагч хувьсагчийн параметрийг илэрхийлдэг. 

Substituted Coefficients нь регрессийн тэгшитгэлийн параметрын үнэлэгдсэн хэлбэрийг 

харуулна. 

Үнэлгээний үр дүнг буцааж харуулах тохиолдолд цэсээс Stats-ийг дарах эсвэл View > 

Estimation Output-ийг сонгоно. 
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2.4 Интервалын үнэлгээ 

 Өмнөх хэсэг дэх регрессийн тэгшитгэлийн параметрын утгын үнэлгээг эконометрикт 

параметрын цэгэн үнэлгээ гэж нэрлэдэг. Интервал үнэлгээ гэдэг нь бодит параметр оршиж 

болох интервалын дээд, доод хязгаарыг өгөгдсөн ач холбогдлын түвшинд тодорхойлох явдал 

юм. Шугаман регрессийн сонгодог нөхцөхийн хүрээнд 𝑡 тархалтын шалгуурын утгыг интервал 

үнэлгээнд ашигладаг. Тухайлбал регрессийн тэгшитгэлийн 𝛽2  параметрын хувьд 𝑡 тархалтын 

шалгуурын утга нь тэгшитгэл (2.5)-д харуулсны дагуу тодорхойлогдоно. 

𝑡 =
�̂�2−𝛽2

𝑠𝑒(�̂�2)
                      (2.5) 

Үл мэдэгдэх 𝛽2 параметрыг өгөгдсөн ач холбогдлын түвшинд  

�̂�2 ± 𝑡(1−𝛼
2
,   𝑛−2)

⋅ 𝑠𝑒(�̂�2)           (2.6) 

гэсэн интервалыг тодорхойлж болно. 

Хамгийн өргөн хэрэглэгддэг ач холбогдлын түвшин нь 𝛼 = 0.10, 0.05, 0.01  утгууд байдаг. 

Интервал үнэлгээнд эдгээр утгууд нь 1 − 𝛼 буюу 0.90, 0.95, 0.99 магадлалаар илэрхийлэгдэнэ.  

Бодит параметр орших магадлалыг 1 − 𝛼 гэвэл налалтын параметрын математик утга нь: 

Pr [�̂�2 − 𝑡(1−𝛼
2
,   𝑛−2) ⋅ 𝑠𝑒(�̂�2) ≤ 𝛽2 ≤ �̂�2 + 𝑡(1−𝛼

2
,   𝑛−2) ⋅ 𝑠𝑒(�̂�2)] = 1 − 𝛼       (2.7) 

гэж тодорхойлон харуулж болох юм. 

Хэдийгээр томьёоллын хувьд бага зэргийн түвэгтэй харагдаж байж болох ч үүнийг EViews 

цэсийг ашиглан хялбархан шийдэх боломжтой юм. Үүний тулд cons_eq объект буюу 

үнэлгээний үр дүн нээлттэй байхад View > Coefficient Diagnostics > Confidence Intervals... 

гэсэн дарааллаар дарна. 

 

Сонголт хийснээр Confidence Intervals гэсэн цонх гарна. Цонхонд харуулсан утгууд нь бидний 

интервал үнэлгээнд ашиглах магадлалын утгууд байна.  

 

Энэхүү утгыг өөрийн хүсэж буй магадлалын утгаар сольж бичих боломжтой. 
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Arrange in pairs нь интервал үнэлгээний дээд доод хязгаарын харагдах дэс дарааллыг 

өөрчилнө. Arrange in pairs тэмдэглэгээг өөрчлөхгүйгээр ОК даръя. 

 
 

Энд эхний мөрний С утга нь тогтмол тоон утгын параметр орших интервалыг, дараагийн 2 мөр 

нь орлого болон өрхийн ам бүлийн параметр орших интервалыг тус тус 90%, 95%, 99%-ийн 

магадлалтайгаар харуулж байна. 

 

Интервал үнэлгээг командын мөр ашиглан хийх тохиолдолд өгөгдсөн ач холбогдлын түвшин 

дэх 𝑡 тархалтын критик утгыг мэдэж байх шаардлагатай. 

EViews програмд тухайн тархалтын функцийн утгууд ялгаатай үсгээр эхэлдэг. “@d”-ээр эхэлсэн 

утга нь тархалтын нягтын функц (pdf)-ийн утгыг, “@c”-ээр эхэлсэн утга нь тархалтын өсөн 

нэмэгдэх функц (cdf)-ийн утгыг, “@q”-ээр эхэлсэн утга нь тархалтын өсөн нэмэгдэх функцийн 

урвуу утга (inverse cdf)-ийг, “@r”-аар эхэлсэн утга нь тухайн тархалт бүхий санамсаргүй тоог 

үүсгэхэд ашигладаг.  

𝑡 тархалтын критик утгыг тодорхойлоход “@q”-ээр эхэлсэн @qtdist(p,v) утгыг ашигладаг. Энд p 

нь магадлалын утгыг, v нь чөлөөний зэргийн тоог илэрхийлнэ. 

Тэгшитгэл (2.5) дэх интервал үнэлгээнд ашиглагдаж буй 𝑡 тархалтын критик утгыг 𝑡(1−𝛼
2
,   𝑛−3) 

гэсэн томъёогоор тодорхойлсон бөгөөд 𝑝 = 1 −
𝛼

2
, 𝑣 = 𝑛 − 3 гэсэн утгыг илэрхийлж байна гэсэн 

үг юм. Манай жишээнд түүвэр дэх ажиглалтын утгын тоо 𝑛 = 124, регрессийн тэгшитгэлийн 

параметрын тоо 3 байгаа тул чөлөөний зэрэг нь 𝑛 − 3 = 121 болж байна. Олон хүчин зүйлийн 

регрессийн тэгшитгэлийн хувьд 𝑘  тооны параметр ашигласан бол 𝑛 − 𝑘  чөлөөний зэрэгтэй 

болно. 

Тэгшитгэл (2.5) дэх 𝑠𝑒(�̂�2) нь �̂�2 параметрын стандарт алдаа байна. Үүнийг EViews програмд 

@stderrs(2) гэсэн функцээр илэрхийлдэг. �̂�1-ийн стандарт алдааг @stderrs(1) гэж бичнэ.  

Өмнө нь бид бүхэн �̂�1 болон �̂�2-ийн утгыг c(1) болон с(2) гэсэн тэмдэглэгээг ашиглаж болдог 

талаар үзсэн. Үүнээс гадна мөн @coefs(1), @coefs(2) гэсэн тэмдэглэгээг ч ашигладаг.  

Интервал үнэлгээг хийхэд параметрын дээд, доод хязгаарын утгууд тооцогдох тул эдгээрийг 

interval нэртэй коэффициентын вектор бүхий объект үүсгэж үр дүнг нь хадгалъя.  

Эх олонлогийн параметр 𝛽2-ийн интервал үнэлгээ. 

 coef(2) interval 

 interval(1)=@coefs(2)-@qtdist(0.975, 123)*@stderrs(2) 

 interval(2)=@coefs(2)+@qtdist(0.975, 123)*@stderrs(2) 

Эхний мөр нь interval нэртэй 2 мөр бүхий коэффициентын вектор үүсгэж байна. Хоёр дахь 

мөр нь уг interval объектын эхний мөрөнд 𝛽2 -ийн доод хязгаарын утгыг 5%-ийн ач 

Coefficient Confidence Intervals

Date: XXXX   Time: XX

Sample: 1 124

Included observations: 124

90% CI 95% CI 99% CI

Variable Coefficient Low High Low High Low High

C  54.52335  24.74214  84.30457  18.95280  90.09391  7.502230  101.5445

DISPOSAL  0.111107  0.097409  0.124804  0.094747  0.127467  0.089480  0.132733

NUMBER  13.44867  4.665834  22.23151  2.958488  23.93886 -0.418423  27.31577
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холбогдлын түвшинд (1 −
𝛼

2
= 1 −

0.05

2
= 0.975) тооцон харуулж байгаа бол сүүлийн гурав дахь 

мөр нь дээд хязгаарын утгын тооцоог харуулж байна. 

 

R1 болон R2 мөрөнд харуулсан утга нь cons_eq тэгшитгэлийн цэсийг ашигласан интервал 

үнэлгээний DISPOSAL мөрний 95%-ийн магадлалын LOW, HIGH гэсэн утгатай тохирч байна. 

АНХААРАХ: 

• Командын мөрөнд бичилт хийх тохиолдолд @coefs эсвэл c гэсэн параметрын утга 

болон тухайн параметрын стандарт алдаа болох @stderrs нь хамгийн сүүлд үнэлэгдсэн 

регрессийн тэгшитгэлийн утгыг авдаг. Иймээс хэд хэдэн регрессийн тэгшитгэл үнэлсэн 

тохиолдолд тухайлбал бидний хамгийн эхний регрессийн тэгшитгэл cons_eq-ийн 

хувьд интервал үнэлгээг хийвэл: 

 coef(2) interval 

 interval(1)=cons_eq.@coefs(2)-@qtdist(0.975, 121)*cons_eq.@stderrs(2) 

 interval(2)=cons_eq.@coefs(2)+@qtdist(0.975, 121)*cons_eq.@stderrs(2) 

хэлбэрээр бичнэ.  

Чөлөөний зэргийн тоог мөн өөрөөр илэрхийлж болно. Үүний тулд бид түүврийн тоог 

тодорхойлох функц @regobs болон тэгшитгэлийн үнэлэгдсэн параметрын тоог тодорхойлох 

функц @ncoef-ийг ашиглана. 

Энэ тохиолдолд бичлэг дор харуулсан хэлбэртэй болно. 

coef(2) interval 

interval(1)=cons_eq.@coefs(2)-@qtdist(0.975, @regobs-@ncoef)*cons_eq.@stderrs(2) 

interval(2)=cons_eq.@coefs(2)+@qtdist(0.975, @regobs-@ncoef)*cons_eq.@stderrs(2) 

interval объектыг EViews үндсэн цэс ашиглан үүсгэх бол Objects > New object гэж сонгоно. 
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New Object цонхноос Matrix-Vector-Coef гэсэн сонголтыг хийж Name for object  хэсэгт 

interval гэсэн нэр өгч ОК дарна. 

 

Энэ тохиолдолд зурагт харуулсан New Matrix цонх гарах бөгөөд Type хэсгээс Coefficient 

Vector гэсэн сонголтыг хийнэ.  

Dimension хэсгийн Rows 1 гэсэн утгыг 2 болгон өөрчилж, Colums дахь 1 утгыг хэвээр нь 

үлдээнэ. Ингэснээр 2 мөртэй, 1 багана бүхий interval нэртэй коэффициентын вектор үүснэ. 

2.5 Параметрын таамаглалын шалгуур 

 Нийгэм, эдийн засгийн судалгаанд түүврийн тоо мэдээг үнэлсэн параметр нь эх олонлогийн 

параметрыг төлөөлж чадах эсэх талаар таамаглал дэвшүүлэн шалгах явдал олонтоо тохиолддог. 

Тухайлбал 𝛽2  параметр нь 0.111-ээс их байх өөрөөр хэлбэл орлого 100 мянган төгрөгөөр 

нэмэгдэхэд нэг хүнд ногдох долоо хоногийн хэрэглээний зардал 11100 төгрөгөөс илүүгээр 

нэмэгдэх эсэхийг мэдэх тохиолдол гарч болно.  

Параметрын таамаглалын шалгуурыг судалгааны ажлын зорилго, шинжилгээнд ашиглаж буй 

арга зүйгээс хамааран ялгаатай хийдэг. 

Дэвшүүлэн шалгах гэж буй таамаглалыг тэг таамаглал гээд 𝐻0 гэж тэмдэглэдэг бол өрсөлдөгч 

таамаглалыг 𝐻1 гэж тэмдэглэнэ. 

Таамаглалын хувьд 𝐻0:  𝛽2 = 0 буюу орлого нь хэрэглээнд нөлөөгүй, өрсөлдөгч таамаглал нь 

𝐻1:  𝛽2 ≠ 0 буюу орлого нь хэрэглээнд нөлөөтэй гэж үзье. 

Таамаглалын шалгуурыг явуулахдаа cons_eq объектын цэсээс View > Coefficient 

Diagnostics > Wald test-Coefficient Restrictions... гэсэн дарааллаар сонголт хийнэ. 

 

Үйлдлийг хийсний дараа Wald test цонх гарах бөгөөд цонхонд c(2)=0 гэж бичье. 
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Үр дүнг дараах хүснэгтэнд харуулав. 

Wald Test:   

Equation: CONS_EQ  
    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    t-statistic  13.44530  121  0.0000 

F-statistic  180.7762 (1, 121)  0.0000 

Chi-square  180.7762  1  0.0000 
    
    Null Hypothesis: C(2)=0  

Null Hypothesis Summary:  
    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 
    
    C(2)  0.111107  0.008264 
    
    
Restrictions are linear in coefficients. 

 

Хүснэгтэд 𝑡-statistic, 𝐹-statistic, Chi-square гэсэн гурван шалгуурын үр дүнг харуулж байгаа 

бөгөөд 𝐻0:  𝛽2 = 0 таамаглалын хувьд гурван шалгуур бүгд няцаагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл, 

орлого хэрэглээнд нөлөөгүй гэсэн таамаглал няцаагдаж, орлого хэрэглээнд нөлөөтэй гэсэн 

өрсөлдөгч таамаглалыг хүлээн зөвшөөрч байна. 

Энэ хэсгийн эхэнд тавигдсан нийгэм, эдийн засгийн асуудалтай таамаглалын шалгуураа холбон 

авч үзье. Манай жишээгээр  �̂�2 = 0.111 гарсан байна. Тэгвэл эх олонлогийн параметр 𝛽2 = 0.10-

тай тэнцүү байх боломжтой юу? Хорооны засаг дарга хорооны өрхийн орлого 100 мянгаар 

нэмэгдэхэд долоо хоногийн хэрэглээний зарлага 10 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж чадаж байна 

уу? гэсэн асуултын хариуг мэдэхийг хүсэж байж болох юм. 

Үүнийг цэс ашиглан гүйцэтгэвэл Wald Test цонхонд c(2)=0.10 гэсэн бичиж өгнө. 

Таамаглалын шалгуураас харвал c(2)=0.10 гэсэн таамаглал няцаагдахгүй байгаа нь гурван 

шалгуурын үр дүнгээс харагдаж байна. 

Энд сүүлийн -0.1+C(2) гэсэн хэсгийг ямар нэг параметр гэж үзвэл, өөрөөр хэлбэл 𝑏 = −0.1 +

𝐶(2) гэвэл, 𝑏 = 0 гэж нормчилж өгсөн үр дүн юм. Тэгвэл энэхүү 𝑏 = 0  гэсэн параметрын 𝑡 

статистик утга (=
0.011107

0.008264
)  1.344 гэж гарч байгаа нь хүснэгтийн дээд хэсгийн 𝑡 утга юм. 

Wald Test:   
Equation: CONS_EQ  
    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    t-statistic  1.344061  121  0.1814 
F-statistic  1.806500 (1, 121)  0.1814 
Chi-square  1.806500  1  0.1789 
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Null Hypothesis: C(2)=0.10  
Null Hypothesis Summary:  
    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 
    
    -0.1 + C(2)  0.011107  0.008264 
    
    Restrictions are linear in coefficients. 

 

Дээрх үр дүнгээс хорооны Засаг даргын тухайн хорооны өрхийн орлого 100 мянган төгрөгөөр 

нэмэгдэхэд хэрэглээ 10 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж байгааг мэдэж болно. 

2.6 Загварын ач холбогдлын шалгуур 

Бүлгийн эхэнд дурдсанчлан загвар нь бүхэлдээ ач холбогдолтой эсэхийг параметрын 

таамаглалын шалгуурын адилаар тодорхойлох боломжтой. Энэ хэсэгт хамгийн өргөн 

ашиглагддаг, хялбар таамаглалын шалгуурын талаар авч үзье. 

2.6.1 F шалгуур 

Бидний авч үзэж буй consump = 𝛽1 + 𝛽2𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑎𝑙 + 𝛽3𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 + 𝑒  загварын ач холбогдлын 

шалгуурыг явуулахад 𝐻0:  𝛽2 = 𝛽3 = 0  гэсэн тэг таамаглал болон 𝐻1: 𝛽2 ≠ 0, 𝛽3 ≠ 0  гэсэн 

өрсөлдөгч таамаглалыг дэвшүүлэн шалгана гэсэн үг юм. 

cons_eq-ийг нээж View > Coefficient Diagnostics > Wald test-Coefficient Restrictions…-ийг 

дарна. Өмнөхтэй адилаар Wald test гэсэн цонх гарч ирэх бөгөөд цонхонд c(2)=c(3)=0 эсвэл 

c(2)=0, c(3)=0 гэж бичиж өгнө. 

 

ОК дарахад дор харуулсан үр дүн гарна. 

Wald Test:   
Equation: CONS_EQ  
    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    F-statistic  153.2213 (2, 121)  0.0000 
Chi-square  306.4426  2  0.0000 
    
    Null Hypothesis: C(2)=0, C(3)=0  
Null Hypothesis Summary:  
    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 
    
    C(2)  0.111107  0.008264 
C(3)  13.44867  5.298706 
    
    Restrictions are linear in coefficients. 
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Хүснэгтийн доод хэсэгт  �̂�2,  �̂�3-ийн утга болон 𝑠𝑒(�̂�2), 𝑠𝑒(�̂�3)-ийн утгыг харуулж байна. Дээд 

хэсэгт харуулсан F утга 153.2213 болон түүнд харгалзах магадлалын утга нь cons_eq 

тэгшитгэлийн үндсэн үр дүнгийн F шалгуурын утга байна. 

     
     R-squared 0.716921     Mean dependent var 323.2339 

Adjusted R-squared 0.712242     S.D. dependent var 134.9713 

S.E. of regression 72.40275     Akaike info criterion 11.42626 

Sum squared resid 634301.2     Schwarz criterion 11.49449 

Log likelihood -705.4282     Hannan-Quinn criter. 11.45398 

F-statistic 153.2213     Durbin-Watson stat 1.398711 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Үр дүнгийн тайлбарын хувьд загвар дахь параметрүүд бүхэлдээ эсвэл аль нэг параметр нь 

тэгээс ялгаатай болохыг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл, шалгуурын статистик утга нь критик 

утгаас 153.22>3.07 их, түүнд харгалзах магадлал 0.00000 байгаа нь өмнөх тооцооны үр 

дүнгүүдтэй адил байна. 

2.6.2 Орхигдсон хувьсагчийн шалгуур 

Нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүд нь санамсаргүй шинж чанартай. Тиймээс хамаарагч 

хувьсагчид нөлөө бүхий олон тайлбарлагч хувьсагчийг регрессийн шинжилгээнд авч үзсэн ч 

загварт оруулаагүй өөр хүчин зүйл байхыг үгүйсгэх аргагүй юм. Тухайн орхигдуулсан байж 

болох хувьсагчийн тоо мэдээ олдох боломжтой бол загварт уг хувьсагч нөлөөтэй эсэхийг 

орхигдуулсан хувьсагчийн шалгуурыг ашиглан шинжилж болно. 

Манай жишээнд бид хэрэглээнд орлого болон өрхийн ам бүлийн тоо нөлөөтэй болохыг 

регрессийн тэгшитгэлийг тооцож харуулсан. Тэгвэл өрхийн тэргүүний нас хэрэглээнд нөлөөтэй 

байж болох уу? гэдэг асуудал гарч болох юм. Үүнийг бид орхигдуулсан хувьсагчийн шалгуурыг 

ашиглан тодорхойлж болно.  

Орлого хэрэглээний жишээний тэгшитгэл cons_eq-ийг нээж View > Coefficient Diagnostics 

> Omitted Variables Test-Likelihood Ratio... гэсэн дарааллаар дарна. 

 

Үйлдлийг гүйцэтгэснээр Omitted Variables Test цонх нээгдэх ба регрессийн тэгшитгэлд 

оруулаагүй age гэсэн хувьсагчийн нэрийг бичиж өгье. 
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Ажлын файлд буй өрхийн тэргүүний насыг илэрхийлсэн age гэсэн хувьсагч буй ч үүнийг 

орлого, хэрэглээний шинжилгээнд ашиглаагүй. Энэ хувьсагчийг загварт оруулах эсэхийг 

мэдэхийн тулд таамаглалын шалгуур ашиглан явуулсан үр дүнг хүснэгтэд харуулав. 

Omitted Variables Test   

Null hypothesis: AGE are jointly significant 

Equation: CONS_EQ   

Specification: CONSUMP C DISPOSAL NUMBER  

Omitted Variables: AGE   
     
      Value df Probability  

t-statistic  1.797641  120  0.0747  

F-statistic  3.231513 (1, 120)  0.0747  

Likelihood ratio  3.295060  1  0.0695  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  16633.35  1  16633.35  

Restricted SSR  634301.2  121  5242.159  

Unrestricted SSR  617667.9  120  5147.232  
     
     

 

Үр дүнгээс харвал загварт age гэсэн хувьсагч нөлөөгүй орхигдуулж болно гэсэн тэг таамаглал 

10%-ийн түвшинд няцаагдаж, загварт нөлөөтэй гэсэн дүгнэлтэд хүргэж байна. Өөрөөр хэлбэл, 

Probability 0.0747 нь 0.1-ээс бага тул таамаглал няцаагдаж байна. 

Командын мөр ашиглан үйлдлийг гүйцэтгэх бол эхний 𝑡 шалгуурын хувьд тун энгийн аргаар: 

Ls consump c disposal number age 

гэж бичээд age-д харгалзах 𝑡 шалгуурын статистик утгаас харж болно. 

Үр дүнгийн хүснэгтэд харуулж буй 𝐹 шалгуурын хувьд 𝑅𝑆𝑆𝑟-ийг ls consump c disposal number 

гэсэн регрессийн тэгшитгэлийн алдааны илэрхийллийн квадратуудын нийлбэрээс, 𝑅𝑆𝑆𝑢-ийг ls 

consump c disposal number age гэсэн регрессийн тэгшитгэлийн үр дүнгээс тооцох боломжтой. 

Бусад тооцооны хувьд өмнөх хэсэгт харуулсан тул уншигч та өөрөө тооцож дээрх үр дүнгийн 

хүснэгтэд харуулсан утгатай харьцуулан харна уу. 

2.6.3 Хамааралгүй хувьсагчийн шалгуур 

Хамааралгүй буюу илүүдэл хувьсагчийн шалгуурыг явуулахын тулд  cons_eq-ийг нээлттэй 

байхад View > Coefficient Diagnostics > Redundant Variables Test-Likelihood Ratio... гэсэн 

сонголтыг хийнэ. 
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Redundant Variables Test цонхонд загварт хамааралгүй илүүдэл байж болох хувьсагчийн 

нэрийг оруулж өгнө. Шалгуурыг нэг эсвэл хэд хэдэн хувьсагчийн хувьд зэрэг явуулах 

боломжтой. 

 

Загварт disposal нь илүүдэл хувьсагч мөн эсэхийг шалгаж үзье.   

 
Redundant Variables Test   

Null hypothesis: DISPOSAL are jointly insignificant 

Equation: CONS_EQ   

Specification: CONSUMP C DISPOSAL NUMBER  

Redundant Variables: DISPOSAL  
     
      Value df Probability  

t-statistic  13.44530  121  0.0000  

F-statistic  180.7762 (1, 121)  0.0000  

Likelihood ratio  113.3230  1  0.0000  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  947657.6  1  947657.6  

Restricted SSR  1581959.  122  12966.88  

Unrestricted SSR  634301.2  121  5242.159  
     
     

Үр дүнгийн хүснэгтээс харвал 1%-ийн ач холбогдлын түвшинд disposal нь илүүдэл хувьсагч 

гэсэн таамаглал няцаагдаж байна.  

2.6.4 Рамсайн ресет шалгуур 

Рамсайн ресет шалгуур нь тайлбарлагч хувьсагчийг орхигдуулах, загварын хэлбэрийг буруу 

сонгосон эсэхийг шалгахад гол төлөв ашиглагддаг. Рамсайн ресет шалгуурыг EViews цэс 

ашиглан хэрхэн хялбар хийх талаар орлого, хэрэглээний регрессийн загвараар үргэлжлүүлэн 

авч үзье. 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝 = 𝛽1 + 𝛽2𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑎𝑙 + 𝛽3𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 + 𝛾1𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝̂ 2 + 𝛾2𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝̂ 3 + 𝑒          (2.8) 
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Дэвшүүлж буй тэг таамаглал нь 𝐻0:  𝛾1 = 0, 𝛾2 = 0 байна. Малгайтай тэмдэг бүхий consump утга 

нь 2.1 хэсэгт үнэлсэн регрессийн тэгшитгэлийг ашиглан тооцсон хэрэглээний утга юм. 

Дэвшүүлэн шалгаж буй тэг таамаглал хүлээн зөвшөөрөгдвөл загварыг ач холбогдолтой гэж үзэх 

бөгөөд тэг таамаглал няцаагдаж, өрсөлдөгч таамаглалыг хүлээн зөвшөөрвөл загварыг 

сайжруулах шаардлагатай гэсэн үг. 

cons_eq объектыг нээлттэй байхад View > Stability Diagnostics > Ramsey RESET Test… гэж 

сонгоно. 

 

Сонголтыг хийснээр RESET Specification цонх гарч ирэх бөгөөд Number of fitted terms: хэсэгт 

2 гэж оруулж өгнө. Энэ нь манай тэгшитгэлийн 𝛾1, 𝛾2 –ын тоог зааж өгч байна.  

 

ОК дарахад дор харуулсан үр дүнгийн цонх гарна. 

Ramsey RESET Test   

Equation: CONS_EQ   

Specification: CONSUMP C DISPOSAL NUMBER  

Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3 
     
      Value df Probability  

F-statistic  1.950899 (2, 119)  0.1467  

Likelihood ratio  4.000506  2  0.1353  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  20137.33  2  10068.67  

Restricted SSR  634301.2  121  5242.159  

Unrestricted SSR  614163.9  119  5161.041  

Unrestricted SSR  614163.9  119  5161.041  
     
     

 

Хүснэгтэд Ramsey reset шалгуурын эхний хэсгийг харуулсан бөгөөд 𝐹  шалгуурын үр дүнг 

харуулав. 𝐹 статистик нь 1.95, магадлал нь 0.15 гарч байгаа тул 𝐻0:  𝛾1 = 0, 𝛾2 = 0 гэсэн тэг 

таамаглал няцаагдахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл, загвар оновчтой байна гэж үзэж болно.  
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2.7 Прогноз хийх 

Энэ хэсэгт EViews үндсэн ухагдахууныг ашиглан прогноз хэрхэн хийх талаар авч үзэх болно.  

Олон хүчин зүйлийн регрессийн тэгшитгэлийн үр дүн болох 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑖 = 54.52 + 0.11 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖 + 13.44 ∗ 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖                   (2.8) 

тэгшитгэлийг ашиглан өрхийн татварын дараах орлогын хэмжээ 2 сая төгрөг, ам бүлийн тоо 4 

байхад долоо хоногийн өрхийн хэрэглээний дундаж зардал хэд байх вэ? гэдгийг тооцож үзье. 

Үүний тулд 𝑥  хувьсагчид буюу тайлбарлагч хувьсагчдын түүврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх 

шаардлагатай.  

Ажлын файлыг нээлттэй байхад Range гэсэн хэсэгт 2 удаа дарах эсвэл үндсэн цэсээс Proc > 

Structure/Resize Current Page... гэсэн сонголтыг хийхэд Workfile Structure гэсэн цонх гарна. 

Цонхны Workfile structure type хэсэгт Unstructured/Undated гэсэн сонголт хийж Data range 

хэсгийн Observations: дэх ажиглалтын утгын тоог 125 болгон өөрчилье. Энэ өөрчлөлт нь бүх 

хувьсагчдын хувьд түүврийн хэмжээг нэмэгдүүлж байна. 

 

OK дарахад EViews энэ үйлдлийг гүйцэтгэх эсэхийг асууна. 

 

Энэ үйлдлийг хийж гүйцэтгэсний дараа, ажлын файлаас disposal гэсэн хувьсагчийг нээж 

зурагт харуулсны дагуу Edit+/- товчийг дарж хувьсагчид нэмэлт утга оруулах боломжтой 

болно. 

 

Курсорыг доош явуулан 125 дахь нүдэнд буй NA гэсэн тэмдэглэгээний оронд 2000 гэсэн утгыг 

оруулж өгье. Энэ үйлдлийг хийсний дараа Edit+/- товчийг дарж засварлах хэсгээс гарснаар 

тоо мэдээг санаандгүй өөрчлөх, засварлах боломжгүй болдог. 

disposal-тай адилаар number объектын хувьд 125 дахь нүдэнд 4 гэсэн тоон утга оруулж 

өгнө. 
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Тоо мэдээний хувьд disposal болон number нь 125 утгатай consump нь 124 утгатай 

болсон байгаа. Прогноз хийсний дараа consump объектын 125 дахь нүдэнд бидний 

тооцохыг хүсэж буй утга шууд харагдахгүй ч шинээр үүссэн объектод уг утгыг тооцон харуулдаг.  

Прогнозын утгыг тооцохын тулд үндсэн цэсээс Proc > Forecast... гэсэн сонголт хийх эсвэл 

үнэлэгдсэн регрессийн тэгшитгэлийн цонхноос Forecast товчийг дарна. 

 

Ингэснээр Forecast нэртэй цонх гарна. Цонхны Forecaste name гэсэн хэсэгт автоматаар 

consumpf гэсэн хувьсагчийн нэр гарах ба прогнозын утгыг агуулна. Прогнозын утгын стандарт 

алдааг ашиглах бол S.E.(optional) гэсэн ямар нэгэн нэр бичиж өгөх шаардлагатай. Method 

хэсгийн хувьд цаг хугацааны цувааг ашиглаагүй учир сонголт хийх шаардлагагүй бөгөөд 

тэмдэглэгдсэн хэлбэрээр авна. Forecast sample хэсэгт прогноз хийх түүврийн нийт хэмжээг 

зааж өгөх ба 1 125 гэж авна. Хэрэв прогнозын утгад зөвхөн 125 дахь мөрний утга 

шаардлагатай бол 125 125 гэж бичиж өгнө. 

 

Output хэсгийн Forecast graph нь ±2𝑆𝐸 бүхий стандарт алдааны хязгаар бүхий прогнозын 

утгыг графикаар харуулдаг бол Forecast evaluation нь үнэлгээтэй холбоотой тооцооны үр 

дүнгийн тайлбарыг харуулдаг. Энд прогноз хийхдээ дэлгэцэн дээр хоёр үр дүнг зэрэг 

харуулахгүйн тулд өмнөх тэмдэглэгээг авсан болохыг анхаарна уу. 

Командын мөр ашиглан прогнозын утгыг тооцох бол: 

 cons_eq.forecast consumpf эсвэл cons_eq.fit consumpf 

гэж бичиж Enter дарна. 
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Үйлдлийг гүйцэтгэснээр consumpf гэсэн объект нэмэгдсэн байх ба объектыг нээж сүүлийн 

125 дахь нүдийг гаргахад 330.5316 гэсэн тоон утга нэмэгдсэн байна. Энэ нь 2 сая төгрөгийн 

орлоготой, 4 ам бүлтэй өрхийн 7 хоногийн хэрэглээний дундаж зардал нь 330531.6 төгрөг 

болохыг харуулж байна. 

2.8 Логарифм загвар 

Одоог хүртэлх регрессийн шинжилгээнд хувьсагчид нь хоорондоо шугаман хамааралтай гэж 

үзэж регрессийн шинжилгээг хийж ирсэн. Бодит амьдралд нийгэм, эдийн засгийн хүчин 

зүйлийн хооронд үргэлж шугаман хамааралтай байх боломжгүй юм. Гэхдээ шугаман бус 

регрессийн загвараас натурал логарифм авах замаар шугаман регрессийн загварт хялбархан 

шилжүүлэх арга эконометрикт өргөн хэрэглэгддэг. 

Хэдийгээр бид орлого, хэрэглээний хооронд шугаман хамааралтай гэж үзэж регрессийн 

тэгшитгэлийг үнэлж ирсэн боловч энэ удаа эдгээрийн хооронд шугаман бус хамааралтай байна 

гэж таамаглан логарифм хэлбэрийн загвараар тэгшитгэлийн параметрыг үнэлж үзье. 

Натурал логарифмыг судалгаа шинжилгээнд ln гэж тэмдэглэдэг хэдий ч EViews програмд 

үүнийг log гэсэн тэмдэглэгээгээр илэрхийлдэг.  

Логарифм загварт лог-шугаман (log-linear), шугаман-лог (linear-log), лог-лог (double log) гэсэн 

гурван төрлийн загварыг ашигладаг. 

2.8.1 Лог-шугаман загвар  

Лог-шугаман загварын хувьд зөвхөн хамаарагч хувьсагч нь логарифм утга бүхий загвар юм. 

Үүнийг загвар хэлбэрээр илэрхийлбэл: 

ln 𝑦 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 + 𝑒                  (2.9) 

Энэ загварыг бодит амьдралд хэрэглэхийн тулд хамаарагч хувьсагч 𝑦-ийн утга бүгд эерэг байх 

ёстой. Регрессийн үр дүнгийн тухайд тайлбарлагч хувьсагч 𝑥-ийн утга нэг нэгжээр нэмэгдэхэд, 

хамаарагч хувьсагч 𝑦 дунджаар (100 × 𝛽2) хувиар нэмэгдэнэ гэж тайлбарлана. 

Лог шугаман загварыг үнэлэхийн тулд эхлээд хэрэглээг илэрхийлсэн consump утгыг натурал 

логарифм хэлбэрт оруулах шаардлагатай. Натурал логарифм бүхий хэрэглээний утгыг lcons 

гэж тэмдэглэвэл командын мөрөнд дор харуулсан байдлаар бичнэ. 

series lcons = log (consump) 

Лог шугаман загварыг үнэлэх боломжтой болсон тул командын мөрөнд регрессийн 

тэгшитгэлийг бичиж өгье. 
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equation loglin.ls lcons c disposal 

Ажлын файлд шинээр loglin нэртэй объект үүсэх бөгөөд тэгшитгэлийн үнэлгээний үр дүнг 

харууллаа. 

Dependent Variable: LCONS   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 124    

Included observations: 124   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.766096 0.066603 71.55982 0.0000 

DISPOSAL 0.000448 3.00E-05 14.90668 0.0000 
     
     R-squared 0.645564     Mean dependent var 5.668974 

Adjusted R-squared 0.642659     S.D. dependent var 0.516035 

S.E. of regression 0.308476     Akaike info criterion 0.501649 

Sum squared resid 11.60917     Schwarz criterion 0.547138 

Log likelihood -29.10224     Hannan-Quinn criter. 0.520128 

F-statistic 222.2092     Durbin-Watson stat 0.910011 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Загварт орлогын нэг нэгжийг 1000 гэж авсан тул орлого нэг мянган төгрөгөөр өсөхөд өрхийн 

долоо хоногийн хэрэглээний зардал дунджаар 0.045 хувиар нэмэгдэж байна. Бодит байдалд 

ойр тайлбар хийх бол орлого 100 мянган төгрөгөөр нэмэгдэхэд долоо хоногийн хэрэглээний 

зардал дунджаар 4.5 хувиар нэмэгдэнэ гэх нь зохимжтой юм. 

АНХААРАХ:  

• Энд хэдийгээр хоёрдугаар бүлэгт авч үзсэн шугаман регрессийн загварт ашиглагдсан 

орлого, хэрэглээний тоо мэдээг ашиглаж байгаа боловч хоёр өөр загвар тул 

параметрын утга, детерминацийн коэффициент зэрэг утгуудыг хооронд нь харьцуулах 

боломжгүй юм. Мөн хойно гарах загваруудын хувьд ч хооронд нь харьцуулалт хийх нь 

тохиромжгүй юм. 

2.8.2 Шугаман-лог загвар 

Шугаман-лог загварын хувьд тайлбарлагч хувьсагч нь натурал логарифм утгатай байна. 

Загварын илэрхийлэл нь: 

𝑦 = 𝛽1 + 𝛽2 ln 𝑥 + 𝑒                    (2.10) 

Тайлбарлагч хувьсагч 𝑥  нэг хувиар өөрчлөгдөхөд хамаарагч хувьсагч 𝑦  дунджаар (𝛽2/100) 

нэгжээр өөрчлөгдөхийг харуулна. 

Загвар дахь disposal утгаас натурал логарифм авсан утгыг ldisp гэж тэмдэглэвэл командын 

мөрөнд дор харуулсны дагуу бичнэ. 

series ldisp = log (disposal) 

Шугаман-лог загварын регрессийн тэгшитгэлийг командын мөрөнд бичвэл: 

equation linlog.ls consump c ldisp 

Үнэлгээний үр дүнг linlog объектод хадгалах бөгөөд дараах байдалтай харагдана. 
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Dependent Variable: CONSUMP   

Method: Least Squares   

Date: XXXX    Time: XX   

Sample: 1 124    

Included observations: 124   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1079.665 90.87966 -11.88016 0.0000 

LDISP 187.7454 12.12529 15.48378 0.0000 
     
     R-squared 0.662748     Mean dependent var 323.2339 

Adjusted R-squared 0.659984     S.D. dependent var 134.9713 

S.E. of regression 78.70299     Akaike info criterion 11.58524 

Sum squared resid 755687.5     Schwarz criterion 11.63073 

Log likelihood -716.2847     Hannan-Quinn criter. 11.60372 

F-statistic 239.7476     Durbin-Watson stat 1.233149 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Тэгшитгэлийн үр дүнгээс орлогын 1 хувийн өсөлт нь долоо хоногийн өрхийн хэрэглээний 

зарлагыг дунджаар 1.87 нэгж буюу 1870 төгрөгөөр өсдөг гэж гарч байна.  

2.8.3 Лог-лог загвар 

Лог-лог загварын хувьд регрессийн тэгшитгэлийн тайлбарлагч болон хамаарагч хувьсагчийн 

аль аль нь натурал логарифм утгатай байна. 

ln 𝑦 = 𝛽1 + 𝛽2 ln 𝑥 + 𝑒                    (2.11) 

Үнэлэгдсэн параметрын тайлбарыг хийхэд харьцангуй хялбар буюу тайлбарлагч хувьсагч 𝑥-ийн 

нэг хувиар нэмэгдэхэд хамаарагч хувьсагч 𝑦  дунджаар хичнээн хувиар өөрчлөгдөхийг 

харуулдаг. 

Өмнөх загваруудад lcons болон ldisp объектыг үүсгэсэн тул шууд регрессийн загварын 

үнэлгээг командын мөрөнд бичиж өгье. 

equation loglog.ls lcons c ldisp 

Шинээр үүссэн  loglog объект дор харуулсан үр дүнг илэрхийлнэ. 

 
Dependent Variable: LCONS   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 124    

Included observations: 124   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.156822 0.279443 -0.561194 0.5757 

LDISP 0.779647 0.037284 20.91122 0.0000 
     
     R-squared 0.781862     Mean dependent var 5.668974 

Adjusted R-squared 0.780074     S.D. dependent var 0.516035 

S.E. of regression 0.242001     Akaike info criterion 0.016250 

Sum squared resid 7.144882     Schwarz criterion 0.061738 

Log likelihood 0.992508     Hannan-Quinn criter. 0.034728 

F-statistic 437.2793     Durbin-Watson stat 1.409662 
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Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Загварын тайлбарын хувьд харьцангуй хялбар бөгөөд орлогын 1 хувийн өсөлт нь долоо 

хоногийн өрхийн хэрэглээний зардлыг дунджаар 0.78 хувиар өсгөдөг гэж гарч байна. 

АНХААРАХ:  

• Энэ хэсэгт авч үзсэн гурван төрлийн логарифм загвар нь бүгд шугаман хэлбэрт 

шилжүүлсэн тул шугаман регрессийн сонгодог загварын нөхцөлүүдийг хангасан байх 

ёстой. 

2.9 Регрессийн загварт дамми хувьсагч ашиглах 

Дамми хувьсагч гэдэг нь ерөнхий утгаараа асуултад “тийм” эсвэл “үгүй” гэж хариулагдах 

шинж чанар бүхий тоон бус чанарын хувьсагч юм. Ийм чанарын хувьсагчид хүйс, арьс өнгө, 

шашин шүтлэг, бүс нутаг, намын харьяалал гэх мэт маш өргөн хүрээний хувьсагчдыг хамруулж 

ойлгоно. Эдгээр чанарын хувьсагчдыг регрессийн тэгшитгэлд ашиглах зайлшгүй шаардлага 

гардаг. Тухайлбал, цалингийн шинжилгээ хийж байхад дээд боловсролтой ажилтан, бүрэн 

дунд боловсролтой ажилчин хоёрын хооронд цалингийн ялгаатай байдал ажиглагддаг. Үүнээс 

гадна хүйсийн ялгаа, хот болон хөдөөгийн ялгаа гэх мэт олон хүчин зүйл цалингийн 

ялгавартай байдалд нөлөөтэй болохыг жишээ болгон дурдаж болно.  

Дамми хувьсагчийг нийгэм, эдийн засгийн шинжилгээнүүдэд маш өргөн ашигладаг бөгөөд 

тогтмол тоон утгын дамми, налалтын утгын дамми, харилцан үйлчлэлийн дамми хувьсагч гэх 

мэт олон төрлөөр авч үздэг боловч энд бид тогтмол тоон утгын дамми хувьсагчийг ашиглах 

арга зүйтэй танилцах бөгөөд бусад аргын хувьд эконометрикийн арга зүйтэй танилцсан 

тохиолдолд хялбар ойлгох боломжтой. 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГТ авч үзсэн жишээнд sex гэсэн тоон бус утгыг 

илэрхийлдэг объектыг бусад объектын хамтаар ажлын файлд үүсгэсэн. 

Энэ хэсэгт уг объектыг регрессийн тэгшитгэлд дамми хувьсагч 

хэлбэрээр хэрхэн ашиглах талаар авч үзье. 

Ажлын файлд буй sex объект нь өрхийн тэргүүний хүйсийг харуулж 

байгаа тоон бус утга тул үүнийг шууд регрессийн тэгшитгэлд ашиглах 

боломж тааруу бөгөөд үүнийг дамми хувьсагч хэлбэрт шилжүүлэн 

ашиглаж болно. 

Дамми хувьсагчийг загварт тусгахдаа жишээ нь “тийм” гэж хариулж 

буй утгыг 1, “үгүй” гэж хариулж буй утгыг 0 гэсэн тоон утгаар тус тус илэрхийлье. 

Бидний жишээнд өрхийн тэргүүн эрэгтэй бол 1, эмэгтэй бол 0 гэсэн код өгч шинээр 

dummysex нэртэй объект үүсгэн хадгалъя. Үүний тулд бид @recode нэртэй функцийг ашиглана. 

Уг функцийн бичлэгийн ерөнхий хэлбэр нь @recode(S, X,Y) гэсэн бүтэцтэй бөгөөд S нөхцөл 

биелж байвал X утга, биелэхгүй тохиолдолд Y утга авахыг харуулдаг.  

series dummysex = @recode(sex = “male”, 1, 0) 

Командын мөрөнд бичигдсэн утгаас харвал sex объектын утга male бол 1 гэсэн утга, үгүй бол 

0 гэсэн утга авахыг харуулж байна. Энд хэрэв бидний зааж өгч буй нөхцөл нь тоон бус утгыг 

агуулж буй бол “ ” хаалтыг бичиж өгдөг. 

EViews програмд нөхцөл заасан тэмдгийг ашиглахад >, <, =, > = (их буюу тэнцүү), < = (бага 

буюу тэнцүү), < > (тэнцүү бус) хэлбэрээр бичдэг. 
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Дээр бичсэн тэмдэглэгээний зарчим нь Эксел програмд хэрэглэдэг if нөхцөл функцтэй адил тул 

хэрэглэхэд хялбар юм. 

Шинээр үүссэн dummysex объектыг нээн харвал баганын дагуу 0, 1, 0, 0, 1,.... гэсэн тоон 

утгатай болсон нь харагдана. 

Дамми хувьсагчийг регрессийн тэгшитгэлийг үнэлэхэд ашиглахдаа шугаман регрессийн 

сонгодог нөхцөлийг хангасан байна гэж үзэж үнэлгээг хийнэ. 

Регрессийн тэгшитгэлийг командын мөрөнд дор харуулсны дагуу бичнэ. 

equation dummy.ls consump c disposal number dummysex 

Тэгшитгэлийн үр дүн dummy нэртэй объектод хадгалагдах бөгөөд үр дүн нь дор харуулсан 

хэлбэртэй байна. 

Dependent Variable: CONSUMP   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 124    

Included observations: 124   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 52.62904 18.48478 2.847155 0.0052 

DISPOSAL 0.108721 0.009763 11.13622 0.0000 

NUMBER 13.59062 5.324842 2.552304 0.0120 

SEXDUMMY 8.405089 18.16526 0.462701 0.6444 
     
     R-squared 0.717425     Mean dependent var 323.2339 

Adjusted R-squared 0.710361     S.D. dependent var 134.9713 

S.E. of regression 72.63904     Akaike info criterion 11.44061 

Sum squared resid 633171.6     Schwarz criterion 11.53159 

Log likelihood -705.3177     Hannan-Quinn criter. 11.47757 

F-statistic 101.5555     Durbin-Watson stat 1.399501 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Үнэлгээний үр дүнгээс харвал SEXDUMMY хувьсагчийн утга 8.4 гарч байгаа боловч 𝑡-Statistic 

утга маш бага түүнд харгалзах магадлалын утга 0.6444 гарч байгаа нь статистик утгаараа ач 

холбогдолгүй буюу загварт тохиромжгүй хувьсагч байна. Өөрөөр хэлбэл өрхийн долоо 

хоногийн хэрэглээний хэмжээ өрхийн тэргүүн эрэгтэй эсэхээс үл хамаарч байна гэж дүгнэхээр 

байна. 
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. График дээр ажиллах 

Тоон өгөгдөл болон тооцооны үр дүнг графикаар илэрхийлэх, тайлбарлаж дүгнэлт гаргах нь 

судалгаа, шинжилгээний ажлын нэг чухал бүрэлдэхүүн хэсэг байдаг. Судалгаа, шинжилгээний 

ажилд ашиглагдаж буй арга, аргачлалаас шалтгаалаад график нь шугаман, гистограм, бүтцийн, 

талбайн гэх мэт олон хэлбэртэй байдаг. Эхний бүлэгт хувьсагчдын ерөнхий статистик үзүүлэлт, 

нэг хувьсагчийн график, олон хувьсагчийн графикийг хэрхэн байгуулах арга зүйг товч авч үзэж 

тайлбар хийсэн. 

Энэ бүлэгт шинжилгээ судалгааны ажилд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг графикуудыг EViews 

програмд хэрхэн байгуулах, засварлах, тайлбарлах арга зүйтэй танилцах болно. 

3.1 График байгуулах 

График байгуулахтай холбоотойгоор Монгол Улсын 2008 оны 1-р сараас 2016 оны 12-р сар 

хүртэлх нийт 108 сарын хэрэглээний үнийн индекс, М1 мөнгөний нийлүүлэлт, долларын ханш 

гэсэн 3 тоо мэдээний сар бүрийн өөрчлөлтийн хувийг илэрхийлсэн тоо мэдээ бүхий ажлын 

файл үүсгэе. 

 

Та бүхэн энэ бүлэгт ашиглаж буй тоо мэдээг Үндэсний Статистикийн Хорооны Статистик 

мэдээллийн нэгдсэн сан http://www.1212.mn сайтаас татан авч болно. М1 болон долларын 

ханшны хувьд сар бүрийн өөрчлөлтийн хувийг тооцсон гэдгийг анхаарна уу. 

Манай жишээнд 3 үзүүлэлттэй байгаа хэдий ч бодит шинжилгээнд маш олон үзүүлэлтүүдийг 

авч ашиглах тохиолдол гардаг. Олон үзүүлэлтээс график байгуулахтай холбоотой 

үзүүлэлтүүдийг бүлэглэх нь дараагийн шинжилгээг хийхэд хялбар болгодог давуу талтай. 

group data cpi m1 usd 

Энэ үйлдлийг гүйцэтгэснээр ажлын файлд data нэр бүхий объект үүснэ. Уг объектыг хулганы 

зүүн талын товчийг хоёр дарж нээгээд View > Graph... үйлдлийг хийхэд дор харуулсан Graph 

Options цонх гарна. 

Энэ цонхны тусламжтайгаар бид графикийн төрлөөс эхлээд график байгуулахад шаардлагатай 

бүх сонголтыг хийдэг.  
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3.1.1 Шугаман график байгуулах 

Эхний удаад сонгож авсан гурван үзүүлэлтийн хувьд Graph Options дээр ямар нэгэн 

өөрчлөлт хийхгүйгээр ОК даръя. 

 

Зурагт бид бүхний тоо мэдээний графикийг харуулж байна. Гэхдээ графикийн шугамын 

тайлбарт өгсөн нэр CPI, M1, USD бус дэлгэрэнгүй нэрээр гарч байна. НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГТ 

тайлбарлаж байсны дагуу тухайн үзүүлэлтэд нэр өгөхдөө display name хэсэгт үзүүлэлтийн 

дэлгэрэнгүй нэрийг бичиж болох талаар дурдаж байсан. Ингэж бичсэний үр дүнд зурагт 

харуулсны дагуу дэлгэрэнгүй нэр бүхий график гарч байна. Хүснэгтийн хувьд мөн адил 

дэлгэрэнгүй нэр гарна. 

Шугаман графикийг байгуулах командын бичлэгийг НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГТ дурдсан тул командын 

мөрөнд өмнө нь дурдагдаагүй графикийг хэрхэн бичих талаар авч үзье. 

Графикийг ажлын файлд хадгалах бол Freeze товчийг дарна. Энэ тохиолдолд Auto Update 

Options цонх гарах ба графикийг ажлын файлд хадгалах тохиолдолд уг графикийг тоо 

мэдээний өөрчлөлттэй холбох эсэхийг уг цонх харуулна.  
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Хэрэв тоо мэдээг ямар нэг хэлбэрээр өөрчлөх, 

шинээр хугацаа нэмж оруулах тохиолдолд үүнтэй 

уялдан ажлын файлд хадгалсан график 

өөрчлөгдөх эсэхийг харуулна гэсэн үг.  

Off гэсэн хэсгийг сонгох тохиолдолд  график 

объект нь тоо мэдээг өөрчлөх, шинээр тоо мэдээ 

оруулсан тохиолдолд өөрчлөгдөхгүй гэсэн үг юм. 

Харин графикт өөрчлөлт оруулах бол Manual 

эсвэл Automatic хэсгийг сонгох нь тохиромжтой 

юм. Manual-ийн хувьд зургийн дунд хэсэгт 

харуулсан Update condition нөхцөлийг хангасан 

тохиолдолд графикт өөрчлөлт оруулахыг харуулна. 

Харин Automatic гэсэн сонголт хийсэн 

тохиолдолд тоо мэдээтэй холбоотой аливаа 

өөрчлөлт хийгдэхэд график дагаж өөрчлөгдөхийг харуулна. 

График ажлын файлд хадгалагдсан тохиолдолд дүрс бүхий объект ажлын файлд үүснэ. 

Энэхүү объектыг graph гэсэн нэрээр хадгалъя. graph объектыг нээж цэсээс Options 

сонголтыг хийхэд Graph Options цонх гарах бөгөөд Option Pages хэсгийн дор Graph 

Updating гэсэн сонголтоос тоо мэдээ өөрчлөгдсөн тохиолдолд график өөрчлөгдөх эсэх 

сонголтыг өөрчилж болно. 

Байгуулсан графикаа хуулах тохиолдолд график дээрээ хулганы 

зүүн товчийг дарж гараас Ctrl+C товчийг дарж  хуулах эсвэл 

хулганы баруун товчийг дарж Copy to clipboard... сонголтыг хийж 

болно. 

Графикаа файл хэлбэрээр хадгалах бол Save graph to disk... гэсэн 

хэсгийг сонгож ямар өргөтгөлтэй, ямар хэмжээтэй байхыг зааж өгнө. 

Бидний байгуулсан шугаман графикийг өнгөтөөр хэвлэх тохиолдолд 

үзүүлэлт бүрийн шугамууд хоорондоо ялгарч харагдах боловч хар 

цагаанаар хэвлэх тохиолдолд шугамуудын өнгө ялгарч харагдах 

боломжгүй тул танихад түвэгтэй байдаг. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд графикийн шугамуудыг 

ялгаатай зураас эсвэл шугамыг өргөн, нарийнаар сонгож харуулах нь оновчтой юм. Ийм 

өөрчлөлтийг хийхийн тулд объектын цэсээс Options эсвэл хулганы баруун товчийг дарж 

Options... гэсэн сонголтыг хийнэ. 

Option Pages хэсгээс Graph ElementsLines & Symbols гэсэн сонголт хийхэд зурагт харуулсан 

Pattern use гэсэн хэсэг харагдах болно. Энэ хэсэгт Auto choice: сонголт автоматаар хийгдсэн 

байдаг. Энэ нь хэрэв таны принтер, эсвэл унших төхөөрөмж өнгөтөөр ялгаж харуулдаг бол 

өнгөтөөр, моно принтер эсвэл унших төхөөрөмж нь хар цагаанаар харуулдаг бол ялгаатай 

зураасаар харуулдаг давуу талтай байдаг тул ердийн тохиолдолд энэ сонголтоор байхад 

тохиромжтой юм. 
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Гэвч зарим тохиолдолд графикийг зураг хэлбэрээр MS Word болон бусад документ програмд 

хуулж хэвлэх тохиолдолд Auto choice: ашиглагдах боломжгүй тул Pattern always гэсэн 

сонголтыг хийх нь тохиромжтой юм. Solid always-ийн хувьд графикийн шугамуудыг өнгөөр 

ялгаж харуулдаг.  

 

Observation Label хэсэгт XY тэнхлэгийн тоо болон үсэг ямар фонттой байхыг заадаг. 

Anti-aliasing хэсэгт графикт харуулж байгаа шугам өнцөг үүсгэсэн мэт харагдах тохиолдолд 

түүнийг шулуун хэлбэрээр харагдуулахад ашигладаг. 

Interpolation хэсэг нь график дахь шугамын орой хэт шовх тохиолдолд тэдгээрийг мөлгөр 

хэлбэртэй харагдуулахад ашигладаг. 

Attributes хэсэг нь графикт ашиглагдаж буй шугамын өнгө, өргөн нарийн, тэмдэгттэй байх 

эсэх, тэмдэгтийн хэмжээ зэргийг зааж харуулдаг. 

3.1.2 График байгуулах  

Энэ хэсэгт шугаман график байгуулахад ямар сонголтыг Graph Options дээр хийж болохыг 

авч үзье. 

Graph type хэсэг нь ямар төрлийн график байгуулах тухай сонголт хийх боломжийг  олгодог.  

General нь ердийн график (Basic graph) эсвэл тодорхой нөхцөл бүхий 

ангиллын график (Categorical graph) эсэхийг харуулдаг. Энэхүү нөхцөл 

бүхий ангиллын графикийн талаар сүүлд авч үзнэ. 

Specific хэсгээс шугаман, туузан, баганан, хамаарлын, тархалтын гэх мэт 

ямар төрлийн график байгуулахаа сонгодог. 

Graph type хэсэгт ямар сонголт хийснээс шалтгаалан тухайн графиктай холбоотой илүү 

дэлгэрэнгүй нэмэлт сонголтуудыг хийх боломжийг Details олгодог. 



ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. График дээр ажиллах 

49 

 

Бид Specific хэсэгт Line & Symbol гэсэн сонголт 

хийсэн тул Details хэсэгт 4 төрлийн сонголт хийх 

боломж байна.  

Эхний хэсэг дэх Graph data:-д байгуулж байгаа 

шугаман графикийн тоо мэдээ нь 

 

 

 

 

 

 

 

ямар төрлийн тоо мэдээ байхыг зааж өгдөг. Жишээ нь Raw data нь өгөгдсөн тоо мэдээгээр 

график байгуулах, Means нь үзүүлэлт тус бүрийн дундаж утгыг тооцон тэдгээрийг хооронд нь 

холбон харуулах, Sums нь үзүүлэлт тус бүрийн нийлбэрийг тооцож тэдгээрийг хооронд нь 

холбон харуулах гэх мэт байна. Зурагт үзүүлэлт тус бүрийн дундаж (Means) утгыг тооцон 

холбосон графикийг харуулж байна.  

Orientation хэсэг нь графикийн тэнхлэгийн 

байршлыг харуулна. Normal-obs axis on bottom нь 

графикийг ердийн абцисс, ординат тэнхлэгийн 

байршлыг харуулах бол Rotated-obs axis on left нь 

абцисс ординат тэнхлэгийн байрыг сольж 

харуулдаг. 

 

 

Axis borders хэсэг нь байгуулж буй шугаман 

графикийн ординат тэнхлэгтэй параллель хэлбэрээр 

үзүүлэлт тус бүрийн сахлан диаграм (Boxplot), 

гистограм (histogram) Кернелийн нягтын функцийн 

тархалт (Kernel density) гэсэн аль хэлбэрээр 

харуулахыг сонгоно.  

 

Зурагт бидний сонгосон 3 үзүүлэлтийн шугаман 

графикийг ординат тэнхлэгттэй параллелиар  

болон тэдгээрийн тархалтын гистограмыг  

харуулж байна. 
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Multiple series хэсэг нь олон үзүүлэлт бүхий графикийн хувьд ашиглагддаг бөгөөд бүх 

үзүүлэлтийг нэг 

графикаар харуулах бол 

Single graph гэсэн 

сонголтыг хийнэ. Харин 

үзүүлэлт тус бүрийг 

салгаж тус тусад нь 

графикаар харах бол 

Multiple graphs гэсэн 

сонголтыг хийнэ. Stack in 

single graph нь бүтцийн 

графикт ашиглагдах тул бидний одоо авч үзэж буй жишээнд 

тохиромжгүй юм. 

Зурагт үзүүлэлт тус бүр нь тусдаа байхаар Multiple graphs 

сонголтыг хийсэн тохиолдлыг харуулав. 

Хосолсон график нь тоо мэдээний онцлог шинж чанарыг илүү 

нарийвчлан бусад үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан харуулдаг. 

Харьцуулалтыг тодорхой харуулах үүднээс M1 Money Supply 

болон US dollar-ийн графикийг байгуулъя. Үүний тулд Graph 

Options-ийн Specific хэсгээс Mixed-ийг идэвхжүүлэх хэрэгтэй. 

Энэ тохиолдолд зүүн талын Basic type-ийн дор шинээр Mixed 

Settings гэсэн хэсэг үүснэ.  

 

Mixed settings хэсгийг сонгоход баруун талд хоёр хувьсагчаа ямар төрлийн графикаар 

илэрхийлэн харуулах вэ гэсэн сонголт гарна. 

 

Зурагт харуулсны дагуу M1 Money supply хувьсагчийг баганан график, US dollar хувьсагчийг 

шугаман графикаар илэрхийлэн байгуулъя. 
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Үүнээс гадна хадаасан график, талбайн график гэх мэт бусад графиктай хослуулан байгуулах 

боломжтой юм. 

Хамаарлын (scatter) графикийг үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарлыг график аргаар 

илэрхийлэх тохиолдолд гол төлөв ашигладаг. Энэ хэсэгт хоёроос дээш хүчин зүйлийн 

хамаарлыг графикаар хэрхэн илэрхийлэх талаар товч авч үзье.  

Графикийг байгуулахад Graph Options-ийн Specific хэсгээс Scatter хэсгийг идэвхжүүлнэ.  

 

Хэрэв регрессийн шугамыг хамаарлын графикт харуулах бол Fit lines: хэсгээс Regression Line 

гэсэн сонголтыг хийнэ. 

Хүчин зүйлийг нэг графикт харуулах эсвэл график бүрийг тусад нь харуулах эсэх сонголтыг 

Multiple series ашиглан гүйцэтгэнэ. 
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Эхний графикийн хувьд Single graph-First vs. All сонголт. Энэ нь сонгож авсан нэг 

үзүүлэлтийг абцисс тэнхлэгт авч бусад үзүүлэлтийг ординат тэнхлэгт дүрслэн харуулдаг. Хэрэв 

үзүүлэлтийн тоо хэт олон бол ингэж нэгтгэж харах нь түвэгтэй юм. Энэ тохиолдолд үзүүлэлт тус 

бүрээр тус тусад нь харах нь тохиромжтой бөгөөд Multiple graph-First vs.All гэсэн сонголт 

хийнэ.  

-20

-10

0

10

20

-4 -2 0 2 4 6

Consumer Price Index

M
1
 M

o
n
e
y 

su
p
p
ly

-8

-4

0

4

8

12

-4 -2 0 2 4 6

Consumer Price Index

U
S

 d
o
lla

r

 

График байгуулахад баганын дагуу графикууд гарах бөгөөд зурагт харуулсны дагуу графикийг 

зэрэгцээ хэлбэрт оруулах талаар энэ бүлгийн төгсгөл хэсэгт дурдах болно. 

Үзүүлэлт тус бүр нь бусад үзүүлэлттэй ямар хамааралтай байгааг харахад Scatterplot matrix 

сонголтыг хийнэ.  

Энэ графикийг доод гурвалжин матриц, диагональ, дээд гурвалжин матриц гэсэн гурван хэсэгт 

хуваан үзэж болно. 

Үүний давуу тал нь үзүүлэлт тус бүрийн хоорондын хамаарлыг тодорхой харуулдаг. 
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Scatterplot matrix-ийн дээд гурвалжин матриц нь доод гурвалжин матрицын абцисс болон 

ординат тэнхлэгийг сольж харуулж байгаа учраас дээд гурвалжин болон доод гурвалжин 

матриц нь ижил төрлийн мэдээлэл агуулж байна гэсэн үг юм. Тиймээс аль нэг хэсгийн 

мэдээллийг харуулахад заримдаа тохиромжтой байдаг. 

Үзүүлэлтүүдийн хамаарлыг доод гурвалжин матриц хэлбэрээр харах бол Lower triangular 

matrix гэсэн сонголтыг хийдэг. 
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Олон хүчин зүйлийн графикийг хэрхэн байгуулах арга зүйтэй танилцлаа. Бусад графикийн 

төрлүүдийг бид нэг хүчин зүйлийн графикийг хэрхэн байгуулах талаар авч үзэхдээ дурдах 

болно. 
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3.2 Нэг хүчин зүйлийн график 

Олон хүчин зүйлийн графикаар жишээ болгон ХҮИ, М1 мөнгө, америк 

долларын ханшаар  жишээ болгон авсан. Энэ хэсэгт бид 2010 оны 1-р 

улирлаас 2016 оны 4-р улирал хүртэлх нийт 28 улирлын бодит ДНБ-ийг 

жишээ болгон авъя. Тоо мэдээний хувьд өмнө дурдсанчлан ҮСХ-ны 

статистик мэдээллийн нэгдсэн сан http://www.1212.mn сайтаас авах 

боломжтой. 

Бодит ДНБ-ий тоо мэдээг ажлын файлд оруулсны дараа ДНБ-ий тоо 

мэдээг агуулсан объектыг нээлттэй байхад View/Graph... гэсэн 

дарааллаар үйлдлийг гүйцэтгэснээр Graph 

Options цонх гарна. 

Graph type-ийн Specific хэсгээс Line & 

Symbol буюу шугаман графикийг сонгоё. 

Энэ тохиолдолд олон хүчин зүйлийн 

графикт тайлбарлаж байсан Multiple 

Series-ээс бусад нэмэлт сонголтууд урьдын 

адил хэрэглэгдэх боломжтой. 

Графикийн ординат тэнхлэгт ДНБ-ий 

хэмжээг мөнгөн дүнгээр, абцисс тэнхлэгт 

хугацааг тус тус харуулав. 

Графикаас харвал, Монгол Улсын бодит ДНБ-ий хэмжээ 1-р улиралд хамгийн бага 4-р 

улиралд хамгийн их байдаг нь харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл, улирлын нөлөөтэй байна. Дор 

графикийн төрлүүдийг харуулав. 

Баганан (Bar) график.        Хадаасан (Spike) график 

 

Талбайн (Area)  график                        Цэгэн (Dot plot) график 
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Эхний 5 графикийн хувьд тайлбарын болон байгуулах явц нь төстэй бол одоо авч үзэх 4 

графикийн хувьд тодорхой нэмэлт тайлбарыг хийх шаардлагатай. 

Тархалтын (distribution) график нь сонгон авсан үзүүлэлтийн тархалтын хуульд тулгуурлан 

графикийг байгуулдаг тул өмнөх графикуудын төрлүүдээс ялгаатай байна.  

 

Бодит ДНБ-ийг илэрхийлсэн объектын цэсээс View > Graph гэсэн дарааллын дагуу Graph 

Options цонхыг гаргана. Specific хэсгээс Distribution гэсэн сонголтыг хийхэд зурагт харуулсны 

дагуу Details Distribution хэсэгт Histogram гэсэн сонголт хийгдсэн байна. Ямар нэгэн өөрчлөлт 

хийхгүйгээр ОК дарахад бодит ДНБ-ий тархалтын гистограм гарах болно. 
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Ординат тэнхлэгт тархалтын давтамжийн утгуудыг харуулсан байна. Хэрэв ординат тэнхлэгт 

тархалтын давтамжийн утга бус нягтын утгыг авах бол Histogram-ийн харалдаа Options дээр 

дарахад Distribution Plot Customize гэсэн цонх гарна. 

 

Цонхны Scaling хэсгээс зурагт харуулсны дагуу Density гэсэн сонголтыг хийж ОК дарна. 
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Distribution Plot Customize цонхны Add Elements хэсэгт Add-ийн 

тусламжтайгаар гистограмын зэрэгцээ тархалтын бусад хэлбэрийн 

графикийг зэрэгцүүлэн харах боломжтой. Add цонхны Element 

Type хэсгээс сумны тусламжтайгаар ямар төрлийн графиктай 

харьцуулж харахаа сонгоно. 

Сум дээр дарахад зурагт харуулсан тархалтын төрлүүд гарна. 

Судалгааны ажилд гол төлөв тухайн хувьсагч буюу үзүүлэлтийн 

талаар таамаглал дэвшүүлэхдээ нормал тархалттай гэж үздэг. 

Тиймээс бодит гистограмыг онолын тархалттай харьцуулан үзэх 

тохиолдлыг бодолцон Theoretical Density гэсэн сонголтыг хийе. 

Энэ тохиолдолд Distribution Plot Customize цонх дор харуулсан 

хэлбэртэй болж өөрчлөгдөнө. 

 

Distribution хэсэгт Normal гэсэн сонголт хийгдсэн байна. Хэрэв өөр 

төрлийн тархалттай харьцуулан харах бол зурагт харуулсны дагуу өөрийн 

таамаглаж буй тархалтын онолын утгыг сонгож авна. Уг сонгож авсан 

тархалтын нягтын функцийн томьёо зурагт харуулсны дагуу гардаг. 

Бидний тохиолдолд нормал тархалттай гэж таамагласан бөгөөд зурагт 

харуулсны дагуу нормал тархалтын дундаж утга 𝜇 болон стандарт хазайлт 

𝜎-д харгалзах тоон утгыг оруулж болно. Эхний удаад 𝜇 болон 𝜎-д ямар 

нэгэн утга оноолгүй ОК даръя. 
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Зурагт бодит ДНБ-ий тархалтын гистограм болон нормал тархалт бүхий онолын графикийн 

утгыг харуулж байна. 

Distribution Plot Customize цонхноос Add эсвэл Remove гэсэн товчны тусламжтайгаар өөр 

онолын тархалтын утгуудыг нэмж оруулах боломжтой юм. Тухайлбал бодит ДНБ болон нормал 

тархалтын графикууд нэмээд Kernel-ийн нягтын утгыг нэмж оруулъя. 
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Ийм хэлбэрээр тухайн сонгож авсан үзүүлэлт болон түүний онолын тархалттай холбоотой 

графикуудыг нэмж байгуулах боломжтой. 

Quantile-Quantile график нь сонгон авсан онолын тархалттай тухайн үзүүлэлт нь тохирч 

байгаа эсэхийг харуулдаг. Өөрөөр хэлбэл, тухайн үзүүлэлт  (манай жишээгээр бодит ДНБ) нь 

нормал тархалттай нийцтэй байгаа эсэхийг харуулдаг гэсэн үг юм. Хэрэв бодит ДНБ нормал 

тархалттай бол түүний бүх тоон утгууд нь шулуун шугам дээр оршино. Утгууд нь шулуунаас 

хэдий чинээ хол оршино төдий чинээ уг тархалттай тохирохгүй болохыг илэрхийлдэг. 

Графикийг байгуулахын тулд бодит ДНБ-ийг илэрхийлсэн объектыг нээлттэй байхад 

View/Graph... гэж сонгон Specific: хэсгээс Quantile-Quantile гэсэн хэсгийг идэвхжүүлж, 

цонхны баруун талын Q-Q graph: нүднээс Theoretical гэж сонгоно. 
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Үр дүнг дор харуулав. 
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Дээрх зургаас харвал, бодит ДНБ-ий тархалтыг илэрхийлсэн цэгүүдийн утга шулуунаас хол 

зөрүүгүй байгаа нь нормал тархалттай болохыг илэрхийлж байна. EViews програмд автоматаар 

нормал тархалттай утгыг онолын утгаар сонгон авдаг.  

Хэрэв нормал тархалт бус өөр тархалттай харьцуулан харах бол Theoretical-ийн хажуугийн 

Options дээр дарж бусад төрлийн тархалтын утгыг сонгож болно. 

Q-Q graph хэсгээс Symmetry гэсэн сонголтыг хийсэн тохиолдолд тархалтыг таллан хуваагч 

медианы утгаас бодит утгууд хэр зөрүүтэй өөрөөр хэлбэл, тэгш хэм нь ямар байгааг харуулсан 

график гарна. Тоо мэдээний хувьд хэдий чинээ тэгш хэмтэй байна төдий чинээ 45 хэмийн 

шулуунтай ойр гарна. 

Бодит ДНБ-ий тархалтын хувьд 45 хэмийн шулуунаас ойр зайд оршиж байгаа тул тэгш хэмийн 

утга харьцангуй боломжийн гэж үзэхээр байна. 
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Boxplot график нь тухайн үзүүлэлтийн тархалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгдөг. 

Графикаас тухайн үзүүлэлтийн хамгийн их, бага утгууд, медиан, дундаж утга, квартилийн 

утгууд зэрэг бүх мэдээллийг харах боломжтой.  

 

Графикийг байгуулахын тулд бодит ДНБ нээлттэй байхад цэсээс View > Graph... гэж сонгон 

Specific-ээс Boxplot гэсэн хэсгийг идэвхжүүлж Orientation хэсгээс Rotated-obs axis on left гэсэн 

сонголт хийе. 

 

Графикийн утгыг дор зурагт харуулсны дагуу ерөнхийд нь тайлбарлаж болно. 
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Энэхүү boxplot графикийг байгуулахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтүүдийг Graph Options-ийн 

Graph Elements дотроос Boxplot сонголтыг ашиглан хийж болно. 

 

Энэхүү boxplot графикийг ганц үзүүлэлтийн хувьд тайлбарлахаас илүү олон ойролцоо статистик 

үзүүлэлтүүдийг харьцуулан тайлбарлахад ашиглах нь илүү тохиромжтой юм. 

Улирлын хэлбэлзлийн (Seasonal) график нь улирлаар тооцсон бодит ДНБ-ий графикаас 

харвал, манай бодит ДНБ 1-р улиралд хамгийн бага, 4-р улиралд хамгийн их байдаг нь 

улирлын нөлөөтэй болох талаар шугаман графикийн тайлбарт дурдсан билээ. Тэгвэл үүнийг 

улирлын хэлбэлзлийн график ашиглан тайлбарлаж болно. 

 

Graph Options-ийн Specific хэсгээс Seasonal Graph-ийг идэвхжүүлж Seasonal Type: хэсгээс 

Paneled lines & means гэсэн сонголт хийнэ. 

Сонголтын үр дүнд бодит ДНБ-ий улирал бүрийн дундаж утга болон улирал бүрийн өсөлтийн 

утгыг графикаар илэрхийлсэн утга гарах болно. 
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Графикаас харвал, бодит ДНБ-ий дундаж утга 1-р улиралд хамгийн бага, 2 ба 3-р улиралд 

ойролцоо, 4-р улиралд хамгийн их байдаг байна. Мөн жил бүрийн трендийг харвал бүгд 

ойролцоо, сүүлийн жилүүдэд 2 болон 3-р улиралд буурч байгаа нь харагдаж байна. 

Бодит ДНБ-ийг улирал бүрээр нь ялгаж цаашдын хандлагыг харах бол Seasonal Type: хэсгээс 

Multiple overlayed lines гэсэн сонголтыг хийж өгнө. 
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Графикаас улирал бүрийн бодит ДНБ-ийг тус тусад нь харах боломжтой болж байна. 

3.3 График дээр хийх өөрчлөлтүүд 

3.3.1 Графикт текст оруулах 

График байгуулахад нэмэлт хэлбэрээр текст оруулж, уг графикийн талаар илүү тодорхой 

ойлголт өгөх боломжтой. Олон хүчин зүйлийн графикт хэрхэн текст нэмж оруулах талаар авч 

үзье. Үүний өмнө үзсэний дагуу графикаа байгуулан цэсээс Freeze товчийг дарж graph 

нэрээр хадгалсан. 

 

Хадгалсан graph объектын цэсээс AddText товчийг дарах эсвэл Proc/Add text... гэсэн 

дарааллаар дарахад Text Labels нэртэй цонх гарна. 
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Text for label хэсэгт графиктай холбоотой текст оруулж өгнө. Манай жишээнд график маань 

гарчиггүй тул текстээ гарчиг хэлбэрээр оруулж өгч болно. 

Justification хэсэгт оруулж буй текст нь хэд хэдэн мөр бүхий бичлэгтэй бол мөрийг тэгшитгэх 

хэлбэрийг харуулна. Энд:  

• left нь оруулж буй текстийн мөрүүд зүүн талдаа зэрэгцэхийг,  

• right нь оруулж буй текстийн мөрүүд баруун талдаа зэрэгцэхийг,  

• center нь оруулж буй текстийн мөрүүд голлож зэрэгцэхийг тус тус харуулдаг. 

 

Font нь текстийг ямар фонтоор бичих, үсгийн хэмжээ хэд байх, ямар өнгөтэй байх, тод, налуу 

байх болон текстийн голоор эсвэл текстийн доогуур зураастай байх эсэх сонголтыг харуулна. 

 

Position нь текстийн байршлыг харуулна. Энд:  

• Top график дээр текстийг байршуулах тул гарчиг зэрэгт ашиглах нь тохиромжтой.   

• Bottom графикийн дор текстийг байршуулна.  

• Left-Rotated графикийн зүүн талд текстийг доороос дээш байршлаар харуулна. 

• Right-Rotated графикийн баруун талд текстийг дээрээс доош байршлаар харуулна.  

User хэсэгт графикийн аль хэсэгт текстээ оруулах эхлэлийн цэгийн координатыг оруулж өгнө. 

EViews өөрийн тохиргоогоор 3Ч3 хэмжээстэй байдаг бөгөөд эхлэлийн (0.0) цэг нь графикийн 

зүүн дээд буланг заадаг. X нь абцисс тэнхлэгийн дагуу баруун тийш шилжих тутам өсдөг бол Y 

нь ординат тэнхлэгийн дагуу доошлох тутам өсдөг болохыг анхаарна уу.  

 



ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. График дээр ажиллах 

63 

 

Text box хэсэгт текстийн хүрээтэй холбоотой тэмдэглэгээг хийдэг. Text in box нь бидний 

оруулсан текст хүрээтэй байх эсэхийг харуулна. Box fill color: нь хүрээн доторх суурийн өнгийг, 

Frame color: нь хүрээний өнгийг тус тус харуулна. 

АНХААРАХ: 

• Графикт текст оруулахын тулд цэсээс заавал Freeze товчийг дарж байж AddText 

товчийг гаргаж ирэхийг анхаарна уу? 

Зурагт харуулсны дагуу текстийг бичиж байршлыг заасны дараа ОК дарахад оруулсан текст нь 

гарчиг болсон байна. 
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3.3.2 Графикт сүүдэр оруулах 

Графикт тайлбар хийх тохиолдолд тодорхой хугацааг онцлон дурдах явдал нэлээдгүй гардаг. 

Энэ тохиолдолд графикт шугам зурах эсвэл сүүдэртүүлэх боломжтой юм. Үүнийг графикт 

хэрхэн оруулах талаар тайлбар хийе. 

graph объект нээлттэй байхад Line/Shade товчийг дарах эсвэл Proc/Add Lines & Shading... 

гэсэн дарааллаар дарахад Lines & Shading гэсэн цонх үүснэ. 

Type хэсэгт зураас эсвэл сүүдэр оруулах эсэх 

сонголтыг хийхээс гадна уг зураас болон 

сүүдрийн өнгө, зураасны шулуун эсвэл тасархай 

байх, шулууны бүдүүн нарийн байх сонголтыг 

хийнэ. 

Draw line on top нь зураас нь тухайн тоо 

мэдээний хамгийн их утга авсан хэсгээс дээш 

зурж харуулдаг. Энэ нь гистограм болон 

талбайн графикийн хувьд тохиромжтой байдаг. 

Orientation хэсэг зураасыг абцисс тэнхлэгтэй 

параллель эсвэл ординат тэнхлэгтэй параллель 

байх сонголтыг хийнэ. 

Position нь зураасыг абцисс эсвэл ординат 

тэнхлэгийн дагуу байгуулж байгаагаас 
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шалтгаалан ординат тэнхлэгтэй параллель бол хугацааг зааж өгөх, абцисс тэнхлэгтэй 

параллель бол аль цэгээс эхлэхийг тодорхойлж өгдөг. 

Эдгээрийг урьд байгуулсан графиктаа нэмэлтээр хийж жишээгээр тайлбарлая. Эхлээд зурагт 

харуулсны дагуу Line, Horzintal-left axis, 0 гэсэн сонголтыг хийе. 

 

Энэ тохиолдолд бид бүхний график нь абцисс тэнхлэгтэй параллель байх 0 цэгээс эхлэлтэй хар 

шулуун шугам зурагдах болно. 
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0 цэгээс эхлэлтэй абцисс тэнхлэгтэй параллель байх шугамыг зурснаар хэлбэлзэл илүү 

тодорхой харагдаж байна. 

Хэрэв зураасыг буруу зурсан, арилгах шаардлагатай бол хулганы товчийг даран тэмдэглэж 

delete товчийг даран арилгаж болно. 

Дараагийн жишээнд сүүдэртүүлэх талаар авч үзье. Үүнийг мөн л абцисс болон ординат тэнхлэг 

аль алиных нь хувьд хийж гүйцэтгэх боломжтой. 

Манай жишээгээр 2008 оны дундаас 2009 оны дунд үе, 2013 оны дунд үеэс 2014 оны эх хүртэл 

макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд ихээхэн хэлбэлзэлтэй байсан. 
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Зурагт харуулсны дагуу Shaded Area, Vertical-Bottom axis, 2008m06, 2009m06 гэсэн 

сонголтыг хийе. Мөн үүний дараа яг адилхан тооцоог 2013m06, 2014m01 гэж тэмдэглэе. 
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Ийм хэлбэрээр  тэмдэглэх нь графикийг тайлбарлахад илүү хялбар болно. 

3.3.3 Олон хүчин зүйлийн графикийн хэмжилтийг өөрчлөх 

Олон хүчин зүйлийг нэг графикаар илэрхийлэх тохиолдолд хэмжилтийн зөрүүнээс 

шалтгаалан зарим график нь тодорхой харагдахгүй байх тохиолдол их гардаг. 

Үүнийг тодорхой болгохын тулд олон хүчин зүйлийн график хэсэг нээлттэй байхад Options 

товчийг дарах эсвэл үндсэн цэсээс Proc > Options гэсэн дарааллаар дарж Axis & Scaling-ийг 

идэвхжүүлнэ. 
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ХҮИ, М1, америк долларын ханшийн графикаас харахад хамгийн өндөр хэлбэлзэлтэй байгаа 

нь М1 мөнгөний нийлүүлэлт байна. Өндөр хэлбэлзэлтэй байх тутам хэлбэлзэл багатай 

үзүүлэлтүүдийн графикт тодорхой харагдах байдал муу байдаг. Тиймээс М1 мөнгөний 

нийлүүлэлтийг нөгөө хоёр үзүүлэлтээс ялгаатай хуваариар илэрхийлэх нь зүйтэй юм.  

Зурагт харуулсны дагуу Series axis assignment хэсгээс 2 дугаартай M1-ийг Right болгон 

өөрчилнө. Хэрэв зургаас Top эсвэл Bottom болгон сонгосон тохиолдолд абцисс болон ординат 

тэнхлэгийн байр солигдохыг анхаарна уу. 
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Өөрчлөлт хийгдсэний дараа графикийн баруун талын ординат тэнхлэгт М1 money supply, зүүн 

талын ординат тэнхлэгт CPI, USD гэсэн үзүүлэлтүүд харагдаж байна. Өмнөх графиктай 

харьцуулахад CPI болон USD-ийн хэлбэлзэл илүү тодорхой харагдаж байна. 

3.3.4 Олон хүчин зүйлийн графикийн мөр, баганыг өөрчлөх 

Хэрэв олон хүчин зүйлийн графикийн хэмжих нэгж ялгаатай эсвэл нэгж нь ижил байсан ч 

хэт зөрүүтэй байх тохиолдолд графикуудыг тус тусад нь харуулж болох талаар өмнө нь дурдаж 

байсан. Гэхдээ нэг дутагдалтай тал нь графикийг баганын дагуу харуулдгаас их урт болж 

илтгэл, тайлан зэрэгт тусгахад түвэг учирдаг тал бий. Энэ асуудлыг  хялбархан шийдэх 

боломжтой юм. 
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Үүний тулд Graph Options цонхноос Basic type, Line & Symbol, Mutiple graphs гэсэн 

сонголтуудыг хийнэ. Үр дүнд нэг баганатай 3 мөр бүхий графикууд үүсэх бөгөөд уг объектын 

цэсээс Position гэсэн товчийг дарахад Multiple Graph Alignment гэсэн цонх үүснэ. 

 

Цонхонд харуулсны дагуу Columns хэсэгт 3 гэж оруулж өгснөөр гурван графикийг мөрийн 

дагуу цувруулан харуулдаг. 
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Хэрэв Columns хэсэгт 2 гэж оруулбал эхний мөрөнд хоёр график, сүүлийн мөрөнд нэг 

графикийг тус тус харуулна.  

3.4 Категорийн график 

Энэ хүртэл байгуулсан графикууд бүгд тухайлсан нэг категорид харгалзах үзүүлэлтүүдийг 

харуулсан. Тэгвэл EViews нь хоёр болон түүнээс дээш төрлийн категорид харгалзах 

үзүүлэлтүүдээр график байгуулах боломжтой. 

Категорийн гэдэгт жишээ нь, Монгол Улсын таван бүс тус бүрийн нийт малын тоо, хоёр 

хугацаанд хамаарагдах ДНБ-ий бүтэц, эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн цалингийн түвшин гэх мэтийг 

дурдаж болно. 

Ийм төрлийн графикийг хэрхэн байгуулахыг өмнөх өрхийн орлого, хэрэглээний жишээгээр авч 

үзье. 

Өрхийн орлого эсвэл хэрэглээний зардлыг хүйсийн ялгавартайгаар харуулах тохиолдолд 

ихээхэн хугацаа зарцуулдаг. Тухайлбал ердийн тохиолдолд өрхийн тэргүүн нь эрэгтэй эсвэл 

эмэгтэй байхаас шалтгаалан дундаж орлого нь ялгаатай байх графикийг байгуулах бол хүйсээр 

нь орлогыг ялгаж, дунджийг нь олж график байгуулдаг. Тэгвэл үүнийг дараах байдлаар 

хялбархан гүйцэтгэж болно. 

Орлогыг илэрхийлсэн disposal объектыг нээж цэсээс View > Graph... гэсэн дарааллаар даран 

General хэсгээс Categorical graph гэсэн сонголт хийнэ. 
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Дунджийн хувьд баганан график тохиромжтой тул Specific хэсгээс Bar гэж сонгосны дараа 

Graph data: хэсгээс Means гэсэн сонголт хийнэ. 

Манай ажлын файлд sex нь хүйсийг илэрхийлсэн объект байна. Within graph хэсэгт sex гэж 

бичиж өгсөн тохиолдолд нэг графикт хүйсээр ялгаатай орлогын дунджийг харуулах бол, 

Across graphs хэсэгт sex гэж бичиж өгсөн тохиолдолд хүйсээр ялгаатай орлогын дундаж утгыг 

тус тусад нь графикаар харуулна. Зурагт хоёр графикийн ялгааг харуулав. 

 

Хоёр болон түүнээс дээш үзүүлэлтүүдийг графикт дүрслэх тохиолдолд өмнөхтэй адил хэлбэрээр 

гүйцэтгэнэ. Одоо хүйсээр ялгаатай орлого, хэрэглээ, ам бүлийн дунджийг графикаар харуулъя. 

Энэ тохиолдолд disposal, consump, number гэсэн үзүүлэлтүүдийг тэмдэглэн гараас enter 

товч дарах эсвэл хулганы баруун товчийг даран Open > as Group гэсэн сонголтыг хийж бүлэг 

объектыг нээнэ. Цэсээс View > Graph... гэсэн дарааллаар Graph Options цонхыг нээж өмнөх 

хуудсанд харуулсны дагуу тэмдэглэгээг хийж ОК дарна. 

 

Ийм төрлийн графикийг панел тоо мэдээний шинжилгээнд ихээхэн өргөн ашигладаг бөгөөд 

сүүлд панел тоо мэдээний шинжилгээг хэрхэн хийх талаар тодорхой авч үзэх болно.
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ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ.  Гетероскедастик болон 

автокорреляцийг засварлах 

Шугаман регрессийн сонгодог загварт алдааны илэрхийллийн дисперсүүд нь ижил буюу 

гомоскедастик, хамааралгүй буюу автокорреляцигүй  байна гэсэн нөхцөл тавьдаг. Энэ нөхцөл 

зөрчигдсөн тохиолдолд параметрын үнэлгээ нь хазайлтгүй байх ч хамгийн бага дисперстэй 

байна гэсэн нөхцөлийг хангах боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл, хамгийн сайн шугаман хазайлтгүй 

үнэлэгч (BLUE = Best Linear Unbiased Estimator) байх боломжгүй юм. Хэрэв энэ шинж чанарыг 

үл харгалзан регрессийн тэгшитгэлийн параметрыг үнэлбэл, параметрын интервал үнэлгээ, 

таамаглалын шалгуурын үр дүн худлаа гарах болно. Энэ бүлэгт гетероскедастик болон 

автокорреляцийг хэрхэн илрүүлэх, засварлах талаар авч үзнэ. 

4.1 Гетероскедастикийн шинж чанар 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГТ орлого, хэрэглээний хоорондын хамаарлыг регрессийн шинжилгээгээр 

илэрхийлж, орлого өөрчлөгдөхөд хэрэглээ дунджаар хэдий хэмжээгээр өөрчлөгддөг болохыг 

тодорхойлсон. Ингэхдээ бид орлогын түвшин ялгаатай байсан ч хэрэглээний бүтэц ижил байна 

гэж үзсэн. Гэтэл бодит амьдралд орлогын өндөр түвшинтэй өрхийн хувьд бараа бүтээгдэхүүний 

сонголт ихтэй, илүү өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг бол орлогын түвшин бага өрхийн 

тухайд бүтээгдэхүүний сонголт бага, үнэ хямдтай бараа бүтээгдэхүүн хэрэглэх хандлагатай 

байдаг. Өөрөөр хэлбэл, өндөр орлоготой өрхийн хэрэглээ хэлбэлзэл ихтэй, бага орлоготой 

өрхийн хэрэглээ нь хэлбэлзэл багатай байна гэсэн үг. Иймээс бид бүхний шугаман регрессийн 

сонгодог нөхцөл болох дисперсүүд нь тэнцүү байна гэсэн нөхцөл зөрчигдөж байна. 

Энэ шинж чанарыг регрессийн тэгшитгэлийн алдааны илэрхийлэл тусган харуулдаг тул үүнийг 

ашиглан гетероскедастик байгаа эсэхийг шалган харуулах боломжтой юм. 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГТ үнэлсэн регрессийн тэгшитгэлийн тооцоог арай хялбарчлах байдлаар 

орлого, хэрэглээний хоорондын хамаарлыг илэрхийлсэн регрессийн тэгшитгэлийн параметрын 

үнэлгээг хийж үр дүнг дор харуулав. 

Dependent Variable: CONSUMP   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 124    

Included observations: 124   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
C 77.00259 15.97733 4.819490 0.0000 

DISPOSAL 0.122060 0.007203 16.94669 0.0000 
     
   

 
  

Үнэлгээний үр дүнгээс тооцсон алдааны илэрхийллийн дисперс буюу регрессийн тэгшитгэлийн 

дисперс нь ажиглалтын утга бүрд ялгаатай эсэхэд нь анхаарлаа хандуулъя. 

Регрессийн тэгшитгэлийн алдааны илэрхийллийг хэрхэн тооцох талаар ХОЁРДУГААР БҮЛЭГТ 

авч үзсэн тул энэхүү алдааны илэрхийллийг ашиглан гетероскедастиктай эсэхийг шалгах хэд 

хэдэн арга зүйтэй танилцъя. 

4.2 Гетероскедастикийг илрүүлэх 

Хамгийн бага квадратын арга (ХБКА)-ыг ашиглан үнэлсэн регрессийн тэгшитгэлийн 

алдааны илэрхийлэл нь тайлбарлагч хувьсагчийн утга буюу манай жишээгээр орлого өсөхтэй 

зэрэгцэн алдааны илэрхийллийн дисперс нэмэгдэж байвал гетероскедастикийн асуудал гарна. 
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Гетероскедастикийг шалгах нэлээд олон арга байдаг боловч хялбар байдлаар шууд EViews 

програмын цэс ашиглан тодорхойлох боломжтой. 

4.2.1 Бруюш-Пейген шалгуур 

Бруюш-Пейген (Breusch-Pagan) шалгуур нь дисперсийн функцийг үнэлж, үнэлгээний үр 

дүнгээс гарсан утга болох 𝐹  шалгуур, 𝜒2  шалгуурын утгуудыг тооцдог бөгөөд EViews цэс 

ашиглан явуулж болдгоороо онцлогтой юм.  

Орлого, хэрэглээний хамаарлыг илэрхийлсэн cons_eq тэгшитгэлийн цэсээс View/Residual 

Diagnostics/Heteroskedasticity Tests… гэсэн дарааллаар зурагт харуулсны дагуу сонголт хийнэ. 

 

Сонголтын үр дүнд Heteroskedasticity Test нэртэй цонх үүсэх ба Test type хэсэг дэх Breusch-

Pagan-Godfrey сонголтыг хэвээр үлдээнэ. 

 

Regressors хэсэгт регрессийн тайлбарлагч хувьсагчийг бичих ба бидний тохиолдолд шинээр 

тайлбарлагч хувьсагч нэмж оруулах шаардлага байхгүй тул хэвээр үлдээнэ. 

Шалгуурын дэвшүүлж буй таамаглалын хувьд өмнөх шалгууруудтай адил гомоскедастик буюу 

гетероскедастикгүй гэсэн таамаглалыг дэвшүүлнэ. 

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 11.56786     Prob. F(1,122) 0.0009 

Obs*R-squared 10.73922     Prob. Chi-Square(1) 0.0010 

Scaled explained SS 8.860397     Prob. Chi-Square(1) 0.0029 
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Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: XXXX  Time: XX   

Sample: 1 124    

Included observations: 124   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 861.4938 1463.359 0.588710 0.5571 

DISPOSAL 2.243691 0.659685 3.401156 0.0009 
     
     R-squared 0.086607     Mean dependent var 5387.670 

Adjusted R-squared 0.079120     S.D. dependent var 7062.791 

S.E. of regression 6777.631     Akaike info criterion 20.49664 

Sum squared resid 5.60E+09     Schwarz criterion 20.54213 

Log likelihood -1268.792     Hannan-Quinn criter. 20.51512 

F-statistic 11.56786     Durbin-Watson stat 1.633425 

Prob(F-statistic) 0.000908    
     
     

Шалгуурын үнэлгээний эхний хэсэгт шалгуурын үр дүнг, хоёр дахь хэсэгт шалгуурын статистик 

утгыг тооцоход ашигласан туслах регрессийн үр дүнг тус тус харуулж байна. Эхний хэсэгт 

харуулсан шалгуурын үр дүнгээс харвал  𝐹 статистик (0.0009) болон 𝜒2 статистик (0.0010)-ийн 

аль алиных нь магадлалын утга 0.01 буюу 1%-ийн түвшинд гомоскедастик байна гэсэн тэг 

таамаглал няцаагдаж байна. 

4.2.2 Вайт шалгуур 

Вайт (White) шалгуурыг Breusch-Pagan шалгуурын нэг тохиолдол гэж үздэг бөгөөд энэ нь 

хоёр шалгуурын тайлбарлагч хувьсагчид ижил шинж чанартай байдагтай холбоотой юм.  

Шалгуурыг явуулахын тулд өмнөхтэй адил cons_eq тэгшитгэлийн цэсээс View > Residual 

Diagnostics > Heteroskedasticity Tests… гэсэн сонголтыг хийнэ. Сонголтын үр дүнд гарч ирэх 

Heteroskеdasticity Tests цонхноос White-ийг сонгоно. 

 

Энд Include White cross terms гэсэн хэсгийн тэмдэглэгээ тогтмол тоон утгыг оруулах эсэхийг 

харуулах ба шалгуурын үр дүнд нөлөө бага тул тэмдэглэсэн хэвээр нь ОК дарахад дор 

харуулсан үр дүн гарна. 

 
Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 6.355545     Prob. F(2,121) 0.0024 

Obs*R-squared 11.78792     Prob. Chi-Square(2) 0.0028 

Scaled explained SS 9.725624     Prob. Chi-Square(2) 0.0077 
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Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 124    

Included observations: 124   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1443.842 2615.121 -0.552113 0.5819 

DISPOSAL 4.914221 2.596417 1.892693 0.0608 

DISPOSAL^2 -0.000626 0.000589 -1.063402 0.2897 
     
     R-squared 0.095064     Mean dependent var 5387.670 

Adjusted R-squared 0.080106     S.D. dependent var 7062.791 

S.E. of regression 6774.000     Akaike info criterion 20.50347 

Sum squared resid 5.55E+09     Schwarz criterion 20.57170 

Log likelihood -1268.215     Hannan-Quinn criter. 20.53118 

F-statistic 6.355545     Durbin-Watson stat 1.645919 

Prob(F-statistic) 0.002373    
     
     

Өмнөх шалгууртай адилаар 𝐹 статистик (0.0024) болон 𝜒2 статистик (0.0028)-ийн утгууд нь 

1%-ийн түвшинд гомоскедастик байна гэсэн тэг таамаглалыг няцааж байна. 

Энд авч үзсэн таамаглалын шалгуурууд нь хамгийн өргөн хэрэглэгддэг шалгуурууд бөгөөд та 

бүхэн Harvey, Glejser зэрэг шалгууруудыг дээр авч үзсэн аргачлалыг ашиглан өөрсдөө тооцон 

үзэж болно. ARCH шалгуурын тухайд цаг хугацааны тоо мэдээ буюу хугацааны цувааны тоо 

мэдээг ашиглан авч үзэх болно. 

4.3 Гетероскедастикийг засварлаж үнэлэх 

Шалгуурыг явуулсны дүнд гетероскедастиктай болох нь тогтоогдсон бол хоёр асуудлыг 

анхаарах шаардлагатай болно. 1-рт загварт шаардлагатай хувьсагчдыг оруулалгүй 

орхигдуулсан, функцийн хэлбэрийг буруу сонгосон зэргээс үүдэлтэй хуурмаг гетероскедастик 

уу гэдгийг, 2-рт загварын тэгшитгэл зөв байхад үүсэж буй бодит гетероскедастик бол түүнийг 

хэрхэн засварлах вэ? гэдэг асуудал чухал юм.  

Энэ хэсэгт хоёр дахь асуудлын хувьд үүссэн гетероскедастикийг хэрхэн засварлах талаар авч 

үзэх болно. 

4.3.1 Вайт гетероскедастик тогтмол стандарт алдаанууд  

Вайт гетероскедастик тогтмол стандарт алдаанууд (white heteroskedastic consistent standard 

errors) аргыг ашиглан гетероскедастикийг засварлах тохиолдолд үнэлэгдсэн параметрын хувьд 

ямар нэгэн өөрчлөлт гарахгүй бөгөөд интервал үнэлгээ, таамаглалын шалгуурт ашиглагддаг 

стандарт алдаа өөрчлөгдөх болно.  

Үүнийг тооцохдоо Quick > Estimate Equation… гэсэн сонголт хийж үнэлгээний цонх болох 

Equation Estimation цонх гарна. 
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Specification хэсэгт үнэлэх тэгшитгэлээ оруулж өгсний дараа 

хажуугийн Options хэсгийг сонгоно. 

Coefficient covariance нүднээс зурагт харуулсны дагуу Huber-

White гэсэн сонголтыг хийж ОК дарна. 

Дор харуулсан үнэлгээний 

үр дүн нь өмнөх  

cons_eq-нд харуулсан 

үнэлгээний үр дүнгээс бараг ялгаагүй зөвхөн параметрын 

стандарт алдаа болон түүнийг ашиглан тооцсон 𝑡 

статистикийн хувьд ялгаатай гарч байна. Үнэлгээний 

нарийвчлал сайжирч 𝑡 статистикийн утга өндөр гарсан байна. 

 
Dependent Variable: CONSUMP   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 124    

Included observations: 124   

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 77.00259 13.05686 5.897484 0.0000 

DISPOSAL 0.122060 0.007020 17.38860 0.0000 
     
     R-squared 0.701850     Mean dependent var 323.2339 

Adjusted R-squared 0.699406     S.D. dependent var 134.9713 

S.E. of regression 73.99995     Akaike info criterion 11.46200 

Sum squared resid 668071.1     Schwarz criterion 11.50749 

Log likelihood -708.6442     Hannan-Quinn criter. 11.48048 

F-statistic 287.1902     Durbin-Watson stat 1.393524 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Үнэлгээний үр дүнгийн тайлбарын доод хэсэгт White heteroskedasticity-consistent standard 

errors & covariance гэсэн тайлбар шинээр нэмэгдсэн байгаа нь харагдаж байна. 

Үүнийг командын мөр ашиглан дараах хэлбэрээр бичих боломжтой юм. 

 equation cons_eq_w.ls(h) consump c disposal 

Энэ тохиолдолд шинээр cons_eq_w гэсэн объект ажлын файлд үүсэх бөгөөд үр дүн нь дээр 

харуулсны дагуу байна. 

 

 



 

74 

 

4.3.2 Жигнэгдсэн хамгийн бага квадратын арга 

Жигнэгдсэн хамгийн бага квадратын арга (ЖХБКА)-ыг ашиглан гетероскедастикийг 

засварлах нь эконометрикт түгээмэл байдаг. Энэ аргыг энгийн регресс болон олон хүчин 

зүйлийн регрессийн аль алины хувьд ашиглаж болох бөгөөд эхний удаад энгийн регрессийн 

хувьд хэрхэн ашиглах талаар авч үзье. 

Нөхцөлт дисперс 𝜎𝑖
2  нь мэдэгдэж байгаа тохиолдолд жигнэгдсэн хамгийн бага квадратын 

аргыг ашиглан гетероскедастикийг засварлан үнэлэх боломжтой. Гэсэн хэдий ч бидэнд тэр бүр 

нөхцөлт дисперсийн утга мэдэгддэггүй. Тиймээс үүнийг энгийн регрессийн тохиолдолд 

тайлбарлагч хувьсагч 𝑥𝑖-ийг ашиглан гетероскедастикийг засварлана. 

Бидний жишээгээр 𝑥𝑖  нь disposal тул дараах хэлбэрээр засварлана. Quick > Estimate 

Equation… гэсэн сонголт хийж Equation Estimation үнэлгээний цонхоо гаргана. 

 

Specification хэсэгт үнэлэх тэгшитгэлээ оруулж өгсний дараа хажуугийн Options хэсгийг 

сонгоно. 

 

Weights–д харуулсан Type хэсгийн 4 сонголтоос аль тохирох засварлах жингээ сонгоно. Энд 

ямар сонголт хийснээс шалтгаалан disposal утгыг хэрхэн бичихээ шийднэ. Энд 

• Inverse std. dev. гэсэн сонголтыг хийсэн тохиолдолд Weight series хэсэгт 

1/sqr(disposal);   

• Inverse variance бол 1/disposal;  

• Std. deviation бол sqr(disposal);  

• Variance бол disposal гэж тус тус бичиж өгнө. 

Дээрх 4 сонголтын алийг ч сонгосон дээрх бичлэгийг ашиглан явуулсан үнэлгээний үр дүн 

ямар нэгэн зөрүүгүй ижил үр дүн гарна. 

Зурагт харуулсны дагуу Inverse variance гэсэн сонголтыг хийж Weight series хэсэгт 1/disposal 

гэсэн бичилтийг хийж ОК дарна. 
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Энэ тохиолдолд ЖХБКА-ын үнэлгээний үр дүн дор харуулсны дагуу гарна. 

 
Dependent Variable: CONSUMP   

Method: Least Squares   

Date: ХХХХ   Time: ХХ   

Sample: 1 124    

Included observations: 124   

Weighting series: 1/DISPOSAL   

Weight type: Inverse variance (average scaling) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 49.67838 10.27741 4.833743 0.0000 

DISPOSAL 0.135605 0.006088 22.27281 0.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.802614     Mean dependent var 269.8945 

Adjusted R-squared 0.800996     S.D. dependent var 70.41164 

S.E. of regression 62.66210     Akaike info criterion 11.12939 

Sum squared resid 479037.7     Schwarz criterion 11.17488 

Log likelihood -688.0221     Hannan-Quinn criter. 11.14787 

F-statistic 496.0781     Durbin-Watson stat 1.295839 

Prob(F-statistic) 0.000000     Weighted mean dep. 241.2240 
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.693207     Mean dependent var 323.2339 

Adjusted R-squared 0.690693     S.D. dependent var 134.9713 

S.E. of regression 75.06484     Sum squared resid 687437.2 

Durbin-Watson stat 1.354740    
     
     

Үр дүнгээс харвал тогтмол тоон утгын коэффициентын утга багасаж, налалтын коэффициентын 

утга нэмэгдсэний зэрэгцээ стандарт алдаа багасаж, 𝑡 статистик нэмэгдсэн байна. Мөн Weighted 

Statistics-аас харвал Unweighted Statistics-тай харьцуулахад детерминацийн коэффициентын 

утга өндөр гарсан нь бодит байдлыг тайлбарлах чадвар нэмэгдсэн болох нь харагдаж байна. 

Командын мөрөнд ЖХБКА-ыг бичих тохиолдолд Inverse std. dev. хэлбэрийг сонгож бичдэг. 

 equation weight_eq.ls(w=1/sqr(disposal)) consump c disposal 

Энд w нь ЖХБКА-ын жинг ямар хэлбэрээр авахыг заан харуулна.  

 

АНХААРАХ: 

• Бусад 3 сонголтыг w-ийн ард бичвэл шинжилгээний хариу буруу гарах болно. Тэдгээр 

сонголтыг зөвхөн цонхноос сонголт хийх боломжтой юм. 

Олон хүчин зүйлийн регрессийг ашиглах тохиолдолд тайлбарлагч хувьсагч 𝑥𝑖-ийг ашиглах нь 

тийм ч тохиромжтой бус юм. Учир нь гетероскедастик үүсгэхэд гол нөлөөтэй тайлбарлагч  

хувьсагчийг заавал илрүүлэх шаардлагатай. Иймээс тайлбарлагч хувьсагч 𝑥𝑖 -ийн оронд 
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хамаарагч хувьсагчийн үнэлэгдсэн утга  �̂�𝑖 эсвэл дисперсийн функцыг ашиглах нь зохимжтой. 

Жишээнээс бид �̂�𝑖 -ийг тооцон 𝑥𝑖 -тай адилаар тооцоог хийх боломжтой тул дисперсийн 

функцыг хэрхэн ашиглан хэрхэн гетероскедастикийг засварлан үнэлэх талаар авч үзье. 

Хэдийгээр энд өмнөх жишээний адилаар энгийн регрессийг ашиглаж байгаа боловч олон 

хүчин зүйлийн регрессийн хувьд тооцох арга нь адил юм. Дисперсийн функцийг ашиглаж 

гетероскедастикийг засварлан үнэлэхэд дор харуулсан бичилтийг командын мөрөнд хийнэ. 

equation cons_eq.ls consump c disposal 

series le2=log(resid^2) 

equation sig2.ls le2 c log(disposal) 

sig2.forecast hat_le2 

series expsig=sqr(exp(hat_le2)) 

equation cons_eq_w.ls(w=1/expsig) consump c disposal 

Эхний мөрийн хувьд гетероскедастик бүхий регрессийн тэгшитгэлийг үнэлж ажлын файлд 

cons_eq нэрээр хадгалж байна. Тооцоонд ашигласан регрессийн тэгшитгэлийн хувьд 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖 + 𝑒𝑖 тооцоог хийж байна. 

Хоёрдугаар мөрийн хувьд гетероскедастик бүхий регрессийн тэгшитгэлийн алдааны 

илэрхийллийг квадрат зэрэгт дэвшүүлэн натурал логарифм авч le2 нэрээр ажлын файлд 

хадгалж байна. Үүнийг томьёогоор илэрхийлбэл 𝜙 = ln(�̂�𝑖
2)-ийг тооцох юм. 

Гуравдугаар мөрийн хувьд дисперсийн функцийг үнэлж sig2 нэртэйгээр ажлын файлд 

хадгалж байна. Тэгшитгэлийн хувьд ln(�̂�𝑖
2) = 𝛼1 + 𝛼2 ln(𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑎𝑙) + 𝑢𝑖 тооцоог хийж байна. 

Дөрөвдүгээр мөрийн хувьд гуравдугаар мөрөнд тооцсон  �̂� = ln(�̂�𝑖
2)-ийн прогнозын утга буюу 

онолын утгыг тооцон hat_le2 нэрээр ажлын файлд хадгалж байна. Үүнийг бид sig2-ийг 

үнэлсэн цонхыг нээлттэй байхад Forecast товчийг даран тооцох боломжтой. 

Тавдугаар мөрөнд стандарт алдаа буюу expsig утгыг тооцож байна. Энэ нь дисперсээс язгуур 

гаргах замаар тодорхойлогдож байна. Үүнийг томъёогоор илэрхийлбэл �̂�𝑖 = √exp(�̂�)  утгыг 

тооцож байна гэсэн үг юм. exp нь антилогарифм буюу экспоненциаль утгыг илэрхийлнэ. 

Сүүлийн зургаадугаар мөр нь ЖХБКА-ын үнэлгээг харуулж байна. Үүнийг мөн өмнөх 

тайлбарлагч хувьсагч 𝑥𝑖-ийг ашиглан гетероскедастикийг засварлан үнэлж байсантай адилаар 

үндсэн цэс ашиглан тооцож болно. ЖХБКА-ын тэгшитгэлийн жинг 𝑤𝑖 = 1/𝑒𝑥𝑝𝑠𝑖𝑔𝑖 гэж бичвэл  

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑖 ⋅ 𝑤𝑖 = 𝛽1
∗𝑤𝑖 + 𝛽2

∗𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖 ⋅ 𝑤𝑖 + 𝑒𝑖 ⋅ 𝑤𝑖                          (4.1) 

хэлбэртэй байна. Үнэлгээний үр дүн өмнөх утгаас нэлээд ялгаатай гарч байна. 

 
Dependent Variable: CONSUMP   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 124    

Included observations: 124   

Weighting series: 1/EXPSIG   

Weight type: Inverse standard deviation (EViews default scaling) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 63.44090 12.96583 4.892929 0.0000 
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DISPOSAL 0.128360 0.006604 19.43555 0.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.755873     Mean dependent var 305.2873 

Adjusted R-squared 0.753872     S.D. dependent var 100.4665 

S.E. of regression 69.98510     Akaike info criterion 11.35044 

Sum squared resid 597545.6     Schwarz criterion 11.39593 

Log likelihood -701.7272     Hannan-Quinn criter. 11.36892 

F-statistic 377.7407     Durbin-Watson stat 1.347651 

Prob(F-statistic) 0.000000     Weighted mean dep. 284.8090 
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.699940     Mean dependent var 323.2339 

Adjusted R-squared 0.697481     S.D. dependent var 134.9713 

S.E. of regression 74.23659     Sum squared resid 672350.7 

Durbin-Watson stat 1.384856    
     
     

Гетероскедастиктай үеийн регрессийн тэгшитгэлтэй харьцуулан харвал тогтмол тоон 

коэффициентын утга багасаж, налалтын коэффициентын утгыг нэмэгдсэн байна. Түүнчлэн 

стандарт алдаа аль аль коэффициентын хувьд багасаж, 𝑡 статистикийн утга нэмэгдсэн байна. 

Түүнчлэн ЖХБКА-ын детерминацийн коэффициентын утга 0.7558 байгаа нь энгийн ХБКА-ын 

үнэлгээний детерминацийн коэффициентын утгаас 0.056 пунктээр илүү байна. 

 

АНХААРАХ:  

• ЖХБКА-ыг Ерөнхий Хамгийн Бага Квадратын Арга гэж нэрлэж болох ба EXБКА гэж 

тэмдэглэдэг. Гэхдээ ЕХБКА-ыг ЖХБКА гэж нэрлэж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл ЖХБКА=

>ЕХБКА бол ЕХБКА≠>ЖХБКА байна гэсэн үг. 

4.4 Автокорреляцийн шинж чанар 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГТ кросс секшон, цаг хугацааны буюу хугацааны цуваа, панел тоо мэдээ 

гэсэн гурван төрлийн тоо мэдээг эконометрикт ашигладаг талаар дурдсан. Өмнөх шинжилгээнд 

ашиглагдаж байсан тоо мэдээ нь кросс секшон тоо мэдээнд тулгуурлаж байсан. Гэвч кросс 

секшон хэлбэрийн тоо мэдээг ашиглан тооцсон регрессийн тэгшитгэлийн алдааны илэрхийлэл 

нь хоорондоо хамааралтай байх өөрөөр хэлбэл автокорреляцитай байх нь бараг боломжгүй 

байдаг. Жишээ нь аль нэг өрхийн орлого нөгөө өрхийн орлогоос хамааралтай, эсвэл нөлөөтэй 

байх боломж бараг үгүй юм. Шугаман регрессийн сонгодог нөхцөлд дурдсанаар 

𝐸(𝑒𝑖𝑒𝑗) = 𝑐𝑜𝑣(𝑒𝑖 , 𝑒𝑗) = 0  𝑖 ≠ 𝑗                  (4.2) 

байна гэсэн нөхцөл хангагдана. Хугацааны цувааны хувьд эдийн засгийн тоо мэдээ нь цаг 

хугацаагаар эрэмбэлэгдсэн байдаг тул өмнөх хугацааны тоо мэдээнээс дараагийн хугацааны 

тоо мэдээ нь хамааралтай байх тохиолдол ихээхэн гардаг. Жишээ нь эдийн засгийн өсөлт 

өндөр байгаа жилийн дараагийн жилд эдийн засгийн өсөлт өмнөх жилээ гүйцэхгүй ч өндөр 

гарч болно. Эсвэл эсрэгээрээ өмнөх жилээсээ ч өндөр гарч болох юм. Ийм шинж чанар нь 

өөрөө автокорреляцитай болохыг илэрхийлж байна.  

Энэ нь шугаман регрессийн сонгодог нөхцөлд дурдагдсан 

𝐸(𝑒𝑡𝑒𝑠) = 𝑐𝑜𝑣(𝑒𝑡 , 𝑒𝑠) ≠ 0  𝑡 ≠ 𝑠                                       (4.3) 

гэсэн нөхцөл зөрчигдөж байгааг илэрхийлж байна. 
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4.5 Доллар ба еврогийн хамаарал 

Автокорреляцийн шинжилгээг хийхэд бид хугацааны цувааны тоо мэдээ ашиглах 

шаардлагатай. Иймд бид жишээ болгон Монгол Улсын 2008 оны 1-р сараас 2017 оны 6-р сар 

хүртэлх нийт 114 сарын төгрөгтэй харьцах Америк доллар болон еврогийн ханшны бодит тоо 

мэдээ ашиглан шинжилгээ хийе. Тоо мэдээг та бүхэн Монголбанкны www.mongolbank.mn хаяг 

бүхий цахим хуудасны ханшны мэдээ хэсгээс татан авах боломжтой. Тоо мэдээг өмнөх 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГТ үзсэний дагуу ажлын файлд оруулна. 

 

Доллар болон еврогийн ханшны хоорондын хамаарлыг илэрхийлсэн scatter графикийг 

командын мөрөнд scat usd euro гэж бичих замаар байгуулъя. Энд долларын ханшийг удирдан 

хувьсах хэмжигдэхүүн, еврог даган хувьсах 

хэмжигдэхүүн гэж авсан бөгөөд долларын 

ханшны өөрчлөлт еврогийн ханшийг өөрчлөхөд 

хүргэнэ гэсэн таамаглалыг хийсэн болно. 

Графикаас харахад доллар болон еврогийн 

хооронд эерэг хамааралтай байна гэсэн онолын 

таамаглал биелж байна. 

Мөн хоёр хувьсагчийн хооронд шугаман 

хамаарал ажиглагдаж байгаа учраас регрессийн 

тэгшитгэлийг бодохдоо шугаман регрессийн 

загварыг ашиглаж болохоор байна. 

Загварыг үнэлэхдээ equation exchange.ls euro c 

usd хэлбэрээр командын мөрөнд бичилт хийсэн. 

 
Dependent Variable: EURO   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 2008M01 2017M06   

Included observations: 114   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 841.9942 51.46323 16.36108 0.0000 

USD 0.743922 0.031208 23.83762 0.0000 
     
     R-squared 0.835350     Mean dependent var 2036.322 

Adjusted R-squared 0.833880     S.D. dependent var 307.9495 

S.E. of regression 125.5134     Akaike info criterion 12.52009 

Sum squared resid 1764404.     Schwarz criterion 12.56809 

Log likelihood -711.6451     Hannan-Quinn criter. 12.53957 

F-statistic 568.2323     Durbin-Watson stat 0.170136 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Үнэлгээний үр дүнгээс харвал долларын ханш 1 төгрөгөөр өсөхөд еврогийн ханш дунджаар 

0.74 төгрөгөөр нэмэгдэж байна. 𝑡 статистикийн утга нэлээд өндөр буюу статистик утгаараа 1% 

түвшинд ач холбогдолтой гарч байна. Детерминацийн коэффициентын утга боломжийн 

түвшинд буюу бодит байдлыг 83%-р тайлбарлаж байна. 

Бидний үнэлсэн загвар хэр сайн бодитой загвар вэ? Шууд эдийн засгийн бодлого 

боловсруулах шийдвэр гаргалтад ашиглах боломжтой юу? гэсэн асуултад хамгийн түрүүнд бид 

хариулт өгөх шаардлагатай. Хэрэв загвар автокорреляцитай бол үнэлэгдсэн стандарт алдаа нь 

хазайлттай болох бөгөөд 𝑡 статистик бодит бус болно. 

4.6 Автокорреляцийг илрүүлэх 

Автокорреляцийг гетероскедастиктай адилаар нэлээд олон аргаар илрүүлэх боломжтой 

бөгөөд энэ хэсэгт хамгийн өргөн хэрэглэгддэг аргуудтай танилцах болно. 

4.6.1 График арга 

График аргыг ашиглахад эх олонлогийн алдааны илэрхийллийн утга болох 𝑒𝑡-ийг ашиглах 

ёстой боловч, энэ утга бидэнд үл мэдэгдэх тул ХБКА-р үнэлсэн загварын алдааны 

илэрхийллийн утга болох  �̂�𝑡-ийг ашиглана.  

Хугацааны цувааг ашиглан тооцоог хийсэн, мөн өмнөх хугацааны алдааны илэрхийлэл нь 

дараагийн хугацааны алдааны илэрхийлэлд нөлөөлж байгаа эсэхийг шалгаж байгаа тул бид 

�̂�𝑡-ийн өмнөх хугацаа болох �̂�𝑡−1-ийн утгыг тооцох шаардлагатай юм. 

Өмнөх бүлгүүдэд дурдсан аргачлалаар тухайн хугацааны алдааны илэрхийлэл �̂�𝑡 -ийн утгыг 

тооцно. 

Үүнийг командын цонхонд хялбараар  

series ehat=resid 

гэж бичиж ажлын файлд шинээр ehat объект үүсгэж болно.  

Одоо өмнөх хугацааны алдааны илэрхийлэл болох �̂�𝑡−1 утгыг хялбар тооцож болно. 

 series ehat_1=ehat(-1) 

EViews програмд нэг хугацааны хоцрогдол буюу лагийн утгыг нэр(-1) хэлбэрээр илэрхийлдэг. 

Хэрэв 𝑛 хугацааны лагийн утгыг харуулах бол нэр(-n) гэсэн хэлбэрээр бичиж өгнө.  

Энэ ehat болон ehat_1-ийн ялгааг дор зургаар харуулав. 

 

Бидэнд 2007m12 гэсэн утга олдох боломжгүй тул 2008M01 утгын харалдаа EHAT_1 дээр NA 

гэсэн тэмдэглэгээ гарч байна.  

Эдгээр утгыг ашиглан бид графикийг байгуулах боломжтой юм. Ингэхдээ өмнөх хугацаанаас 

шалтгаалж дараагийн хугацааны алдааны илэрхийлэл өөрчлөгдөх тул өмнөх хугацаа буюу 𝑡 −
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1 нь удирдан хувьсах хэмжигдэхүүн, дараагийн хугацаа буюу 𝑡 нь даган хувьсах хэмжигдэхүүн 

болно. Графикийг командын мөрөнд 

 scat ehat_1 ehat 

гэж бичих замаар хялбараар байгуулж болно. Мөн шинээр заавал ehat_1 утга үүсгэлгүйгээр 

шууд scat ehat(-1) ehat гэж бичиж болно. 

Зургаас харвал, өмнөх хугацааны алдааны 

илэрхийллийн утга �̂�𝑡−1  -с дараагийн хугацааны 

алдааны илэрхийлэл�̂�𝑡  нь хамаарч байгаа нь харагдаж 

байна. Тиймээс алдааны илэрхийлэл нь илэрхий 

автокорреляцитай байна. 

Графикаас мөн алдааны илэрхийллийн хооронд 

шугаман хамааралтай байгаа нь харагдаж байна. Ийм 

шинж чанарыг эконометрикт авторегресс шинж чанар 

гэж нэрлээд AR(1) гэсэн тэмдэглэгээг хийдэг. 

Дараагийн хэсэгт AR(1)-ийн талаар дэлгэрэнгүй авч 

үзнэ. 

4.6.2 Дурбин-Ватсоний 𝒅 статистик 

Дурбин-Ватсон (Durbin-Watson)-ий статистикийн талаар ХОЁРДУГААР БҮЛЭГТ ямар үүрэгтэй 

бага хэмжээгээр дурдсан. Одоо энэ статистикийн талаар дэлгэрэнгүй авч үзье. Бидний валютын 

ханшны үнэлгээний цонхны доод хэсэгт  

Log likelihood -711.6451     Hannan-Quinn criter. 12.53957 

F-statistic 568.2323     Durbin-Watson stat 0.170136 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

гэсэн үр дүнг тооцон харуулсан байна. Durbin-Watson-ий статистик утгыг 𝑑 үсгээр тэмдэглэж 

харуулдаг бөгөөд 0 ≤ 𝑑 ≤ 4 хооронд утгаа авдаг. 

𝑑 ≈ 2(1 − �̂�) 

Энд 𝜌-ийг нэгдүгээр эрэмбийн автокорреляцийн коэффициент гэж нэрлэдэг. 

Тэгшитгэлээс харвал  �̂� = 0 байхад 𝑑 = 2 болж байна. Энэ нь автокорреляцийн утга 0 байхад 

Durbin-Watson 2 гэсэн утга авахыг харуулна. Өөрөөр хэлбэл, алдааны илэрхийлэл нь 

автокорреляцигүй бол Durbin-Watson-ий утга 2 гарна гэсэн үг. �̂�-ийг дор харуулсны дагуу 

тооцдог. 

�̂� =
∑ �̂�𝑡 �̂�𝑡−1

∑ �̂�𝑡
2                       (4.4) 

Энэ тэгшитгэлийн тооцоог EViews програмд дор харуулсан хэлбэрээр бичиж болно. 

scalar r=@cor(ehat, ehat_1) 

Гэхдээ энд харуулж буй командын мөрөн дэх бичилт болон тэгшитгэлээс тооцож буй  �̂� утга 

хоёрын хооронд бага зэргийн зөрүү гарах боловч түүврийн хэмжээ их болох тусам энэ 

хоорондын зөрүү арилдаг. 
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Энд 𝜌 нь корреляцийн коэффициент тул −1 ≤ 𝜌 ≤ 1 гэсэн утга авна. Хэрэв 𝜌 нь эерэг утгатай 

буюу эерэг автокорреляцитай бол 0 ≤ 𝑑 ≤ 2 утгатай байна. 𝜌-ийн утга хэдий чинээ өндөр 

байна төдий чинээ 𝑑 утга 0 рүү дөхөх болно. 𝜌 сөрөг утгатай буюу сөрөг автокорреляцитай 

байвал 2 ≤ 𝑑 ≤ 4 хооронд утгаа авах бөгөөд 𝜌 хэдий чинээ бага утгатай байна төдий чинээ 4-д 

ойр утга авна. 

Бидний жишээнээс харвал 𝑑 = 0.17 байгаа нь өндөр эерэг автокорреляцитай буюу  �̂� = 0.915 

гарч байна. 

Хэдийгээр энд Durbin-Watson-ий статистик нь илэрхий автокорреляцитай байгааг илэрхийлэн 

харуулж байгаа боловч 𝑑 утгыг хараад шууд автокорреляцитай эсэх талаар хэлэх боломжгүй 

тохиолдол байдаг. Энэ талаарх дэлгэрэнгүйг эконометрикийн сурах бичгээс харна уу. 

4.6.3 Үлдэгдлийн коррелограм 

Алдааны илэрхийллийн утга 𝑒𝑡  нь өмнөх хугацаануудын алдааны илэрхийллүүд болох 

𝑒𝑡−1, 𝑒𝑡−2, … -ээс хамааралтай эсэхийг харуулдаг хамаарлын ухагдахууныг үлдэгдлийн 

коррелограм гэдэг. Эх олонлогийн талаарх мэдээлэл олдох боломжгүй тул бид �̂�𝑡  утгыг 

ашиглана. 

Тооцооны хувьд өмнөх  �̂� утгыг тооцох аргачлалтай адил байна. Хоёрдугаар лагийн хувьд �̂�𝑡−1-

ийн оронд �̂�𝑡−2 гэх зэргээр орлуулж тооцно. Үүнийг програмд хялбархан харуулах боломжтой 

байдаг. 

Үнэлэгдсэн регрессийн тэгшитгэлийг нээлттэй байхад зурагт харуулсны дагуу View > Residual 

Diagnostics > Correlogram – Q-statistics гэсэн дарааллаар сонголтыг хийнэ. 

 

Энэ тохиолдолд дор харуулсан Lag Specification цонх гарна. 

Lags to include хэсэгт хэчнээн хугацааны алдааны 

илэрхийллүүдийн хамаарал буюу корреляцийг харуулах тоон 

утгаа оруулж өгнө. Түүврийн тооноос хамаараад програм 

автоматаар хэчнээн лагийн утгыг хамааруулахыг гаргаж 

харуулдаг. Лагийн хэмжээ хэт их эсвэл хэт богино санагдвал 

та өөрөө хэмжээгээ оруулах боломжтой. Манай жишээнд 

програмын автоматаар гаргаж өгсөн 36-г хэвээр нь авъя. 

Гэхдээ дэлгэцэд эхний утгуудыг л харуулах болно. Лагийн 

хэмжээг оруулж ОК дарахад үлдэгдлийн коррелограмыг харуулсан цонх гарна. 
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Цонх нь хоёр хэсгээс бүрдэх бөгөөд эхний хэсэг нь үлдэгдлийн коррелограмын график утгыг 

хоёр дахь хэсэг нь тоон утгыг харуулдаг. Эхний хэсэгт АС буюу Autocorrelation, PAC буюу 

Partial Correlation-ийг харуулж байна. Хоёрдох хэсэгт AC, PAC-ээс гадна Q-Stat утга болон 

түүний магадлал Prob утгыг тус тус харуулж байна. 

Энд тооцоолон харуулсан хамгийн эхний мөрийн 0.914 утга нь өмнө тооцоолсон  �̂�-ийн утгыг 

илэрхийлэх бөгөөд томьёололд алдааны илэрхийллийн утгыг тооцох зөрүүнээс шалтгаалан 

бага зэргийн ялгаатай гарч байгаа болно. Үүнийг нэгдүгээр эрэмбийн автокорреляцитай байна 

гэж үздэг. 

График утгад харагдаж буй тасархай шугам нь ±2/√𝑛-р тооцсон 2 × стандарт алдааны утга 

5%-ийн түвшинд автокорреляцигүй болохыг илэрхийлсэн шугам бөгөөд ерөнхийдөө энэ 

шугамаас давж гарсан тохиолдолд автокорреляцитай гэж үздэг. 

Зургаас харвал магадлалын утгууд бүгд автокорреляцигүй гэсэн таамаглалыг 1%-ийн түвшинд 

няцааж байгаа бөгөөд автокорреляцитай болохыг илэрхийлж байна.  

Тооцоолол болон томьёолол, AC болон PAC-ийн ялгаа Q статистикийн талаар эконометрикийн 

сурах бичгүүдээс уншигч та дэлгэрүүлэн харна уу. 

4.6.4 Бруюш-Годфрейн лагранжийн үржүүлэгч шалгуур 

Бруюш-Годфрейн лагранжийн үржүүлэгч (Breusch-Godfrey Langrange Multiplier) шалгуурыг 
гол төлөв Лагранжийн үржүүлэгч (Lagrange Multiplier-LM) шалгуур гэж нэрлэдэг бөгөөд 

алдааны илэрхийллийг тайлбарлагч хувьсагч болон алдааны илэрхийллийн өмнөх хугацааны 

утгыг ашиглан тооцсон регрессийн тэгшитгэлээс тооцдог шалгуур юм. 

Шалгуурыг явуулахын тулд үнэлэгдсэн регрессийн тэгшитгэлийн цонхыг нээлттэй байхад View 

> Residual Diagnostics > Serial Correlation LM Test… гэсэн дарааллаар сонголтыг хийнэ. 
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Сонголтыг хийснээр шалгуурт ашиглах лагийн хэмжээг 

оруулж өгөх цонх гарах бөгөөд өмнөх Correlogram Q-

statistics шалгууртай адилаар програм автоматаар лагийн 

тоог сонгож болно. Лагийн хэмжээг өөрчлөх бол цонхонд 

лагийн хэмжээг оруулж өгнө. 

Бид одоогоор нэгдүгээр эрэмбийн автокорреляцийг 

сонирхож байгаа тул Lags to include: хэсэгт 1 гэсэн утгыг 

оруулж ОК даръя.  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 569.3452     Prob. F(1,111) 0.0000 

Obs*R-squared 95.40062     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 2008M01 2017M06   

Included observations: 114   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -3.138294 20.88094 -0.150295 0.8808 

USD 0.002238 0.012663 0.176711 0.8601 

RESID(-1) 0.915656 0.038375 23.86096 0.0000 
     
     R-squared 0.836848     Mean dependent var -7.89E-14 

Adjusted R-squared 0.833908     S.D. dependent var 124.9568 

S.E. of regression 50.92539     Akaike info criterion 10.72456 

Sum squared resid 287866.9     Schwarz criterion 10.79657 

Log likelihood -608.3001     Hannan-Quinn criter. 10.75379 

F-statistic 284.6726     Durbin-Watson stat 1.669762 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Энд автокорреляцигүй гэсэн тэг таамаглал дэвшүүлсэн. Таамаглалын шалгуурын утгыг тооцоход 

ашигласан туслах регрессийн тэгшитгэлээс харвал өмнөх хугацааны алдааны илэрхийлэл 𝑡 

статистик ач холбогдолтой байна. Мөн хамгийн гол анхаарч үзэх ёстой 𝐹  шалгуурын утга 

болон 𝜒2  шалгуурын утгаас харвал магадлалын утгууд бүгд 0.0000 байгаа нь 1%-ийн ач 

холбогдлын түвшинд таамаглал няцаагдаж автокорреляцитай гэсэн дүгнэлтэд хүргэж байна. 

Энд авч үзсэн бүх шалгуурын утгаас харвал алдааны илэрхийлэл нь нэгдүгээр эрэмбийн 

автокорреляцитай гэсэн дүгнэлтэд хүргэж байна. График аргаас харахад энэхүү нэгдүгээр 

эрэмбийн автокорреляцийн утга нь шугаман хамааралтай болох нь тодорхойлогдсон тул 

алдааны илэрхийллийг авторегресс загвараар илэрхийлэн харуулах боломжтой юм.  

𝑒𝑡 = 𝜌𝑒𝑡−1 + 𝑢𝑡                 (4.3) 

Загварт харуулж буй алдааны илэрхийллийн авторегресс загварыг AR(1) гэж тэмдэглэдэг 

бөгөөд алдааны илэрхийллийн тэгшитгэл нь тогтмол тоон утгагүй регрессийн тэгшитгэлтэй 

адил байна. Энд 𝜌 нь нэгдүгээр эрэмбийн автокорреляцийн коэффициент бөгөөд −1 ≤ 𝜌 ≤ 1 

утга авдаг талаар Durbin-Watson-ий статистикт дурдаж байсан. 

AR(1) загварыг автокорреляцийг засварлахад хэрхэн ашигладаг талаар дараагийн хэсэгт авч 

үзнэ. 

4.7 Автокорреляцийг засварлах 

4.7.1 Ньюэй-Вест үнэлгээ 

Алдааны илэрхийлэл нь автокорреляцитай, эсвэл гетероскедастиктай, эсвэл бүр хоёулаа 

оршин байх тохиолдолд засварлан үнэлэх аргыг Ньюэй-Вест (Newey-West) нээсэн байдаг. 

Ньюэй-Вест үнэлгээг HAC буюу Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent үнэлгээ гэж 

нэрлэдэг. 

Үнэлгээ нь өмнөх гетероскедастиктай үед ашиглаж байсан White-ийн үнэлгээтэй адилаар 

зөвхөн стандарт алдаа болон 𝑡 статистик утгуудыг л өөрчлөх ба бусад үзүүлэлтүүдийн хувьд 

ямар нэгэн өөрчлөлт гарахгүй. 

Үнэлгээг явуулахдаа Quick > Estimate Equation… гэсэн сонголтыг хийж, Equation Estimation 

цонхны Specification хэсэгт үнэлэх регрессийн тэгшитгэлээ урьдын адил оруулж өгнө. Үүний 

дараа Specification-ий хажуугийн Options товчийг дарна. 

 

Coefficient covariance хэсгээс HAC (Newey-West) сонголтыг хийх шаардлагатай. 

HAC options хэсгээс нэмэлт байдлаар үнэлгээнд ашиглаж болох сонголтуудыг хийдэг. Ямар 

нэгэн сонголт хийгээгүй байхад програм автоматаар шаардлагатай утгуудыг тооцож үнэлнэ. 
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Dependent Variable: EURO   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 2008M01 2017M06   

Included observations: 114   

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 

        bandwidth = 5.0000)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 841.9942 69.40156 12.13221 0.0000 

USD 0.743922 0.044635 16.66681 0.0000 
     
     R-squared 0.835350     Mean dependent var 2036.322 

Adjusted R-squared 0.833880     S.D. dependent var 307.9495 

S.E. of regression 125.5134     Akaike info criterion 12.52009 

Sum squared resid 1764404.     Schwarz criterion 12.56809 

Log likelihood -711.6451     Hannan-Quinn criter. 12.53957 

F-statistic 568.2323     Durbin-Watson stat 0.170136 

Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 277.7825 

Prob(Wald F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Үнэлгээний эхний хэсэг дэх ерөнхий мэдээллийн дор HAC үнэлгээг явуулсан болох талаарх 

мэдээлэл гарч байна. Үнэлгээг командын мөрийг ашиглан явуулах бол: 

 equation exchange_hac.ls(n) euro c usd 

хэлбэрээр бичнэ. 

Өмнөх үнэлгээний үр дүнтэй харьцуулан харвал бодит стандарт алдаа нь илүү өргөн хүрээтэй 

байх бөгөөд 𝑡 статистикийн утга багассан болох нь харагдаж байна. 

4.7.2 Алдааны илэрхийллийн авторегресс (1) загварын үнэлгээ 

Автокорреляцитай үед бидний өргөн хэрэглэдэг энгийн ХБКА-аар үнэлэх нь тохиромжтой 

бус болох талаар дурдсан. Тиймээс бид загвар дахь алдааны илэрхийллийн хамаарлыг нарийн 

тусган харуулж байж загвараа үнэлэх шаардлагатай болж байна. Манай загварт онолын хувьд 

алдааны илэрхийллийн авторегресив (1) буюу AR(1) загварыг тусган бичвэл: 

𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥𝑡 + 𝑒𝑡   𝑒𝑡 = 𝜌𝑒𝑡−1 + 𝑢𝑡                 (4.4) 

гэж тодорхойлно. АR(1) загварт харуулж буй алдааны илэрхийлэл 𝑢𝑡  нь автокорреляцигүй 

байна гэж үзэх бөгөөд үүнийг хялбархан нотлон харуулах боломжтой. Энд хэдийгээр зарим нэг 

тооцоог хийж харуулах боловч илүү нарийн тооцоог эконометрикийн сурах бичгээс лавлаж 

харна уу. Загварын үнэлгээг хэрхэн хийх талаар одоо авч үзье. 

Үүний тулд Quick > Estimate Equation… дарааллаар сонголт хийж гарч ирэх Equation 

Estimation цонхны Specification хэсэгт дор харуулсны дагуу бичнэ. 
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Үүний дараа Options сонголтыг дарж дор зурагт харуулсны дагуу ARMA Method: хэсгээс CLS 

гэсэн сонголтыг мөн Optimization хэсгээс EViews legacy гэсэн сонголтыг тус тус хийж ОК дарна. 

 

Үүнийг командын мөр ашиглан бичих бол 

 equation exchange_ar1.ls(arma=cls, optmethod=legacy) euro c usd ar(1)) 

хэлбэрээр бичнэ. Тэгшитгэлийн сүүлд бичиж буй ar(1) хэлбэр нь алдааны илэрхийллийг загварт 

тусгаж, үнэлэхийг програмд ойлгуулж буй арга юм. 

Үнэлгээний үр дүнд Included observations: 113 after adjustment гэсэн утга харагдаж байгаа нь 

бид нэг хугацааны хоцрогдол авсан тул түүврийн хэмжээ 2008m02-оос эхлээд 2017m06 хүртэл 

нийт 113 утгыг засварлан авч үнэлгээнд ашигласан гэсэн санааг илэрхийлж байна. 

Мөн Convergence achieved after 9 iterations гэсэн утгыг харуулсан байна. Энэ нь шугаман бус 

ХБКА-ын үнэлэгчийн шинж чанарыг тусгаж байгаа бөгөөд алдааны илэрхийллийн 

квадратуудын нийлбэрийн хамгийн бага утгыг олохын тулд дахин давтан үнэлгээг хийсээр 9 

дахь удаад энэ зорилгодоо хүрсэн гэсэн санааг агуулж байна. 

Тэгшитгэлийн төгсгөлд харуулсан Inverted AR Roots .94 гэсэн утга нь алдааны илэрхийллийн AR 

утга тогтвортой (stationary) байна гэсэн шинж чанарыг хангаж чадаж байгааг эсэхийг 

харуулдаг. 0.94<1 байгаа тул алдааны илэрхийллийн AR утга тогтвортой байдлыг хангаж чадаж 

байгааг илэрхийлж байна.  

Хугацааны цувааны хувьд тоо мэдээний тогтвортой байдал шинжилгээнд маш чухал үүрэгтэй 

бөгөөд энэ талаар дараа тодорхой авч үзэх болно. 
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Dependent Variable: EURO   

Method: ARMA Conditional Least Squares (Marquardt - EViews legacy) 

Date: XXXX   Time: XX   

Sample (adjusted): 2008M02 2017M06  

Included observations: 113 after adjustments  

Convergence achieved after 9 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 533.8586 197.3610 2.704986 0.0079 

USD 0.921399 0.101779 9.052945 0.0000 

AR(1) 0.935530 0.034640 27.00686 0.0000 
     
     R-squared 0.973635     Mean dependent var 2039.024 

Adjusted R-squared 0.973155     S.D. dependent var 307.9614 

S.E. of regression 50.45759     Akaike info criterion 10.70633 

Sum squared resid 280056.5     Schwarz criterion 10.77874 

Log likelihood -601.9078     Hannan-Quinn criter. 10.73572 

F-statistic 2031.064     Durbin-Watson stat 1.662849 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .94   
     
     

Тэгшитгэлийн үнэлгээнээс нэгдүгээр эрэмбийн автокорреляцийн коэффициентын утга болох  �̂�-

ийн утгыг илэрхийлж буй AR(1) утга 0.935 гарсан нь өмнөх автокорреляцийн шалгууруудад 

тооцож байсан 𝜌 утгатай ойролцоо гарсаны зэрэгцээ статистикийн хувьд 1%-ийн түвшинд ач 

холбогдолтой гарсан байна.  

Үндсэн үр дүнгээс харвал тогтмол тоон утга нь  533.85 (841.99 байсан), налалтын 

коэффициент 0.92 (0.74 байсан) гарсан бөгөөд 𝑡 статистикууд ихээхэн өөрчлөгдсөн байгаа нь 

харагдаж байна. Тэгшитгэлд харуулж буй S.E. of regression-ий утга нь 𝑒𝑡 -ийн бус 𝑢𝑡 -ийн 

стандарт алдаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. 

Одоо бид шинээр үнэлсэн загвар дахь автокорреляци засварлагдаж чадсан эсэхийг хялбараар 

LM шалгуураар шалгаж харуулъя. Ингэхдээ лагийн утгыг 1 гэж авсан болно. 

Автокорреляцигүй гэсэн тэг таамаглал 𝐹 болон 𝜒2 шалгуурын  магадлалын утга аль аль нь 

0.06-с давж гарсан тул 10 хувийн түвшинд няцаагдахгүй байна. Иймд бид загварын зөв 

үнэлэгдсэн гэж үзэж болно. 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 3.449473     Prob. F(1,109) 0.0660 

Obs*R-squared 3.466361     Prob. Chi-Square(1) 0.0626 
     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 2008M02 2017M06   

Included observations: 113   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.21224 195.3610 0.072749 0.9421 

USD -0.002649 0.100677 -0.026311 0.9791 

AR(1) -0.023610 0.036543 -0.646088 0.5196 
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RESID(-1) 0.187689 0.101056 1.857276 0.0660 
     
     R-squared 0.030676     Mean dependent var -2.26E-08 

Adjusted R-squared 0.003997     S.D. dependent var 50.00505 

S.E. of regression 49.90501     Akaike info criterion 10.69288 

Sum squared resid 271465.6     Schwarz criterion 10.78942 

Log likelihood -600.1475     Hannan-Quinn criter. 10.73205 

F-statistic 1.149824     Durbin-Watson stat 2.009385 

Prob(F-statistic) 0.332424    
     
     

4.7.3 Алдааны илэрхийллийн шаталсан дундаж (1) загварын үнэлгээ 

Загвар дахь алдааны илэрхийлэл нь автокорреляцитай болох нь нотлогдсон тохиолдолд 

AR(1) загварыг үнэлж автокорреляцийг засварлалаа. Дараагийн тооцож үзэх утга маань 

алдааны илэрхийллийн шаталсан дундаж (1) буюу moving average (1) үнэлгээ юм. 

𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑦𝑡−1 + 𝑒𝑡  𝑒𝑡 = 𝑢𝑡 + 𝜃𝑢𝑡−1                           (4.5) 

Энд алдааны илэрхийлэл 𝑒𝑡 нь ямар нэгэн санамсаргүй илэрхийлэл 𝑢𝑡 болон түүний өмнөх 

хугацааны утга 𝑢𝑡−1 -ээс хамаарч байгааг илэрхийлнэ. Ийм шинж чанарыг шаталсан дундаж 

(moving average=MA) гэж нэрлэдэг. 

Тэгшитгэлийг үнэлэхийн тулд өмнөхтэй адил Quick > Estimate Equation… гэсэн сонголтыг хийж, 

Equation Estimation цонхны Equation specification хэсэгт  тооцооны утгыг зурагт харуулсны 

дагуу оруулна. 

 

Үүний дараа өмнөхтэй адил Options сонголтыг дарж дор зурагт харуулсны дагуу ARMA 

Method: хэсгээс CLS гэсэн сонголтыг мөн Optimization хэсгээс EViews legacy гэсэн сонголтыг тус 

тус хийж ОК дарна. 

 

Хэрэв командын цонх ашиглан тооцоог оруулах бол 

 equation exchange_ar1.ls(arma=cls, optmethod=legacy) euro c usd ma(1)) 

хэлбэрээр бичнэ. Үр дүнг дор харуулав. 
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Dependent Variable: EURO   

Method: ARMA Conditional Least Squares (Marquardt - EViews legacy) 

Date: ХХХХ   Time: ХХ   

Sample: 2008M01 2017M06   

Included observations: 114   

Convergence achieved after 36 iterations  

MA Backcast: 2007M12   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 839.5460 57.77995 14.53006 0.0000 

USD 0.745414 0.034944 21.33195 0.0000 

MA(1) 0.815330 0.054591 14.93533 0.0000 
     
     R-squared 0.936246     Mean dependent var 2036.322 

Adjusted R-squared 0.935097     S.D. dependent var 307.9495 

S.E. of regression 78.45328     Akaike info criterion 11.58885 

Sum squared resid 683195.9     Schwarz criterion 11.66085 

Log likelihood -657.5643     Hannan-Quinn criter. 11.61807 

F-statistic 815.0327     Durbin-Watson stat 0.874716 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted MA Roots      -.82   
     
     

Үнэлгээний үр дүнгээс харвал загварын параметрын утгууд ач холбогдолтой, детерминацийн 

коэффициент өндөр гарсан тул загвар боломжийн сайн загвар мэт харагдаж байна. Загварын 

үнэлгээний дүнд автокорреляцийг засварлаж чадсан эсэхийг шалгаж үзье. Өмнөх хэсгүүдэд авч 

үзсэнтэй адилаар LM шалгуурыг явуулж үзье. 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 98.82100     Prob. F(1,110) 0.0000 

Obs*R-squared 53.94857     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 
     
     

 

Энд туслах регрессийн утгын үр дүнг харуулалгүй зөвхөн шалгуурын утгыг авч үзсэн болно. 

Шалгуурын үр дүнгээс харвал 𝐹  болон 𝜒2  шалгуурын утгын магадлал 0.0000 гарсан нь 

автокорреляцигүй гэсэн таамаглал няцаагдахад хүргэж байна. Өөрөөр хэлбэл загварын 

автокорреляци засварлагдаж чадаагүй байна. 

Үүний гол шалтгаан нь уг загварт MA(1) загварын үнэлгээг ашиглаж болохгүйтэй холбоотой юм. 

Автокорреляцийг засварлахад AR(1) загварын үнэлгээг ашиглах уу, MA(1) загварын үнэлгээг 

ашиглах уу гэдгийг урьдчилан тодорхойлсон байх шаардлагатай байдаг. 

Аль үнэлгээг ашиглах нь тохиромжтой вэ? гэдэгт бидний correlogram Q-statistics шалгуур 

тусална. Ахин энэ шалгуурын үр дүнг харъя. 
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Энэ үр дүнгээс харвал Autocorrelation (AC) утга эхний лагаас эхлэн аажмаар буурч байна. 

Харин Partial Correlation (PAC) утга нь эхний лагаас огцом буурч байгаа нь ажиглагдаж байна. 

Энэ тохиолдолд бид AR(1) загварыг ашиглах нь тохиромжтой байдаг. Хэрэв AC утга эхний 

лагаас огцом буурч, PAC утга эхний лагаас эхлэн аажмаар буурч байвал MA(1) загварыг 

ашиглах нь тохиромжтой байдаг. Ийм учраас үнэлгээнд бид MA(1) загварыг ашиглах 

боломжгүй байна гэсэн дүгнэлтэд хүрч байна. 

4.7.4 Авторегресс шаталсан дундаж загварын үнэлгээ 

Авторегресс шаталсан дундаж (Autoregressive Moving Average=ARMA) загварын үнэлгээг 

авч үзье. Энэ нь AR болон МА загварын шинж чанарыг аль алиныг нь агуулсан загвар бөгөөд 

авторегресс шаталсан дундаж (autoregressive moving average) загвар юм. Үүнийг манай онолын 

тэгшитгэлээр илэрхийлэн харуулъя. 

𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑦𝑡−1 + 𝑒𝑡  𝑒𝑡 = 𝜌𝑒𝑡−1 + 𝑢𝑡 + 𝜃𝑢𝑡−1            (4.6) 

Ийм хэлбэрийн ARMA загварыг ARMA(1,1) гэж тэмдэглэдэг. Загвар нь өмнөх хугацааны 

алдааны илэрхийлэл 𝑒𝑡−1 , санамсаргүй шинж чанартай хувьсагч 𝑢𝑡  болон түүний өмнөх 

хугацааны утга 𝑢𝑡−1 утгаас хамаарч байна. 

Загварыг үнэлэхийн тулд өмнөхтэй адил Quick > Estimate Equation… гэсэн сонголтыг хийж, 

Equation Estimation цонхны Equation specification хэсэгт  тооцооны утгыг зурагт харуулсны 

дагуу оруулна. 

 

Options хэсэгт орж өмнөх AR(1) болон MA(1) тооцоог хийх үед хийж байсан ARMA Method: 

хэсгээс CLS гэсэн сонголтыг мөн Optimization хэсгээс EViews legacy гэсэн сонголтыг тус тус хийж 

ОК дарна.  Командын мөрийг ашиглан үнэлэх бол 

 equation exchange_ar1.ls(arma=cls, optmethod=legacy) euro c usd ar(1) ma(1)) 

гэж бичнэ. Үнэлгээний үр дүнг харъя. 
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Dependent Variable: EURO   

Method: ARMA Conditional Least Squares (Marquardt - EViews legacy) 

Date: XXXX   Time: XX   

Sample (adjusted): 2008M02 2017M06  

Included observations: 113 after adjustments  

Convergence achieved after 11 iterations  

MA Backcast: 2008M01   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 528.2962 191.4880 2.758899 0.0068 

USD 0.928289 0.102681 9.040483 0.0000 

AR(1) 0.915968 0.042353 21.62698 0.0000 

MA(1) 0.177613 0.100193 1.772709 0.0791 
     
     R-squared 0.974386     Mean dependent var 2039.024 

Adjusted R-squared 0.973681     S.D. dependent var 307.9614 

S.E. of regression 49.96052     Akaike info criterion 10.69510 

Sum squared resid 272069.9     Schwarz criterion 10.79164 

Log likelihood -600.2731     Hannan-Quinn criter. 10.73428 

F-statistic 1382.186     Durbin-Watson stat 1.984694 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .92   

Inverted MA Roots      -.18   
     
     

 

Хэдийгээр детерминацийн коэффициентын утга хангалттай өндөр гарч байгаа боловч MA(1)-

ийн коэффициентын утга 10 хувийн түвшинд ач холбогдолтой гарч байна. Автокорреляци 

засварлагдсан эсэхийг LM шалгуурыг ашиглан лагийн хэмжээг 1 байхад шалгаж үзье. 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.047976     Prob. F(1,108) 0.8270 

Obs*R-squared 0.050175     Prob. Chi-Square(1) 0.8228 
     
     

Аль аль шалгуурын утгын хувьд автокорреляцигүй гэсэн тэг таамаглал няцаагдахгүй байна. 

Учир нь магадлалын утга 0.1000-ээс давсан байна. Автокорреляци нь засварлагдсан тул бид 

энэ ARMA(1,1) загварыг бодит амьдралд ашиглах боломжтой юу? ҮГҮЙ гэсэн хариулттай байна. 

Гол шалтгаан нь 1-рт MA(1)-ийн коэффициентын утгын ач холбогдол өндөр бус байна. 2-рт AIC, 

SIC, HQ утгууд нь AR(1) загварын үнэлгээний зарим нэг утгаас их гарч байна. 

Ямар тохиолдолд бид ARMA загварыг ашиглах вэ? Үүний хариулт нь мөн л correlogram Q-

statistics шалгуураар тодорхойлогдоно. 

Хэрэв AC утга болон PAC утга аль аль нь эхний лагийн утгаас эхлэн аажмаар буурч байвал 

бид ARMA загварыг ашиглах нь тохиромжтой байдаг. Өөрөөр хэлбэл экспоненциаль хэлбэрээр 

илэрхийлэгдэж байвал ашиглах боломжтой гэсэн үг юм. Манай жишээнээс харвал АС утга 

эхний лагаас хойш аажим, РАС нь эхний лагийн утгаас хойш огцом буурч байгаа тохиолдолд 

ARMA тохиромжгүй байдаг. Энэ нь ARMA загварыг ашиглах боломжгүй 3 дахь шалтгаан болж 

байна. 

Төгрөгөөр илэрхийлсэн еврогийн өөрчлөлтөд төгрөгөөр илэрхийлсэн АНУ-ын долларын 

ханшны өөрчлөлт хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар шинжлэхэд ашиглаж болох тохиромжтой 

загвар нь AR(1) загвар болж байна. Автокорреляцитай холбоотойгоор бид загваруудын зөвхөн 

эхний хугацааны лагийн утгуудын талаар авч үзсэн билээ. 
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Алдааны илэрхийллийн AR(1) загвараас гадна зөвхөн нэг утгаар илэрхийлэгдэх хувьсагчийг AR 

загварт ашиглаж болно. Жишээлбэл инфляц нь өмнөх хугацаа болон түүний өмнөх хэд хэдэн 

хугацаанаас хамаарч болно. Энэ тохиолдолд АR загвар нь: 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑦𝑡−1 + 𝛽2𝑦𝑡−2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑦𝑡−𝑝           (4.7) 

буюу ерөнхий тохиолдолд AR(p) загвар болно. Үүнтэй адилаар MA загварыг ерөнхий 

тохиолдолд MA(q) гэх ба ARMA загварыг ARMA(p,q) гэсэн хэлбэрээр илэрхийлдэг.
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ТАВДУГААР БҮЛЭГ. Хугацааны цувааны тоо мэдээ, түүний 

шинж чанар 

Хугацааны цуваа бүхий тоо мэдээ нь цаг хугацаагаар эрэмбэлэгдсэн байдаг тул түүнийг 

кросс секшон тоо мэдээний адилаар байршлыг нь өөрчлөх, эсвэл шууд эдийн засгийн 

шинжилгээнд ашиглах боломжгүй байдаг. Иймд хугацааны цувааны тоо мэдээг шинжилгээнд 

ашиглахын өмнө зайлшгүй улирлын нөлөөлөл байгаа эсэх, тоо мэдээ нь тогтвортой эсэх, 

шинжилгээ хийхдээ урт хугацааны хамаарал байгаа эсэхийг шалгах шаардлагатай болдог. Энэ 

бүлэгт хугацааны цувааны улирлын засварлалт, тогтвортой байдлын шалгуур, урт хугацааны 

хамаарлын талаар авч үзэх болно. 

5.1 Улирлын нөлөөг засварлах  

Хугацааны цувааг судалгаанд шинж чанараас нь хамааруулаад өдөр, долоо хоног, сар, 

улирал, хагас жил, жил, 5 жил, 10 жил гэх мэт тодорхой давтамжуудаар авч судалдаг болох 

талаар НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГТ дурдсан. Эдгээр хугацааны давтамжаас эдийн засгийн судалгаанд 

хамгийн өргөн хэрэглэгддэг нь сараар болон улирлаар өгөгдсөн хугацааны цуваа юм. 

Сараар болон улирлаар өгөгдсөн тоо мэдээнд улирлын нөлөөлөл тусгагдсан байдаг тул үүнийг 

засварлаж судалгаанд ашиглах шаардлагатай болдог. Энд улирлын нөлөөг засварлах гэдэг нь 

улирлын нөлөөг арилгах гэсэн утгыг илэрхийлнэ. 

5.1.1 Хугацааны цувааны улирлын нөлөө 

Хугацааны цувааны хувьд тоо мэдээ нь улирлын нөлөөллийг тусгасан байх тохиолдол 

нэлээд ажиглагддаг. Жишээлбэл, ГУРАВДУГААР БҮЛЭГТ үзсэн 2010 оны 1 улирлаас 2016 оны 4 

улирал хүртэлх Монгол улсын бодит ДНБ-ий графикийг дахин авч үзье. 
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Графикаас харвал хэдийгээр бодит ДНБ урт хугацаанд өсөж байгаа боловч богино хугацаанд 

өссөн, буурсан утгатай харагдаж байна. Улирлын хэлбэлзлийн бүтцийг илүү сайн харуулахын 

тулд 2013 оны 1 улирлаас 2016 оны 4-р улирал хүртэл нийт 16 улирлыг хамруулсан графикийг 

авч үзье. 
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Графикаас харахад бодит ДНБ-ий хэмжээ 1-р улиралд хамгийн бага байдаг бол 2-р улирлаас 

огцом өсөж, 3-р улиралд бага зэргийн өсөлт ажиглагдаж, эргээд 4-р улиралд дахин буурч 

байна. Энэ нь улирлын хэлбэлзэл бодит ДНБ-д ажиглагдаж байгааг харуулж байна. 

5.1.2 Улирлын нөлөөг АРИМА X12 загвараар засварлаж, үнэлэх   

Хугацааны цувааны бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь үндсэн гурван төрлийн ялгаатай шинж чанар 

бүхий тоо мэдээний хослолоос бүрддэг бөгөөд төрөл тус бүр нь эдийн засаг, нийгмийн 

шинжилгээнд ялгаатай хэлбэрээр илэрхийлэгддэг. Энэхүү шинж чанарыг 1-рт тодорхой цаг 

хугацааны давтамж бүхий, 2-рт хэвийн бус хэлбэлзэл бүхий, 3-рт тренд (жигдрүүлэлт) бүхий 

гэж хуваадаг. 

1-р хэлбэр нь улирлын нөлөө болон календарийн нөлөөг харуулдаг. Энэ нь улирал бүрд 

давтагдах хэлбэртэй байна. Энд нөлөөлөх нэлээд олон хүчин зүйлүүд байж болно. Жишээ нь: 

• Цаг агаарын нөхцөл: Өвлийн улиралд цахилгаан, болон шатахууны хэрэглээ огцом 

нэмэгдэх гэх мэт. 

• Удирдлагын зохицуулалт: Хичээлийн шинэ жилийн нээлт, хаалт гэх мэт. 

• Нийгмийн онцлог үйл ажиллагаа: Шинэ жил, цагаан сараар жижиглэн худалдааны 

борлуулалт огцом нэмэгдэх. 

Календарийн нөлөөний хувьд жишээ нь сар бүрийн 1-нд архи худалдан борлуулахыг хориглох 

байж болно. Эдгээр хослолыг бүхэлд нь улирлын гэж нэрлэдэг. 

2-р хэлбэр болох хэвийн бус хэлбэлзэлд үл тааварлагдах хүчин зүйлүүд, тухайлбал, 

түүвэрлэлтийн болон түүвэрлэлтийн бус алдаа, байгалийн гамшиг, ажил хаялт, улс төрийн 

үймээн зэргийг дурдаж болно. 3-р хэлбэрийн тухайд урт хугацааны чиг хандлагыг харуулдаг. 

5.1.3 Улирлын нөлөөг засварлах үйл явц  

Улирлын тоо мэдээг засварлахад өмнөх хэсэгт дурдагдсан бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хамтад 

авч үзэх олон арга байдаг ч энд нийлбэрийн ба үржүүлэгчийн гэсэн хоёр аргыг авч үзье. 

Нийлбэрийн арга нь өмнөх гурван бүрэлдэхүүний нийлбэрээр тодорхойлогдоно.  

    𝑦𝑡 = 𝑐𝑡 + 𝑠𝑡 + 𝑖𝑖                       (5.1) 

Үржвэрийн арга нь өмнөх гурван бүрэлдэхүүний үржвэрээр тодорхойлогдоно. 

   𝑦𝑡 = 𝑐𝑡 × 𝑠𝑡 × 𝑖𝑖                           (5.2) 
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Энд 𝑦𝑡  нь үндсэн тоо мэдээ, 𝑐𝑡  нь тренд, 𝑠𝑡  нь улирлын нөлөө, 𝑖𝑖  нь хэвийн бус хэлбэлзэл 

байна. 

Улирлаар засварлагдсан хувьсагч нь үндсэн тоо мэдээнээс улирлын нөлөөг арилгаж тооцсон 

утга юм. 

Нийлбэрийн аргын хувьд улирлаар засварлагдсан тоо мэдээ нь: 

               𝑦𝑡 − 𝑠𝑡 = 𝑐𝑡 + 𝑖𝑖                    (5.3) 

Үржвэрийн аргын хувьд улирлаар засварлагдсан тоо мэдээ нь:    

𝑦𝑡

𝑠𝑡
= 𝑐𝑡 × 𝑖𝑖                      (5.4)   

Энд 𝑠𝑡-ийг хэрхэн тооцох вэ гэдэг нь гол асуудал байдаг. Үүнийг шаталсан дундаж буюу MA 

загвараар тооцох боломжтой юм. 𝑠𝑡-ийг тодорхойлох асуудлыг гол болголгүй EViews ашиглан 

хэрхэн засварлалт хийх талаар авч үзье. 

5.1.4 АРИМА X12 загвараар улирлын нөлөөг засварлах 

EViews ашиглан улирлын нөлөөг засварлах тохиолдолд АРИМА X12 (ARIMA X12) аргын 

хувьд Options гэж нэрлэгддэг сонголт ихтэй учраас өгөгдсөн хэлбэрээр, өөрөөр хэлбэл default 

хэлбэрээр нь улирлын нөлөөг засварлаж үзье. Эдийн засгийн ихэнх тоо мэдээг default 

хэлбэрээр засварлахад хангалттай байдаг. 

Ажлын файлаас Монгол улсын улирлаар өгөгдсөн ДНБ буюу gdp гэсэн объектоо нээсэн байх 

шаардлагатай. 

Үүний дараа gdp объектын цэсээс Proc > Seasonal Adjustment > Census X12… гэсэн 

дарааллаар сонголт хийнэ. 

 

Энд Census X-13… гэсэн сонголтыг бас хийж болох ба үр дүн нь X12-той ойролцоо гарах тул 

ARIMA X12 дээр тайлбарыг хийе. 

Сонголт хийснээр X12 Options цонх гарна. Энд бид Multiplicative буюу үржвэрийн аргыг 

сонгосон болох нь харагдаж байна. ОК дарахад ажлын файлд gdp_sa гэсэн объект үүснэ. 
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Харин gdp объект дээр энэхүү аргын тайлбар хэрхэн улирлын засварлалт явагдсан талаарх 

тайлбар гарна. Үүнийг командын мөр ашиглан гүйцэтгэх бол: 

 gdp.x12(mode=m) 

хэлбэртэй бичиж өгнө. mode=m дэх m нь X11 Method хэсэг дэх Multiplicative гэсэн утгыг 

илэрхийлдэг. Хэрэв нийлбэрийн утгыг тодорхойлох бол mode=a гэж бичнэ. Энд a нь Additive 

утгыг илэрхийлнэ. Pseudo-additive бол p гэсэн тэмдэглэгээ, Log-additive бол l гэсэн тэмдэглээг 

хийдэг. Эдгээр хэлбэрийн алийг ч ашигласан байлаа гэсэн шинжилгээний үр дүн ойролцоо 

утгатай гардаг. 

gdp_sa-ийг нээж графикаар харуулбал дор харуулсан хэлбэртэй болж улирлын засварлалт 

хийгдсэн байна. 

2,000,000

2,400,000

2,800,000

3,200,000

3,600,000

4,000,000

4,400,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GDP_SA

 

Зурагт харуулж буй улирлын нөлөөг засварласан бодит ДНБ-ий утгыг нийгэм, эдийн засгийн 

шинжилгээнд ашиглах нь тохиромжтой байна.  

5.2 Хугацааны цувааг жигдрүүлэх 

Хугацааны цувааны жигдрүүлэлтийг хийхэд шулуун шугам, квадрат, куб, илтгэгч функцийн 

зэрэг олон хэлбэрүүдийг ашигладаг. 
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Ерөнхий тохиолдолд шулуун шугамын аргаар хугацааны цувааг жигдрүүлэх томьёо нь: 

𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝑒𝑡            (5.5) 

хэлбэрээр тодорхойлогдоно. Энд 𝑡 нь хугацааг илэрхийлсэн тоон утга байх ба 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇 утга 

авна.  

Бодит ДНБ-ийг шулуун шугамын аргаар жигдрүүлэх процесс нь 2 шаттай явагдана. Эхний 

удаад дээр харуулсан регрессийн тэгшитгэлийг үнэлнэ. 

Үүний тулд үндсэн цэсээс Quick > Equation Estimation… гэсэн дарааллаар сонголт хийж 

Estimation Equation цонхонд дор харуулсны дагуу томьёог бичиж өгнө. 

 

Эсвэл командын мөрөнд: 

 ls gdp c @trend 

хэлбэрээр бичиж тэгшитгэлийг үнэлнэ. Энд @trend  команд нь хугацааны цувааны 

жигдрүүлэлтийн 𝑡 утгыг илэрхийлж байна. 

Dependent Variable: GDP   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 2010Q1 2016Q4   

Included observations: 28   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2416800. 204187.5 11.83618 0.0000 

@TREND 74246.53 12979.01 5.720507 0.0000 
     
     R-squared 0.557252     Mean dependent var 3419128. 

Adjusted R-squared 0.540224     S.D. dependent var 818158.7 

S.E. of regression 554767.3     Akaike info criterion 29.35923 

Sum squared resid 8.00E+12     Schwarz criterion 29.45439 

Log likelihood -409.0293     Hannan-Quinn criter. 29.38833 

F-statistic 32.72420     Durbin-Watson stat 2.301732 

Prob(F-statistic) 0.000005    
     
     

Загвар дахь параметрын утгын 𝑡  статистик нь ач холбогдолтой гарсан байна. Хоёрдугаар 

шатанд үнэлгээ хийсэн цонхны цэсээс Forecast товчийг дарж эсвэл командын мөрөнд  

 forecast gdpf 

хэлбэрээр бичиж жигдрүүлэх утгыг тооцно.  

Жигдрүүлсэн утга болох gdpf, үндсэн утга 

gdp утгыг trend1 нэртэйгээр групп болгон 

графикаар илэрхийлэх бол командын 

мөрөнд 
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 group trend1 gdp gdpf 

 line trend1 

хэлбэрээр бичиж графикийг харах боломжтой. 

Графикаас харвал шулуун шугамын жигдрүүлэлтийн утга бодит утгыг төлөөлөх чадвар 

харьцангуй сайн байна. Гэхдээ зарим үзүүлэлтийн хувьд квадрат хэлбэрийн тэгшитгэл 

тохиромжтой байх тохиолдол байдаг. 

 equation gdp_trend.ls gdp c @trend^2 

хэлбэрээр тэгшитгэлийг үнэлбэл, 

Dependent Variable: GDP   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 2010Q1 2016Q4   

Included observations: 28   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2818024. 170907.7 16.48857 0.0000 

@TREND^2 2428.705 510.1916 4.760378 0.0001 
     
     R-squared 0.465693     Mean dependent var 3419128. 

Adjusted R-squared 0.445143     S.D. dependent var 818158.7 

S.E. of regression 609435.9     Akaike info criterion 29.54720 

Sum squared resid 9.66E+12     Schwarz criterion 29.64236 

Log likelihood -411.6609     Hannan-Quinn criter. 29.57630 

F-statistic 22.66120     Durbin-Watson stat 1.920666 

Prob(F-statistic) 0.000063    
     
     

 

Сүүлийн тэгшитгэлийн хувьд 𝑡 статистикийн утга болон детерминацийн коэффициентын утга 

багассаны зэрэгцээ, AIC, SIC, HQ утгууд өндөр байгаа нь сүүлийн загвар тохиромж муутай 

болохыг илэрхийлж байна. 

Одоо хоёрдугаар алхмыг авч үзье. 

 gdp_trend.forecast gdpf1 

Үүний дараа командын цонхонд 

 group trend2 gdp gdpf1 

 line trend2 

хэлбэрээр бичихэд зурагт харуулсан график 

гарна. Графикийн утгаас харвал сүүлийн 

тохиолдол нь бодит байдлыг тусган харуулах чадвар шугаман трендийн аргаар хийсэн 

жигдэрүүлэлтээ бодвол сайн байж чадахгүй байна. 

Графикийг байгуулахдаа илүү хялбараар регрессийн тэгшитгэлийг үнэлсэн цонхны Resids 

товчийг дарж харах боломжтой юм. 

5.3 Тоо мэдээний тогтвортой байдал 

Хугацааны цувааны тоо мэдээ ерөнхийдөө өсөх хандлагатай байдаг тул хоорондоо огт 

хамааралгүй хувьсагчдын хооронд регресс тооцоход статистик ач холбогдолтой гардаг. Энэ 
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шинж чанарыг эконометрикт хуурмаг регресс (spurious regression) гэж нэрлэдэг. Үүнээс 

зайлсхийхийн тулд хугацааны цувааны тоо мэдээний тогтвортой байдал (stationary)-ыг 

зайлшгүй шалгах шаардлагатай юм.  

Энэ хэсэгт тоо мэдээний тогтвортой байдлыг шалгах, тоо мэдээ тогтвортой бус гарсан 

тохиолдолд хэрхэн тогтвортой болгох талаар авч үзье. 

5.3.1 График арга 

Өмнөх хэсэгт авч үзсэн улирлын нөлөөг засварласан бодит ДНБ-ий графикийг дахин авч 

үзье. 
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Графикт харуулснаар тоо мэдээ нь тогтвортой (stationary) байдлыг илэрхийлдэг хугацааны аль 

ч үеийг авч үзсэн дундаж, дисперс, ковариац нь өөрчлөлтгүй байна гэсэн нөхцөлүүдийг 

зөрчиж байна. 

Энэ тохиолдолд тоо мэдээг тогтвортой болгохын тулд эрэмбийн ялгавар авах шаардлагатай юм.  

1-р эрэмбийн ялгавар: Δ𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝐺𝐷𝑃𝑡 − 𝐺𝐷𝑃𝑡−1          (5.6) 

2-р эрэмбийн ялгавар:  Δ2𝐺𝐷𝑃𝑡 = Δ𝐺𝐷𝑃𝑡 − Δ𝐺𝐷𝑃𝑡−1                (5.7) 

Нэгдүгээр эрэмбийн ялгаврыг эдийн засгийн судалгаанд ашиглахдаа абсолют өөрчлөлт гэж 

нэрлэдэг. Ихэнх эдийн засгийн хувьсагчид нь нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авахад тогтвортой 

болдог. Энэ тохиолдолд EViews програмд шинээр тогтвортой хувьсагч үүсгэж харуулъя. 

Ажлын файлаас gdp_sa объектыг нээлттэй байхад цэсээс Genr товчийг дарж гарч ирэх 

цонхны Enter equation хэсэгт dgdp=d(gdp_sa) гэсэн 

хэлбэрээр бичнэ. 

Sample хэсэгт хамрах хугацааг оруулах бөгөөд 

түүврийн хэмжээг өөрчлөх шаардлагагүй бол хэвээр 

нь үлдээнэ. Хэрэв командын мөр ашиглах бол 

 series dgdp=d(gdp_sa) 

хэлбэрээр бичиж өгнө. Үйлдлийг гүйцэтгэснээр ажлын 

файлд шинээр үүссэн объект нь dgdp нэртэй байна. 

Объектын графикийг өмнө үзсэн аргаар байгуулахад 

дээр дурдсан нөхцөхийн дагуу хугацааны цуваа нь 

тогтвортой гэж хэлэх боломжтой болсон байна. 
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Хэдийгээр график аргыг ашиглан тогтвортой эсэхийг шалгах, нэг болон хоёрдугаар эрэмбийн 

ялгавар авсны дараа дахин график байгуулж тогтвортой эсэхийг харах боломжтой боловч 

судалгааны ажлуудад график хараад шууд тогтвортой эсвэл тогтвортой бус гэж хэлэх 

боломжгүй тохиолдлууд их байдаг. Тиймээс бид тооцооны аргаар шалгаж үзэх шаардлагатай 

юм. 

5.3.2 Нэгж язгуурын арга 

Хугацааны цувааны тоо мэдээний тогтвортой байдлыг шалгахад хамгийн өргөн ашиглагддаг 

арга болох нэгж язгуурын арга (unit root test) юм. Энэ арга нь AR(1) загвараар 

тодорхойлогддог. 

𝑌𝑡 = 𝜌𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡    −1 ≤ 𝜌 ≤ 1                                 (5.8) 

Энд 𝑢𝑡 алдааны илэрхийлэл нь white noise гэж нэрлэгддэг санамсаргүй шинж чанар бүхий утга 

юм. Хэрэв таамаглалын шалгуураар 𝜌 = 1 гэсэн таамаглал няцаагдахгүй бол нэгж язгуур болох 

бөгөөд тогтвортой бус санамсаргүй хэмжигдэхүүн болно. Эндээс харвал нэгж язгуурын 

шалгуурын гол зорилго нь 𝜌 = 1 байна уу эсвэл 𝜌 нь 1-ээс бага байна уу гэдгийг шалгах явдал 

юм. 𝜌 < 1 байх тохиолдолд тоо мэдээг тогтвортой байна гэсэн дүгнэлтэд хүрдэг бөгөөд үүнийг 

шалгахын тулд 3 хэлбэрийн Dikey-Fuller (DF)-ийн шалгуурыг ашигладаг. Энд 

• Тогтмол тоон утгатай ч ямар нэгэн трендгүй байх тохиолдол 

• Тогтмол тоон утгатай мөн тренд бүхий байх тохиолдол 

• Тогтмол тоон утгагүй мөн ямар нэгэн трендгүй байх тохиолдол 

Эдгээр гурван тохиолдлоос бидний судалж буй хугацааны цувааны тоо мэдээнд аль аргыг 

ашиглах шаардлагатай талаар хойно жишээ ашиглан тайлбарлах болно. 

Тэгшитгэлд харуулсан алдааны илэрхийлэл 𝑢𝑡  нь автокорреляцитай байж болох тул үүнээс 

сэргийлэх зорилгоор Dickey-Fuller-ийн өргөтгөсөн хэлбэр болох Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

шалгуурыг ашиглах нь илүү тохиромжтой байдаг. Энэ нь тэгшитгэлд хугацааны хоцрогдол 

оруулж өгөх замаар тэгшитгэлийн параметрыг үнэлж нэгж язгуурын шалгуурыг явуулна гэсэн үг 

юм. Үүнийг хэрхэн ашиглах талаар мөн жишээн дээр тайлбарлана. 

Тэгшитгэлийн ерөнхий тохиолдлыг бичвэл 

Δ𝑌𝑡 = 𝜙0 + 𝜌𝑌𝑡−1 + 𝛾𝑡 + ∑ 𝜙𝑘Δ𝑌𝑡−𝑘
𝑃
𝑘=1 + 𝑢𝑡                (5.9) 

хэлбэртэй байх ба тогтмол тоон утга болон трендгүй үед 𝜙0 = 0, 𝛾 = 0 байх бол тогтмол тоон 

утгатай үед 𝛾 = 0 байна. 
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Нэгж шалгуурын аргыг ашиглах тохиолдолд gdp_sa объектыг 

нээлттэй байхад View > Unit Root Test… гэсэн дарааллаар 

сонголт хийнэ. 

Сонголтыг хийснээр Unit Root Test нэртэй цонх үүснэ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цонхны Test type хэсэгт ямар төрлийн шалгуурын аргыг нэгж язгуурын шалгуурт ашиглахыг 

зааж өгнө.  

Сонголтоос хамгийн өргөн ашиглагддаг нь Augmented Dickey-Fuller шалгуурын арга хэдий ч 

тоо мэдээ нь хүчтэй автокорреляцитай тохиолдолд энэ аргын оронд Phillips-Perron-ий аргыг 

ашиглах нь зохимжтой байдаг. Түүнчлэн тоо мэдээ нь тренд бүхий байвал урьдчилсан 

байдлаар трендийг арилгаж ADF шалгуурыг явуулдаг Dickey-Fuller GLS (ERS) гэсэн шалгуурыг 

ашиглах боломжтой. Тиймээс судлаач өөрийн судалгааны нөхцөл байдал, тоо мэдээний 

онцлог шинж чанар зэргийг харгалзан аль аргыг сонгохоо шийдэх нь зөв юм. Өмнө авч 

үзсэнчлэн ADF шалгуурын аргыг энд ашиглая. 

Улирлын нөлөөг засварласан бодит ДНБ-ий нэгж язгуурын 

шалгуур нь өгөгдсөн түвшинд явуулж байгаа тул Test for unit 

root in хэсгээс Level гэсэн сонголтыг хийнэ. 

График аргад харуулсан GDP_SA утга нь тогтмол тоон утга 

бүхий өсөх хандлагатай тул бид Include in test equation хэсгээс 

Trend and intercept гэсэн хэсгийг сонгож өгнө.  

Судлаач өөрийн сонирхлоор хугацааны хоцрогдлын оновчтой 

түвшнийг автоматаар сонгох тохиолдолд Lag length хэсгээс 

Automatic selection: гэсэн хэсгийн сонголтыг хийнэ. Дор 

харуулж буй Maximum lags: 6 гэсэн утгын тухайд програм нь 

0-6 хүртэлх хугацааны хоцрогдлын тэгшитгэлүүдийг үнэлж 

зурагт харуулсны дагуу Schwarz Info Criterion мэдээллийн утга 

хамгийн бага байх тэгшитгэлийг хамгийн оновчтой нь гэж 

сонгож үр дүнг харуулна. Хугацааны цувааны түүврийн хэмжээнээс хамаарч хамгийн их 

хугацааны хоцрогдлын утга хэд байхыг програм өөрөө сонгон харуулдаг. Манай тохиолдолд 

програм хамгийн их лагийн хэмжээг 9 гэж сонгосон байна. 
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Шалгуурыг явуулахад ашиглах хугацааны хоцрогдол буюу лагийн 

оновчтой хэмжээг автоматаар сонгоход EViews програмд олон 

аргыг ашигладаг ч зурагт стандарт сонголт болох Schwarz Info 

Criterion мэдээллийг ашиглаж байгааг харуулж байна. Бусад 

аргуудын хувьд бага зэргийн ялгаатай боловч шалгуурын үр дүнд 

онцын томоохон өөрчлөлт бүхий нөлөө үзүүлэх нь бага тул аль ч 

аргыг ашиглан шалгуурыг явуулж болно. Гэхдээ эконометрийн 

судалгаанд боломжит бүх шалгууруудаар шалгаж, үр дүнг 

харьцуулан харахыг зөвлөдөг.  

Төгсгөлд харагдаж буй User specified: гэсэн хэсэгт судлаач өөрөө 

хугацааны хоцрогдол буюу лагийн хэмжээг өөрөө сонгон оруулж 

болохыг харуулж байна. 

 

Хэрэв энэ хэсэгт 0 гэж оруулбал тэгшитгэлд хугацааны хоцрогдлыг оруулаагүй тул ADF 

шалгуурын оронд DF шалгуурыг явуулж байна гэсэн үг болно. Automatic selection: гэсэн 

сонголтыг хийсэн тохиолдолд энэ хэсгийг ашиглах шаардлагагүй болдог. 

Бүх тэмдэглэгээг хийснээр ОК дарахад шалгуурын үр дүнг харуулсан үнэлгээний цонх харагдах 

болно. 

Командын мөр ашиглан нэгж язгуурын шалгуурыг явуулах бол: 

uroot(adf, trend, infosel=sic) gdp_sa 

хэлбэрээр бичиж болно. 

Үнэлгээний үр дүнгийн эхний хэсэгт шалгуурын талаарх таамаглалын үр дүнг, хоёр дахь хэсэгт 

шалгуурыг явуулахад ашигласан туслах регрессийг, гурав дахь хэсэгт туслах регрессийн 

статистик үзүүлэлтүүдийг харуулж байна. 

Null Hypothesis: GDP_SA has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.219861  0.9886 

Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  

 10% level  -3.238054  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP_SA)   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample (adjusted): 2010Q4 2016Q4  

Included observations: 25 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GDP_SA(-1) -0.045028 0.204804 -0.219861 0.8282 
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D(GDP_SA(-1)) -0.918614 0.346013 -2.654854 0.0152 

D(GDP_SA(-2)) -0.824013 0.309263 -2.664438 0.0149 

C 494730.6 459859.0 1.075831 0.2948 

@TREND("2010Q1") -10561.97 16114.47 -0.655434 0.5197 
     
     R-squared 0.505475     Mean dependent var 73893.09 

Adjusted R-squared 0.406570     S.D. dependent var 151830.1 

S.E. of regression 116961.4     Akaike info criterion 26.35393 

Sum squared resid 2.74E+11     Schwarz criterion 26.59771 

Log likelihood -324.4241     Hannan-Quinn criter. 26.42154 

F-statistic 5.110716     Durbin-Watson stat 1.883715 

Prob(F-statistic) 0.005296    
     
     

Үнэлгээний эхэнд Null Hypothesis: GDP_SA has a unit root гэдэг нь GDP_SA утга нэгж язгууртай 

гэсэн тэг таамаглал дэвшүүлж байгааг, Exogenous: Constant, Linear Trend нь тогтмол тоон 

утгатай мөн шугаман трендтэй тохиолдлыг ашиглаж байгааг, Lag Length: 2 (Automatic-based on 

SIC, maxlag=6) нь лагийн хэмжээг 0-6 хүртэл сонгож үнэлэн SIC утгаар шалгахад оновчтой 

хэмжээ нь 2 байсан болохыг илэрхийлэх бөгөөд туслах регресст 2 хугацааны хоцрогдол 

ашиглагдсан болохыг тус тус харуулж байна. 

Туслах регрессийн GDP_SA(-1)-ийн коэффициентын 𝑡-Statistic утга нь -0.219861 гарсан байгаа 

нь Augmented Dickey-Fuller test statistic-т харуулсан -0.219861 утгыг илэрхийлэн харуулдаг. 

Хэдийгээр энд t-Statistic гэж харуулж байгаа ч энэ нь 𝑡  тархалтаар тархдаггүй 𝜏  (tau) 

тархалтаар тархдагийг анхаарах хэрэгтэй. 

Энэхүү 𝜏 тархалтын критик утгыг Test critical values: гэсэн хэсэгт 1%, 5%, 10%-ийн түвшинд 

харуулж байна. 

Шалгуурын статистик утга нь критик утгын 1%-ийн түвшингөөс давж гарсан мөн магадлалын 

утга нь 0.9886 гарсан нь нэгж язгууртай буюу тоо мэдээ нь тогтвортой бус гэсэн таамаглал 

няцаагдахгүй байгааг харуулж байна. 

Одоо GDP_SA утгаас нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авсан DGDP утгыг тогтвортой эсэхийг шалгая. 

Энэ тохиолдолд та бүхэн DGDP графикийг харна уу. Графикаас 

харвал DGDP-ийн дундаж утга нь абцисс тэнхлэгтэй параллель 

орших 0 цэгийг дайрсан шулуунаас дээгүүр оршихоор байна. 

Тиймээс бид Include in test equation хэсгээс Intercept гэсэн 

хэсгийг сонгоно. 

АНХААРАХ:  

• Энд бид GDP_SA-аас нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авч DGDP-ийг гаргасан тул Test for 

unit root in хэсгээс Level гэсэн сонголтыг хийнэ. Хэрэв DGDP-ийг тооцолгүйгээр шууд 

нэгж шалгуурын аргыг явуулах бол 1st difference гэсэн сонголтыг хийхийг анхаарна уу. 

 

Бусад утгыг хэвээр орхиж ОК дарахад дор харуулсан үр дүн гарах болно. Командын мөр 

ашиглан үнэлгээг хийх тохиолдолд: 

 uroot(adf, const, infosel=sic) dgdp 

хэлбэрээр бичиж өгнө. 
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Null Hypothesis: DGDP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.986052  0.0005 

Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  

 10% level  -2.632604  
     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Үр дүнгийн туслах регрессийг хасаж зөвхөн таамаглалын шалгууртай холбоотой хэсгийг 

харуулж байна. Шалгуурын статистик утга нь критик утгаас бага гарсан бөгөөд магадлалын 

утга нь 0.0005 буюу DGDP нь нэгж язгууртай буюу тогтвортой бус гэсэн таамаглал няцаагдаж 

байна. Тиймээс нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар бүхий улирлын нөлөөг засварласан бодит ДНБ нь 

тогтвортой болж байна. 

Нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар авах замаар тоо мэдээ нь тогтвортой болж байгаа уг тоо мэдээг 1-

р эрэмбийн интегралчлагдсан тоо мэдээ гээд 𝐼(1) гэж тэмдэглэдэг. 

Хэрэв бидний судалгаанд ашиглагдаж буй тоо мэдээний дундаж утга 

нь 0-д ойр утга гарч байвал бид тоо мэдээний тогтвортой байдлыг 

шалгах шалгуурыг явуулахдаа Include in test equation хэсгээс None 

гэсэн сонголтыг хийдэг. 

Include in test equation хэсгээс хийх сонголтыг буруу сонгосон 

тохиолдолд шалгуурын таамаглалын утга худлаа гарч болохыг анхаарна уу. 

5.4 Коинтегралчлал буюу урт хугацааны хамаарал 

Хуурмаг регресс үүсгэхгүйн тулд шинжилгээнд тогтвортой бус хугацааны цувааг ашиглахгүй 

байх ёстой. Гэхдээ регрессийн шинжилгээнд ашиглагдаж буй хувьсагчид нь тогтвортой бус 𝐼(1) 

хэлбэртэй байсан ч уг регрессийн шинжилгээнээс тооцсон алдааны илэрхийлэл нь 𝐼(0) буюу 

тогтвортой байх тохиолдолд хувьсагчдыг коинтеграцичлагдсан гэдэг. 

5.4.1 Алдааны илэрхийлэлд тулгуурласан шалгуур 

Регрессийн тэгшитгэлээс тооцсон алдааны илэрхийлэл нь 𝐼(0)  өөрөөр хэлбэл өгөгдсөн 

түвшиндөө тогтвортой эсвэл 𝐼(1) буюу өгөгдсөн түвшиндөө тогтвортой бус байна уу гэдгийг 

тогтоох асуудал гарна. Алдааны илэрхийлэл нь тогтвортой эсэхийг шалгахдаа бид нэгж 

шалгуурын (unit root) аргыг ашиглан шалгах байдлаар тооцно.  

Жишээ болгон Монгол улсын макро эдийн засгийн тоо мэдээ болох улирлын нөлөөг 

засварласан хэрэглээний үнийн индекс (cpi_sa) болон улирлын нөлөөг засварласан АИ-93 

(oil_sa) шатахууны үнийн хоорондын хамаарлыг судалж үзье.  

Тоо мэдээний хувьд 2005 оны 12 сарын үнийг суурь болгон авсан бөгөөд 2005 оны 12 сараас 

2013 оны 3 сар хүртэлх нийт 88 сарыг хамарч байгаа болно. 

Энэ хоёр хувьсагчийн тогтвортой эсэхийг шалгахад тогтмол тоон утгатай, тренд бүхий ADF 

аргыг ашигласан. Учир нь 2005 оны 12 сарын үнийг суурь болгон авсан тул уг хугацаанаас 

хойш уг хоёр үнэ өсөлттэй байгаа билээ. Шалгуурын үр дүнд cpi_sa болон oil_sa нь хоёул 

өгөгдсөн төвшиндөө тогтворгүй гарсан бөгөөд 𝐼(1) хувьсагчид байв. 
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Хоёр хувьсагчийг загварчлахдаа log-log загварыг ашиглан тооцоог хийсэн бөгөөд зөвхөн 

тайлбарт шаардлагатай хэсгийг харуулав. 

Dependent Variable: LOG(CPI_SA)  

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 2005M12 2013M03   

Included observations: 88   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2.650435 0.306442 -8.649061 0.0000 

LOG(OIL_SA) 1.081624 0.043035 25.13342 0.0000 
     
     R-squared 0.880171     Mean dependent var 5.047498 
     
     

 

Үр дүнгээс харвал 𝑡  статистик ач холбогдолтой мөн детерминацийн коэффициент өндөр 

утгатай гарсан байна.  

Коинтеграцичлагдсан эсэхийг өөрөөр хэлбэл алдааны илэрхийлэл нь 𝐼(0) эсэхийг шалгахын 

тулд үнэлэгдсэн регрессийн тэгшитгэлийн цонхноос Proc > Make residual series… гэсэн 

дарааллын дагуу сонголт хийнэ. 

 

Сонголтын үр дүнд Make residuals цонх үүсэх бөгөөд Name for resid series хэсэг дээр 

регрессийн тэгшитгэлийн алдааны илэрхийллийг ямар нэрээр үүсгэхээ зааж оруулна. Бидний 

тохиолдолд зурагт харуулсны дагуу ehat гэсэн нэр өгье.  

 

Энэ тохиолдолд ажлын файлд ehat объект үүснэ. Энд бид өмнө үзсэний дагуу ажлын файлд 

resid объектод алдааны илэрхийллийн утга хадгалагддаг гэдгийг мэдэх боловч энэхүү 

resid объектыг ашиглан тогтвортой байдлыг шинжлэх боломжгүй юм. 

Ажлын файлд шинээр үүссэн ehat объектын графикийг байгуулж харвал ямар нэгэн тогтмол 

тоон утгагүй, трендгүй байна.  
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Иймд бид шалгуурыг явуулахдаа өмнөх хэсэгт авч үзсэний дагуу Include in test equation 

хэсгээс None гэсэн сонголтыг хийнэ. 

Null Hypothesis: EHAT has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.083014  0.0024 

Test critical values: 1% level  -2.591813  

 5% level  -1.944574  

 10% level  -1.614315  
     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Шалгуурын үр дүнгээс харвал EHAT тогтвортой бус гэсэн таамаглал 1%-ийн түвшинд няцаагдаж 

байгаа тул тогтвортой болох бөгөөд энэ тохиолдолд регрессийн тэгшитгэлд авч үзсэн улирлын 

нөлөөг засварласан ХҮИ болон улирлын нөлөөг засварласан шатахууны үнийн хооронд 

коинтеграци хамааралтай болохыг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр хувьсагч урт 

хугацаанд хамааралтай байна. 

5.4.2 Жохансаны коинтеграцийн шалгуур 

EViews програмд коинтеграцийн шалгуурыг явуулдаг хэд хэдэн арга байдгаас нэлээд өргөн 

ашиглагддаг нь Жохансаны коинтеграцийн шалгуур (Johansen cointegration test) арга юм.  

Энэ шалгуурыг ашиглан Johansen-ий коинтеграцийн шалгуурыг явуулахад хоёр хэлбэрийг 

ашиглах боломжтой. Эхний хэлбэр нь үндсэн цэсээс Quick > Group Statistics > Johansen 

Cointegration Test гэсэн дарааллаар сонголт хийнэ. 
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Сонголт хийснээр Series List гэсэн цонх үүсэх бөгөөд цонхонд коинтеграци хамаарлыг шалгах 

гэж байгаа хувьсагчдын нэрийг оруулж өгнө. Манай тохиолдолд oil_sa, cpi_sa гэсэн утгыг 

оруулан ОК дарна. 

Дараагийн хэлбэр нь oil_sa, cpi_sa гэсэн хувьсагчдыг Ctrl+сумны тусламжтайгаар 

тэмдэглэн хулганы баруун товчлуурыг хоёр дарах эсвэл зүүн талын товчийг дарж Open > as 

Group гэсэн сонголтыг хийнэ. Үүний дараа нээгдэх цонхны цэсээс View > Cointegration Test > 

Johansen System Cointegration Test гэсэн дарааллаар сонголт хийнэ. 

Дээрх хоёр хэлбэрийн сонголтыг хийснээр бидэнд Johansen Cointegration Test гэсэн нэр 

бүхий цонх үүсэх болно. 

 

Deterministic trend assumption of test хэсгээс тогтмол тоон утгагүй, тогтмол тоон утгатай, 

тогтмол тоон утгатай болон тренд бүхий гэсэн хэлбэрийн алийг ашиглан коинтеграцийн 

шалгуур явуулахыг сонгох боломжтой. 

Манай тохиолдолд 2)-д харуулсан Intercept (no trend) in CE – no intercept in VAR гэсэн 

сонголтыг хийнэ. 

Лагийн тоо нь коинтеграци хамаарлын алдааны илэрхийллийн лагийн тоог харуулах бөгөөд 

үүнийг 1 2 гэсэн хэвээр үлдээж ОК даръя. 
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Date: XXXX   Time: XX   

Sample (adjusted): 2006M03 2013M03   

Included observations: 85 after adjustments  

Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 

Series: OIL_SA CPI_SA    

Lags interval (in first differences): 1 to 2  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.178206  24.48665  20.26184  0.0123 

At most 1  0.087724  7.804088  9.164546  0.0900 
     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.178206  16.68256  15.89210  0.0375 

At most 1  0.087724  7.804088  9.164546  0.0900 
     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     OIL_SA CPI_SA C   

-0.008591  0.044679  2.566824   

-0.007516  0.045180  3.026131   
     
      Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(OIL_SA)  10.89708  20.03426   

D(CPI_SA) -0.710863  0.434313   
     
     1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -659.7717  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

OIL_SA CPI_SA C   

 1.000000 -5.200809 -298.7887   

  (0.72663)  (116.460)   

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(OIL_SA) -0.093614    

  (0.06875)    

D(CPI_SA)  0.006107    

  (0.00203)    
     
     

 

Johansen-ий шалгуурт Trace test болон Maximum eigenvalue test гэсэн 2 шалгуурын утга байдаг. 

Энэ хоёр шалгуурын аль алинд нь дэвшүүлж байгаа тэг таамаглалыг Hypothesized No. of 

CE(s)-ийн хүрээнд дэвшүүлдэг.  
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Тэгвэл таамаглалын хүрээнд None гэсэн утгад харгалзах тоон утга юуг илэрхийлэх вэ гэсэн 

асуудал гарна. Энэ нь коинтеграцичлагдсан утга байхгүй гэдгийг илэрхийлж байна.  

Хэрэв Prob нь 0.05-аас бага бол 5%-ийн түвшинд таамаглал няцаагдаж 1-ээс илүү 

коинтеграцичлагдсан утга байгааг илэрхийлнэ. Үүний дараа At most 1 гэсэн хэсэг рүү шилжих 

бөгөөд 1-c ихгүй коинтеграци хамаарал байгаа гэсэн таамаглал дэвшүүлнэ. Магадлал болох 

Prob нь 0.05-аас бага бол 5%-ийн түвшинд таамаглал няцаагдаж 1-ээс илүү коинтеграци 

хамаарал байгааг харуулна.  

Хэрэв 0.05-аас их бол 5%-ийн түвшинд таамаглал няцаагдахгүй бөгөөд 1-ээс ихгүй 

коинтеграци байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө. Өөрөөр хэлбэл, эхний тохиолдолд 𝐻0: 𝐶𝐸 =

0,𝐻1: 𝐶𝐸 ≤ 1 гэсэн таамаглал няцаагдвал дараагийн алхам болох At most 1-ийг шалгах болно. 

Дэвшүүлэх таамаглал нь 𝐻0: 𝐶𝐸 = 1, 𝐻1: 𝐶𝐸 ≤ 2  байна. Хэрэв тэг таамаглал хүлээн 

зөвшөөрөгдвөл 1 коинтеграци хамаарал байгааг илэрхийлэх ба тэг таамаглал няцаагдвал 

дараагийн алхам руу шилжинэ гэсэн үг. 

None, At most 1 аль алины магадлалын Prob  утга нь 0.05-аас бага гарвал 2 

коинтеграцичлагдсан утга байгааг илэрхийлнэ. 

Манай жишээгээр Trace test-ийн Prob утгыг харвал 5%-ийн түвшинд таамаглал няцаагдаж 

байгаа тул 1 коинтеграцичлагдсан утга байна гэсэн үг юм. 

Мөн Maximum eigenvalue test шалгуурын Prob утгаас таамаглалын шалгуур няцаагдаж байгааг 

илэрхийлэх бөгөөд 1 коинтеграцичлагдсан утга байгааг илэрхийлж байна. 

Шалгуур бүрийн дор 0.05 гэсэн түвшинд хэчнээн интегралчлагдсан тэгшитгэл байгааг 

илэрхийлж байгааг харуулах тул магадлалын утга ашиглаагүй байсан ч уг утгыг ашиглан 

коинтеграцичлагдсан эсэхийг мэдэх боломжтой юм. 

Trace болон Maximum eigenvalue хоёр шалгуур зарим тохиолдолд зөрчилдөж гарах тохиолдол 

байдаг. Энэ үед нэлээд судлаачдын явуулсан судалгааны үр дүнд Trace шалгуурын үр дүнг гол 

болгон авсан байдаг. 

Энэ бүгдээс харвал бидний жишээнд ашигласан тоо мэдээний хооронд коинтеграци хамаарал 

оршин байна.  

Шалгуурын утгуудын тооцооны дараагийн хэсэгт харагдаж буй утгууд нь коинтеграцийн 

шалгуурыг явуулахад ашиглагдсан тэгшитгэлийн параметрүүдийн үнэлгээний үр дүнг харуулж 

байна. 

Johansen-ий коинтеграци шалгуурын үр дүнгүүдийг харьцуулан харах бол Summary-д буюу 6) 

Summarize all 5 sets of assumptions гэдгийг сонгон харах боломжтой юм. 

Ингэж харьцуулан харснаар ямар аргаар явуулсан коинтеграцийн шалгуур ямар үр дүнтэй 

гарсан хэчнээн коинтеграцичлагдсан утга байгаа зэргийг мэдэх боломжтой байдгаараа давуу 

талтай юм. 

Зурагт харуулсан Exog Variables* хэсэгт үл хамаарах хувьсагчийг бичиж өгөх бөгөөд тогтмол 

тоон утга, тренд зэргийг оруулах ёсгүй. Гэхдээ энэ хэсэгт үл хамаарах хувьсагчийн утгыг 

оруулсан тохиолдолд шалгуурын критик утга үнэн зөв тодорхойлогдохгүй байх боломжтой тул 

аль болох үл хамаарах хувьсагчийг оруулахгүй байхыг зөвлөдөг.  
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ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. Вектор авторегресс болон вектор 

алдааг засварлах загвар 

Эдийн засаг дахь хугацааны цувааны тоо мэдээг ашиглан шинжилгээ хийх, прогноз хийх 

болон бодлогын үр дүнг шинжлэхэд вектор авторегресс (Vector Autoregressive=VAR) загварыг 

өргөнөөр ашигладаг. Энэ бүлэгт VAR загвар болон VAR загварын тухайн тохиолдол болох 

вектор алдааг засварлах (Vector Error Correction=VEC) загварыг ашиглан хэрхэн эмпирик 

шинжилгээг хийх талаар тодорхой дэс дарааллын дагуу авч үзнэ. VAR загварын үнэлгээний үр 

дүнг тооцон харуулж тайлбарлах хэдий ч гол нь хариу үйлдлийн функцийг ашиглан бодлогын 

үр дүнг шинжлэх тал дээр анхаарлаа хандуулах болно.  

6.1 Вектор авторегресс загварын товч танилцуулга 

VAR загвар нь эдийн засгийн хувьсагчид хоорондын цаг хугацааг дамжсан хамаарлыг 

илэрхийлдэг динамик загвар юм. VAR загварын талаар ойлголттой болохын тулд дараах 2 

хувьсагч бүхий VAR загварыг авч үзье. 𝑡 хугацаанд авч үзэж буй хувьсагч 𝑋𝑡 болон 𝑌𝑡 нь дор 

харуулсан хамаарлаар илэрхийлэгддэг байг. 

           𝑋𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑋𝑡−1 + 𝑎2𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑋𝑡                                     (6.1) 

         𝑌𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋𝑡−1 + 𝑏2𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑌𝑡                             (6.2) 

Тэгшитгэлд харуулсан алдааны илэрхийлэл 𝑢𝑋𝑡 , 𝑢𝑌𝑡 нь хоёул тэг математик дундажтай, тогтмол 

дисперстэй байна. 𝑡 хугацаанд авч үзэж буй 𝑋𝑡 болон 𝑌𝑡 нь харгалзан өмнөх хугацааны 𝑋𝑡−1, 

𝑌𝑡−1 гэсэн хувьсагчдаар тайлбарлагдаж байгаа авторегресс загвар юм. Загварт буй 𝑎 болон 𝑏 

нь бидний үнэлэхийг зорьж буй параметрын утга юм. VAR загвар нь тухайн хугацааны болон 

түүний өмнөх хугацааны хувьсагчдын хамаарлыг илэрхийлсэн загвар тул динамикийн загвар ч 

гэж нэрлэдэг. 

Тухайн хугацааны хувьсагч 𝑋𝑡, 𝑌𝑡 нь хэр зэрэг өмнөх хугацааны хувьсагчдаар тайлбарлагдаж 

байгааг илэрхийлэх үзүүлэлтийг хугацааны хоцрогдол буюу лаг гэдэг. Жишээ болгон авсан VAR 

загвар нь 1 хугацааны өмнөх хувьсагчаар тайлбарлагдаж байгаа тул лаг нь 1 байна. Лагийг 

илэрхийлсэн утга 1 байх тохиолдолд VAR(1) гэж тэмдэглэнэ. VAR загварыг үнэлэхийн өмнө 

дараах хоёр зүйлийг анхаарах шаардлагатай. 

• 1-рт хувьсагчид нь тогтвортой эсэхийг шалгах. Өөрөөр хэлбэл, нэгж язгууртай буюу 

тогтвортой бус байх тохиолдолд VAR загвар нь дээр авч үзсэн загвараас ялгаатай 

байна. Энэ тохиолдолд 𝑋𝑡, 𝑌𝑡-ээс тус бүрд нь 1-р эрэмбийн ялгавар авч тодорхойлсон 

Δ𝑋𝑡(= 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1) , Δ𝑌𝑡(= 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1)  гэсэн хувьсагч бүхий VAR загварыг үнэлэх 

шаардлагатай. Түүнчлэн хувьсагчид нь коинтеграци хамааралтай бол VAR загвар бус 

вектор алдааг засварлах VEC загварыг авч үзнэ. 

• 2-рт VAR загварын лагийн хэмжээг тодорхойлох шаардлагатай. Манай жишээ болгон 

авч буй загварт лагийн утгыг хэдийгээр 1 гэж авсан хэдий ч энэ нь лагийн оновчтой 

хэмжээ мөн эсэхийг хэлэх боломжгүй юм. Тиймээс лагийн оновчтой хэмжээг 

тодорхойлох шаардлагатай. 

6.2 Загварын үнэлгээ 

Онолын талаарх товч ойлголтод үндэслэн EViews ашиглан VAR загварын үнэлгээг 𝑋𝑡 болон 

𝑌𝑡 гэсэн хоёр хувьсагчийн хувьд хэрхэн хийх талаар авч үзье. 
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Онолын хэсэгт дурдсанчлан тоо мэдээний тогтвортой байдал, коинтеграцичлагдсан эсэхээс 

шалтгаалан VAR загварын үнэлгээг дараах гурван тохиолдолд үнэлэх шаардлагатай. 

• Хоёр хувьсагч нь хоёул тогтвортой байх тохиолдол 

• Хоёр хувьсагч нь хоёул нэгж язгууртай боловч коинтеграци хамааралгүй байх 

тохиолдол 

• Хоёр хувьсагч нь хоёул нэгж язгууртай боловч коинтеграци хамааралтай байх 

тохиолдол 

Энэхүү гурван тохиолдол бүрийн тооцоог хийхэд Монте Карлогийн гэж нэрлэгдэх симуляцийн 

аргаар гарган авсан тоо мэдээг ашиглах болно. 

6.2.1 Хоёр хувьсагч хоёул тогтвортой байх тохиолдол 

Дор харуулсан эх олонлогийн параметр бүхий VAR загвар өгөгдсөн байг. 

𝑋𝑡 = 0.3𝑋𝑡−1 + 0.2𝑋𝑡−2 + 0.3𝑌𝑡−1 + 0.2𝑌𝑡−2 + 휀𝑋𝑡              (6.3) 

𝑌𝑡 = 0.4𝑋𝑡−1 − 0.1𝑋𝑡−2 + 0.4𝑌𝑡−1 − 0.1𝑌𝑡−2 + 휀𝑌𝑡              (6.4) 

Энд 휀𝑋𝑡, 휀𝑌𝑡  нь 0 гэсэн математик дундажтай, 1 гэсэн дисперстэй стандартчилагдсан нормал 

тархалт бүхий алдааны илэрхийлэл байна. Монте Карлогийн симуляцийн аргаар тэгшитгэл 

(6.3), (6.4)-ыг ашиглан  тогтвортой тоо мэдээ болох x болон у гэсэн 300 ажиглалтын утга 

бүхий хоёр хувьсагчийг ажлын файлд үүсгэсэн. Уг тоо мэдээг графикаар илэрхийлбэл: 

 

6.2.2 Нэгж язгуурын шалгуур 

Нэгж язгуурын аргыг өмнө нь авч үзсэн ADF шалгуурын аргаар шалгахад х нь тогтмол 

тоон утгатай тул intercept гэсэн сонголт хийж тооцож үзэхэд нэгж язгууртай гэсэн таамаглал 

ADF шалгуураар няцаагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл 

Null Hypothesis: X has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.899370  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.452141  

 5% level  -2.871029  

 10% level  -2.571897  
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Тиймээс х хувьсагч нь тогтвортой тоо мэдээ болж байна.  

Үүнтэй адилаар у-ийн тогтвортой эсэхийг шалгаж үзэхэд нэгж язгууртай гэсэн таамаглал 

няцаагдаж тогтвортой гэсэн үр дүн гарч байна. 

Null Hypothesis: Y has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.21790  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.452066  

 5% level  -2.870996  

 10% level  -2.571880  
     
     

 

Эдгээр үр дүнг ашиглан тогтвортой тоо мэдээний VAR загварыг үнэлж үзье. 

6.2.3 Вектор авторегресс загварын үнэлгээ 

VAR загварын үнэлгээг хийх цонхыг гаргахдаа дор дурдсан хоёр аргыг түлхүү ашигладаг. 

Үүнд 

• Үндсэн цэсээс Quick > Estimate VAR… гэсэн сонголт хийх. 

• Эхэлж x-ийг тэмдэглээд дараа нь Ctrl товчийг дарангаа хулганы зүүн товчийг дарах. 

замаар у-ийг тэмдэглэн хулганы зүүн товчийг хоёр дарж Open VAR… эсвэл хулганы 

баруун товчийг дарж Open > as VAR… гэсэн сонголт хийхэд VAR Specification цонх 

дэлгэцэд харагдана. 

 

Basics хэсгийн VAR Type хэсэгт буй Unrestricted VAR сонголтыг хэвээр үлдээнэ. Estimation 

Sample хэсэгт түүврийн нийт хэмжээ болох 1 300 гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Endogenous 

Variables хэсэгт загварт буй эндогени хувьсагчдыг харуулж байна.  

Lag Intervals for Endogenous хэсэгт лагийн хэмжээг 1 2 гэж авсан болохыг илэрхийлж байна. 

Энэ утга нь програм автоматаар сонгож авах бөгөөд үнэлгээг хийсний дараа лагийн оновчтой 

хэмжээг өөрсдөө тодорхойлно.  
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Exogenous Variables хэсэгт эгзоген хувьсагчийг оруулж өгөх ёстой бөгөөд манай жишээгээр 

эгзоген хувьсагчгүй байна. Хэрэв VAR загвар маань тогтмол тоон утгатай бол энэ хэсэгт 

тогтмол тоон утга болох C бичигдсэн байдаг. Эх олонлогийн тэгшитгэл (6.3), (6.4)-д тогтмол 

тоон утга байхгүй тул хоосон үлдээнэ. Сонголтыг хийж ОК товчийг дарна. Мөн командын 

мөрөнд  

var var1.ls 1 2 x y 

хэлбэрээр бичиж өгч болно. Энд эхний var нь VAR загварыг ашиглахыг харуулж байгаа ба var1 

гэсэн нэртэй 2 хугацааны лагтайгаар үнэлгээг хийж байна.  

Үнэлгээний үр дүнгээс харвал 𝑡 статистикийн утгууд өндөр гарсан нь загварын параметрүүд 

боломжит түвшинд байгааг илэрхийлж байна. var1 гэсэн нэр өгч хадгалсан тохиолдолд ажлын 

файлд тэмдэглэгээ бүхий var1 объект үүснэ. VAR загварын үнэлгээний тэгшитгэлийг 

эмхэтгэн бичвэл: 

𝑋𝑡 = 0.26𝑋𝑡−1 + 0.21𝑋𝑡−2 + 0.27𝑌𝑡−1 + 0.20𝑌𝑡−2         �̅�
2 = 0.44               (6.5) 

𝑌𝑡 = 0.36𝑋𝑡−1 − 0.13𝑋𝑡−2 + 0.42𝑌𝑡−1 − 0.06𝑌𝑡−2          �̅�
2 = 0.32               (6.6) 

хэлбэртэй байна. 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: XXXX   Time: XX 

 Sample (adjusted): 3 300 

 Included observations: 298 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
 X Y 
   
X(-1)  0.263212  0.360891 

  (0.05614)  (0.05498) 

 [ 4.68836] [ 6.56371] 
   

X(-2)  0.209973 -0.126022 

  (0.05464)  (0.05351) 

 [ 3.84270] [-2.35492] 
   

Y(-1)  0.268247  0.422599 

  (0.05926)  (0.05803) 

 [ 4.52696] [ 7.28212] 
   

Y(-2)  0.198073 -0.060196 

  (0.06097)  (0.05971) 

 [ 3.24859] [-1.00807] 
   
 R-squared  0.450438  0.327282 

 Adj. R-squared  0.444830  0.320417 

 Sum sq. resids  306.5156  293.9925 

 S.E. equation  1.021063  0.999987 

 F-statistic  80.32368  47.67758 

 Log likelihood -427.0418 -420.8263 

 Akaike AIC  2.892898  2.851183 

 Schwarz SC  2.942523  2.900809 

 Mean dependent  0.121847  0.021903 

 S.D. dependent  1.370375  1.213035 
   
 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.040750 

 Determinant resid covariance  1.012998 

 Log likelihood -847.6116 

 Akaike information criterion  5.742360 

 Schwarz criterion  5.841611 
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Үүнийг өмнөх тэгшитгэл (6.3), (6.4)-ийн параметртэй харьцуулан харвал бодит эх олонлогийн 

параметрын утгатай ойролцоо, тэмдгүүд нь мөн ижил гарсан байна. 

6.2.4 Лагийн оновчтой хэмжээг тодорхойлох 

Хугацааны хоцрогдлыг бид цонхонд харуулснаар Lag Intervals for Endogenous: 1 2 гэж 

сонгон авсан боловч бодит байдал дээр лагийн хэмжээг тэр бүр мэдэх боломжгүй.  

Тиймээс EViews дээр лагийн оновчтой хэмжээг тогтоохдоо VAR загварыг үнэлсэн үр дүнгийн 

цонхноос 

View > Lag Structure > Lag Length Criteria 

гэсэн дарааллаар сонголт хийхэд 

Lag Specification гэсэн цонх гарна. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цонхонд харуулж буй Lags to include: хэсэгт програм түүврийн хэмжээнээс хамааруулан 

автоматаар хугацааны хоцрогдлын шалгуурыг явуулах хамгийн дээд утгыг гаргаж харуулдаг тул 

нэг их өөрчлөх шаардлагагүй шууд ОК товчийг дарахад болно. 

 

Лагийн оновчтой хэмжээг тооцсон утгыг хүснэгтээр харуулсан байна. 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: X Y      

Exogenous variables: C      

Date: XXXX   Time: XX     

Sample: 1 300      

Included observations: 292     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -959.9268 NA   2.491253  6.588540  6.613723  6.598627 

1 -848.7771  220.0155  1.195883  5.854638  5.930188  5.884900 

2 -833.1425   30.73375*   1.104289*   5.774949*   5.900865*   5.825386* 

3 -830.7025  4.763046  1.116164  5.785634  5.961916  5.856245 

4 -828.7390  3.806058  1.131865  5.799582  6.026231  5.890368 

5 -826.7831  3.764334  1.147861  5.813583  6.090599  5.924544 

6 -824.3045  4.736521  1.159939  5.824003  6.151386  5.955140 

7 -822.5966  3.240398  1.178367  5.839703  6.217451  5.991013 

8 -820.3049  4.316594  1.192334  5.851403  6.279518  6.022889 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    
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Хүснэгтийн утгаас харвал * илэрхийлсэн лагийн оновчтой хэмжээ нь 2 болохыг харуулж буй 

тул үнэлгээнд дахин лагийн утгыг оруулж үнэлэх шаардлагагүй болж байна. Хэрэв * утгаар 

илэрхийлэгдсэн утгууд нь өөр өөр лагийг зааж байвал аль олон * утгыг зааж байгаа лагийн 

утгыг оновчтой хэмжээ болгон сонгож авдаг. 

6.2.5 Хариу үйлдэл 

VAR загварын үнэлгээ тохиромжтой болсны дараа хариу үйлдлийг тооцох шаардлагатай. 

Хариу үйлдэл нь алдааны илэрхийллийн шок, 𝑋 болон 𝑌-д цаг хугацааг дамжин хэрхэн нөлөө 

үзүүлэхийг харуулдаг. Хариу үйлдлийг тооцож харуулахын тулд VAR загварыг үнэлсэн цонхны 

баруун дээд хэсэгт буй цэсээс Impulse товчийг дарах шаардлагатай. 

 

Товчийг дарснаар Impulse Response цонх нээгдэнэ.  

 

Impulse Response цонхны Display хэсгийг авч үзье. 

Цонхны Display Format хэсэгт алдааны илэрхийлэл бүрийн шок нь 𝑋 , 𝑌  хувьсагчид ямар 

нөлөө үзүүлж байгааг ялгаатай графикаар харах бол Multiple Graphs гэсэн сонголтыг, хариу 

үйлдлүүдийг харьцуулан харах тохиолдолд Combined Graphs гэсэн сонголтыг, хариу үйлдлийг 

графикаар бус хүснэгт бүхий тоон утгаар харуулах бол Table гэсэн сонголтыг тус тус хийнэ. 

Response Standard Errors нь таамаглагдаж буй утгыг тодорхой интервалаар илэрхийлэн 

харуулна. ±2𝑆. 𝐸 (Standard Error)-ийг 95%-ийн итгэх мужид харуулна. Өөрөөр хэлбэл бодит 

байдалд авах утга нь тухайн интервалд оршин байх магадлал 95% гэсэн үг юм. Таамаглагдаж 

буй утгыг тодорхой интервал харуулах шаардлагагүй бол None гэсэн сонголтыг, интервалд 

харуулах утгыг аналитик хэлбэрээр харуулах бол Analytic (asymptotic) гэсэн сонголтыг, 

интервал утгыг Монте Карлогийн аргаар харах бол Monte Carlo гэсэн сонголтыг хийх ба 

давталтын утгын тоог Repetitions гэсэн цонхонд оруулж өгнө. Repetitions утгыг програмын 

автомат сонголтоор авсан тохиолдолд Analytic утгаар тооцсон стандарт алдаатай адил үр дүн 

гарна. 
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Display Information хэсгийн Impulses: нь 𝑋, 𝑌 алдааны илэрхийллийн шокын үзүүлэх нөлөөг 

харуулах бол Responses нь 𝑋, 𝑌 шокын нөлөөг хэрхэн авах утыг харуулдаг. Жишээ нь Impulse-д 

зөвхөн 𝑋-ийг, Responses-д 𝑋, 𝑌-ийг оруулбал 𝑋 шокын нөлөөнд үзүүлэх 𝑋, 𝑌 хариу үйлдлийг 

харуулах болно. Periods: хэсэгт шокны нөлөөнд хүлээн авах утгыг хэдий хугацаанд 

үргэлжлүүлэн харуулахыг зааж өгнө.   

Accumulated Responses гэдгийг сонгох тохиолдолд хуримтлагдсан буюу өсөн нэмэгдсэн үр 

нөлөөг харуулсан график гарах болно. 

Impulse Response цонхны Impulse Definition хэсгийг авч үзье. 

 

Decomposition Method хэсэгт үзүүлэх нөлөөг ямар утгаар тооцож авахыг харуулах бөгөөд 

EViews програмын стандарт нь Cholesky - dof adjusted хэсгийг сонгож харуулдаг. Энэ нь 1 

стандарт хазайлтын өөрчлөлтөд үзүүлэх 𝑋  болон 𝑌-ийн хариу үйлдлийг илэрхийлнэ. Бусад 

үзүүлэлтийн хувьд хариу үйлдлийн график ижил харагдах боловч тайлбарын хувьд ялгаатай 

хийгдэх болно. 

Бүх сонголтыг хийж дууссаны дараа ОК товчийг дарахад 𝑋, 𝑌-ийн хариу үйлдлийн график 

гарах болно. Командын мөрөнд тэгшитгэлийн нэр.impulse(10, se=a) x y хэлбэрээр бичнэ. 

 

Хариу үйлдлийн үр дүнг харвал Response of X to X нь 𝑋-ийн нэг стандарт хазайлт бүхий 

алдааны шокны 𝑋-д үзүүлэх нөлөөний утгыг 10 хугацааны хувьд харуулж байна. 𝑋 -ийн 1 

нэгжийн өөрчлөлт бус стандарт хазайлтын өөрчлөлтөөр авч үзэж байгаа нь өмнөх Cholesky – 
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dof adjusted гэсэн сонголтын үр дүн юм. Үүний гол шалтгаан нь хувьсагч бүрийг хэмжих нэгж 

ялгаатай, мөн хэлбэлзлийн хэмжээг бодолцсон явдал юм. Тухайлбал -1-ээс +1-ийн хооронд 

өөрчлөгддөг А хувьсагч болон -100-с +100-ийн хооронд өөрчлөгддөг В хувьсагчийг авч үзэхэд 

1 нэгжийн шок нь А хувьсагчийн тухайд асар том өөрчлөлт болох бол В хувьсагчийн хувьд 

маш бага өөрчлөлт юм. Энд 𝑋, 𝑌-ийг Монте Карлогийн симуляцийн аргаар гарган авахдаа аль 

алийг нь стандартчилагдсан нормал тархалтаас тооцсон тул  1 стандарт хазайлтын өөрчлөлт нь 

1 нэгжийн өөрчлөлт болох бөгөөд бодит байдалд түүврийн тоо мэдээний стандарт хазайлтын 

утгыг ашиглана.  

Тэгшитгэлийн хувьд энэхүү стандарт хазайлт нь эхний тэгшитгэлийн хувьд S.E equation нь 

1.021063 байгаа тул Response of X to X утга 1.021063 байх цэгээс, хоёр дахь тэгшитгэлийн 

хувьд S.E equation нь 0.999987 байгаа тул Response of Y to Y утга 0.999987 цэгээс тус тус 

хариу үйлдлийн утгын тооцоо хийгдэх болно. 

 R-squared  0.450438  0.327282 

 Adj. R-squared  0.444830  0.320417 

 Sum sq. resids  306.5156  293.9925 

 S.E. equation  1.021063  0.999987 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Дараагийн зурагт Impulse Responses цонхноос Accumulated Responses хэсгийг сонгосон үр 

дүнг харуулав. 

 

Энэ нь шокны 1 стандарт хазайлтын өөрчлөлт 10 хугацааны туршид үзүүлэх хуримтлагдсан 

нөлөөг харуулж байна. 

Хоёр графикаас харахад аль ч хувьсагчдын хувьд өөрийнхөө шокноос авах нөлөө их байна. 

Харин 𝑋-ийн алдааны 𝑌-д үзүүлэх нөлөө болон 𝑌-ийн алдааны 𝑋-д үзүүлэх нөлөөг харьцуулан 

харвал 𝑌-ийн алдааны 𝑋-д үзүүлэх нөлөө өндөр байгаа нь харагдаж байна. 

Хариу үйлдлийг графикаар харуулахаас гадна 𝑋  хувьсагчийн өөрчлөлтийн хэдэн хувь нь 

өөрийн шокын нөлөөнөөс, хэдэн хувь нь 𝑌 хувьсагчийн шокын нөлөөнөөс болж байна вэ? 

гэдгийг харуулдаг. Үүнийг хэрхэн гүйцэтгэх талаар одоо авч үзье. 

6.2.6 Дисперсийн задаргаа 

VAR загварыг үнэлсэн цонхноос View > Variance Decomposition… гэж сонгоно.  
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VAR Variance Decompositions цонхонд харуулж буй утгууд өмнөх хариу үйлдлийг тооцоход 

ашигласан Impulse Responses цонхонд тайлбарласан үр дүнтэй адил байгаа тул шууд үр дүнг 

тайлбарлая. 

 

𝑋-ийн 1 стандарт хазайлтын шокны нөлөөнд 𝑋-ийн хэлбэлзэл нь эхний хугацаанд 100 хувь 

тайлбарлаж байгаа боловч энэ хувь буурсаар 10 дахь хугацааны хувьд 76 хувьд хүрч байгаа 

бол 𝑌-ийн 1 стандарт хазайлтын шокны нөлөөнд 𝑋-ийн хэлбэлзэл 0 хувиас 24 хувьд хүртэл 

өссөн байна. Үүний эсрэгээр 𝑌-ийн 1 стандарт хазайлтын шокны нөлөөнд 𝑌-ийн хэлбэлзэл нь 

100-аас 86 хувь хүртэл буурсан бол 𝑋 -ийн 1 стандарт хазайлтын шокны нөлөөнд 𝑌 -ийн 

хэлбэлзэл 0-ээс 14 хувь болтол өссөн байна. Өөрөөр хэлбэл авч үзэж буй хугацааны эцэст 𝑌 нь 

өөрийн шокын нөлөөгөөр хэлбэлзлийн 86 хувиар тайлбарлагдаж буй бол 𝑋-ийн нөлөөгөөр 

хэлбэлзлийн 14 хувь нь тайлбарлагдаж байна. 

6.2.7 Гранжер козалитын шалгуур 

VAR загварын шинжилгээг хийх явцад хоёр хувьсагчийн харилцан бие биедээ нөлөөтэй 

(causality) эсэхийг зайлшгүй шалгах шаардлагатай. Үүнийг тооцох тохиолдолд гранжер 

козалитын шалгуур (Granger causality test) гэж нэрлэгдэх шалгуурын аргыг хамгийн өргөн 

ашигладаг бөгөөд үүнийг хэрхэн гүйцэтгэх талаар одоо авч үзье. 
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Зарчмын хувьд загвар дахь аль нэг хувьсагчийг эгзоген хувьсагч гэж үзэн загвараас хасахад 

болно гэсэн тэг таамаглалыг дэвшүүлнэ. 

VAR загварыг үнэлсэн цонхноос View > Lag Stucture > Granger Causality/Block Exogeneity 

Tests гэсэн сонголтыг хийнэ. 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: ХХХХ   Time: ХХ 

Sample: 1 300 

Included observations: 298 

Dependent variable: X 

Excluded Chi-sq df Prob. 

Y  46.98524 2  0.0000 

All  46.98524 2  0.0000 

Dependent variable: Y 

Excluded Chi-sq df Prob. 

X  43.41544 2  0.0000 

All  43.41544 2  0.0000 

Хүснэгтийн үр дүнгээс харвал VAR загварын аль аль тэгшитгэлийн хувьд хувьсагчдыг хасаж 

болно гэсэн тэг таамаглал 1%-ийн  ач холбогдлын түвшинд няцаагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл 

𝜒2 тархалтын шалгуурын утга нь критик утгаас их буюу магадлалын утга нь 0.000 байгаа тул 

тэг таамаглал няцаагдаж байна. Иймээс хоёр хувьсагч харилцан бие биедээ нөлөөлөх эндогени 

хувьсагчид байна гэж үзэж болно. 

6.2.8 Хоёр хувьсагч хоёул нэгж язгууртай боловч коинтеграци хамааралгүй 

тохиолдол 

Хоёр хувьсагч нь хоёул тогтвортой бус коинтегралчлагдаагүй байх VAR загварын жишээ 

болгож дараах 1-р эрэмбийн ялгавар бүхий загварыг авч үзье. 

Δ𝑋𝑡 = 0.4 Δ𝑋𝑡−1  + 0.3 Δ𝑌𝑡−1 + 휀𝑋𝑡 (6.7) 

Δ𝑌𝑡 =  0.2Δ𝑋𝑡−1 + 0.6 Δ𝑌𝑡−1 + 휀𝑌𝑡 (6.8) 

Энд Δ𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1, Δ𝑋𝑡−1 = 𝑋𝑡−1 − 𝑋𝑡−2  байх бөгөөд 휀𝑋𝑡, 휀𝑌𝑡  нь автокорреляцигүй, харилцан 

бие биеэсээ үл хамаарах алдааны илэрхийллийн шок байна. Тэгшитгэл (6.7), (6.8)-ийг дор 

харуулсны дагуу өөрчлөн бичиж болно. 

𝑋𝑡 = 1.4𝑋𝑡−1 − 0.4𝑋𝑡−2 + 0.3𝑌𝑡−1 − 0.3𝑌𝑡−2 + 휀𝑋𝑡 (6.9) 

𝑌𝑡 = 0.2 𝑋𝑡−1 − 0.2𝑋𝑡−2 + 1.6 𝑌𝑡−1  − 0.6 𝑌𝑡−2 + 휀𝑌𝑡  (6.10) 

Өмнөхтэй адилаар тэгшитгэл (6.9), (6.10)-ийг ашиглан ажлын файлд Монте Карлогийн 

симуляци буюу санамсаргүй процессын аргаар нэгж язгууртай боловч коинтеграци 

хамааралгүй x болон у гэсэн 300 хувьсагчийг үүсгэв. Үүсгэсэн тоо мэдээг графикаар 

харуулав. 
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6.2.9 Тогтвортой байдлын шалгуур 

Уг тоо мэдээ нь өгөгдсөн төвшиндөө нэгж язгууртай буюу тогтвортой бус болохыг эхлээд 

харуулъя. Графикаас хоёр хувьсагчийн аль аль нь тогтмол тоон утгатай харагдаж байгаа тул 

intercept гэсэн сонголтыг хийнэ. 𝑋-ийн  хувьд дор харуулсан үр дүн гарсан 

Null Hypothesis: X has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 

t-Statistic  Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.445112  0.5601 

Test critical values: 1% level -3.452141 

5% level -2.871029 

10% level -2.571897 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Шалгуурын статистик утга нь абсолют утгаараа критик утгын абсолют утгаас бага байгаа тул 

нэгж язгууртай буюу тогтвортой бус гэсэн таамаглал хүлээн зөвшөөрөгдөж байна. 

Үүнтэй адилаар 𝑌 хувьсагчийн хувьд шалгуурыг явуулж үзэхэд мөн л шалгуурын статистик утга 

нь абсолют утгаараа критик утгын абсолют утгаас бага байгаа тул нэгж язгууртай буюу 

тогтвортой бус гэсэн таамаглал няцаагдах үндэслэл болохгүй байна. 

Null Hypothesis: Y has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 

t-Statistic  Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.890440  0.7905 

Test critical values: 1% level -3.452141 

5% level -2.871029 

10% level -2.571897 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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6.2.10 Коинтеграцийн шалгуур 

Нэгж язгууртай буюу тогтвортой бус гэдгийг тодорхой болгосны дараа 𝑋, 𝑌 хувьсагчдын 

хооронд коинтеграци хамаарал байгаа эсэх шалгуурыг (Cointegration Test) явуулах 

шаардлагатай. ТАВДУГААР БҮЛЭГТ авч үзсэнчлэн коинтеграцийн шалгуурыг явуулахад Engle-

Granger шалгуур болон Johansen-ий шалгуур гэсэн хоёр стандарт шалгуурын аль нэгийг 

ашиглаж болно. Энд Johansen-ий коинтеграцийн шалгуурын аргыг ашиглан тоо мэдээний 

хооронд коинтеграци хамаарал байгаа эсэхийг шалгаж үзье. 

Үүний тулд Quick > Group Statistics > Cointegration Test гэсэн дарааллаар сонголтыг хийнэ. 

 

Сонголтын үр дүнд Series List гэсэн цонх гарах бөгөөд уг 

цонхонд зурагт харуулсны дагуу 𝑋 𝑌  хувьсагчийг оруулж 

өгнө. 

Энэ нь хоёр хувьсагчийг коинтеграци хамааралтай эсэхийг 

шалгахаар талбарт тэмдэглэн оруулж байгааг харуулж 

байна. 

Үүнээс гадна өмнө үзсэн аргаар хоёр хувьсагчийг 

тэмдэглэсний дараа хулганы баруун товчийг ашиглан Open > As Group гэсэн дарааллаар 

сонголт хийж бүлэг хэлбэрээр тоо мэдээг харуулаад View > Cointegration Test > Johansen 

System Cointegration Test… гэж сонгоно. 

Дээрх хоёр арга нь ижил тооцоо бөгөөд сонголтыг хийснээр зурагт харуулсан Johansen 

Cointegration Test гэсэн нэр бүхий цонх гарна. 
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Бид санамсаргүй процессын аргаар хувьсагчдыг VAR загвар ашиглан үүсгэхдээ уг VAR 

загвартаа ямар нэгэн тогтмол тоон утга аваагүй тул No intercept of trend in CE or test VAR 

гэсэн хэсгийг сонгоно. 

Date: XXXX   Time: XX   

Sample (adjusted): 6 300   

Included observations: 295 after adjustments  

Trend assumption: No deterministic trend  

Series: X Y     

Lags interval (in first differences): 1 to 4  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
None  0.007744  2.371068  12.32090  0.9182 

At most 1  0.000264  0.077781  4.129906  0.8189 
     
      Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
None  0.007744  2.293287  11.22480  0.8884 

At most 1  0.000264  0.077781  4.129906  0.8189 
     
      Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

Хүснэгтэд шалгуурын үр дүнг илэрхийлэх эхний хэсгийг авч үзсэн. Шалгуурын үр дүнгээс 

харвал коинтеграцилагдаагүй гэсэн таамаглал няцаагдахгүй байгаа тул 𝑋, 𝑌  гэсэн хоёр 

хувьсагчийн хувьд коинтеграци хамааралгүй байна. 

6.2.11  Загварын үнэлгээ 

Нэгж язгуур бүхий коинтеграци хамааралгүй хувьсагчийн VAR загвар нь хувьсагч тус 

бүрийн 1-р эрэмбийн ялгавар авсан Δ𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1, Δ𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 хувьсагч бүхий VAR загвар 

байна. Δ𝑋𝑡 , Δ𝑌𝑡  хувьсагчдыг ашиглан VAR загварыг үнэлж үзсэн. Ингэхдээ  Endogenous 

Variables хэсэгт 1-р эрэмбийн ялгаварт утга болох d(x) d(y) гэсэн утгыг оруулж өгнө.  

 

Хугацааны хоцрогдлыг програмын дагуу 1 2 лагтай, мөн 1-р эрэмбийн ялгавар авч буй тул 

Exogenous Variables  хэсэгт тогтмол тооны C-ийг оруулах шаардлагагүй. 
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Энд үнэлгээний үр дүнг харуулалгүй, лагийн оновчтой хэмжээний тооцоог хийе. Өмнө үзсэний 

дагуу үнэлгээ хийгдсэн цонхноос View > Lag Structure > Lag Length Criteria . . . гэсэн 

дарааллаар сонголт хийж гарч ирэх цонхноос OK дарахад  шалгуурын үр дүнгээр лагийн 

оновчтой хэмжээ 1 байхаар гарч байна. 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: D(X) D(Y)      

Date: XXXX   Time: XX     

Sample: 1 300      

Included observations: 296     
       
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       

1 -826.6812 NA  
  0.938903
*   5.612711*   5.662580*   5.632678* 

2 -825.1986  2.925040  0.955013  5.629720  5.729460  5.669654 

3 -823.2094  3.897722  0.968084  5.643307  5.792916  5.703208 

Үүний дараа өмнөх үнэлгээний цонхны 1 2 лаг бүхий утгыг 1 1 гэж өөрчлөн үнэлэхэд дор 

харуулсан үр дүн гарч байна. 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: XXXX   Time: XX 

 Sample (adjusted): 3 300 

 Included observations: 298 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
 D(X) D(Y) 
   
   D(X(-1))  0.411355  0.186563 

  (0.05103)  (0.05531) 

 [ 8.06039] [ 3.37302] 
   

D(Y(-1))  0.221188  0.625317 

  (0.04093)  (0.04435) 

 [ 5.40464] [ 14.0980] 
   
 R-squared  0.304809  0.468105 

 Adj. R-squared  0.302461  0.466308 

 Sum sq. resids  262.4388  308.2635 

 S.E. equation  0.941604  1.020505 

 F-statistic  129.7824  260.5003 

 Log likelihood -403.9094 -427.8890 

 Akaike AIC  2.724224  2.885161 

 Schwarz SC  2.749037  2.909974 

 Mean dependent  0.073709 -0.054314 

 S.D. dependent  1.127415  1.396914 
   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  0.921683 

 Determinant resid covariance  0.909353 

 Log likelihood -831.5291 

 Akaike information criterion  5.607578 

 Schwarz criterion  5.657203 
   
   

Үнэлгээний 𝑡  статистик утга өндөр бөгөөд ач холбогдолтой гарсан байна. Энэхүү үр дүнг 

тэгшитгэлээр дараах хэлбэрээр илэрхийлнэ. 

Δ𝑋𝑡 = 0.41Δ𝑋𝑡−1 + 0.22Δ𝑌𝑡−1        �̅�
2 = 0.30                         (6.11) 

Δ𝑌𝑡 = 0.19Δ𝑋𝑡−1 + 0.62Δ𝑌𝑡−1         �̅�
2 = 0.47                         (6.12) 
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Энэ нь Монте Карлогийн симуляци буюу давтагдах процессын аргаар үүсгэсэн тоо мэдээний 

шинж чанарыг сайн хангаж байгаа нь харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл симуляци үүсгэхэд 

ашигласан тэгшитгэл (6.7), (6.8)-ийн утгыг сайн төлөөлж байна. Тэгшитгэлийг задлах замаар 

тэгшитгэл (6.9), (6.10)-ийн утгыг харьцуулан харж болно. 

6.2.12 Хариу үйлдэл 

1-р эрэмбийн ялгавар бүхий VAR загварыг ашиглан хувьсагч тус бүрийн хувьд тооцсон 

алдааны илэрхийллийн шок нь Δ𝑋, Δ𝑌-д ямар нөлөө үзүүлж байгааг хариу үйлдэл болон хариу 

үйлдлийн хуримтлагдсан утгын үр дүнг дор зургаар харуулав. 

 

Δ𝑋 болон Δ𝑌-ийн утгууд өөрийн шокондоо илүү мэдрэмтгий бөгөөд шок явагдсаны дараа 

өөрчлөлт өндөр байх боловч огцом буурч байна. Харин Δ𝑋 болон Δ𝑌-ийн нөгөө хувьсагчид 

үзүүлэх шокны нөлөө 2 дахь хугацаанд хамгийн өндөр утгаа авах боловч аажмаар буурч 10 

дахь хугацаанд бараг нөлөөгүй болж байна. 

 

Энэ нь өмнөх зурагт харуулсан шокны нөлөө нь нийт авч үзэж буй 10 хугацаанд хэдий 

хэмжээтэй хуримтлагдаж байгааг харуулж байна. Зургаас Δ𝑋, Δ𝑌-ийн алдааны илэрхийллийн 

шок нь хувьсагч тус бүрдээ үзүүлэх нөлөө нэлээд их байгаа ч Δ𝑋-ийн Δ𝑌-д үзүүлэх нөлөө 

болон Δ𝑌-ийн Δ𝑋-д үзүүлэх нөлөө бараг адил байна. 

Сүүлийн хэсэгт хоёр хувьсагч хоёул нэгж язгууртай боловч коинтеграци хамааралтай байх 

тохиолдлыг авч үзье. 
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6.2.13 Хоёр хувьсагч нь хоёул нэгж язгууртай боловч коинтеграци хамааралтай 

байх тохиолдол 

Хоёул нэгж язгууртай буюу тогтвортой бус боловч коинтеграци хамаарал бүхий 𝑋𝑡, 𝑌𝑡 хоёр 

хувьсагчийн VAR загвар, өөрөөр хэлбэл VEC (Vector Error Correction) загварыг байгуулах 

алхмыг авч үзье. Дор харуулсан VAR загвар өгөгдсөн байг. 

𝑋𝑡 = 0.6𝑋𝑡−1 − 0.2𝑋𝑡−2 + 0.4𝑌𝑡−1 − 0.1𝑌𝑡−2 + 휀𝑋𝑡            (6.13) 

𝑌𝑡 = 1.2 𝑋𝑡−1 − 0.4𝑋𝑡−2 + 0.8 𝑌𝑡−1 − 0.2 𝑌𝑡−2 + 휀𝑌𝑡            (6.14) 

Дээрх тэгшитгэлийг дор харуулсны дагуу өөрчлөн бичих боломжтой. 

Δ𝑋𝑡 = 0.2Δ𝑋𝑡−1 + 0.1Δ𝑌𝑡−1 − 0.6(𝑋𝑡−1 − 0.5 𝑌𝑡−1) + 휀𝑋𝑡          (6.15) 

Δ𝑌𝑡 = 0.4Δ𝑋𝑡−1 + 0.2Δ𝑌𝑡−1 + 0.8(𝑋𝑡−1 − 0.5𝑌𝑡−1) + 휀𝑌𝑡         (6.16) 

Монте Карлогийн симуляцийн аргаар үүсгэсэн тоо мэдээг авч үзье. Энэхүү тоо мэдээ нь 

санамсаргүй шинж чанартай бөгөөд өмнөх хэсэгт авч үзсэнтэй адилаар 300 байна. 

 

6.2.14 Тогтвортой байдлын шалгуур 

Урьдчилан авсан нөхцөлөөр 𝑋, 𝑌-ийн утга нь нэгж язгууртай буюу тогтвортой бус боловч 

коинтеграци хамааралтай байгаа. Үүнийг шалгахын тулд ADF шалгуурыг явуулъя. Шалгуурын 

үр дүнг хувьсагч тус бүрээр нь харуулъя. Хоёр хувьсагчийн аль алиных нь хувьд Level болон 

Intercept гэсэн сонголтыг хийж өгнө. 

𝑋 хувьсагчийн тогтвортой байдлын ADF шалгуур 

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.671329  0.8604 

Test critical values: 1% level  -2.572745  

 5% level  -1.941892  

 10% level  -1.615988  
     
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

𝑌 хувьсагчийн тогтвортой байдлын ADF шалгуур 
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Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.856983  0.8945 

Test critical values: 1% level  -2.572719  

 5% level  -1.941888  

 10% level  -1.615990  
     
     

 

Аль ч хувьсагчийн хувьд нэгж язгууртай буюу тогтвортой бус гэсэн тэг таамаглал хүлээн 

зөвшөөрөгдөж байгаа тул хоёр хувьсагч хоёул тогтвортой бус болж байна. 

6.2.15 Коинтеграцийн шалгуур 

Дараачийн алхамд X,Y-ийн коинтеграцийн хамаарал байгаа эсэх талаар Johansen шалгуурыг 

явуулъя. Хүснэгтийг унших арга нь өмнөхтэй адил тул дахин давтаж тайлбарлахгүй ч Trace 

шалгуур болон Maximum eigenvalue шалгуур аль алинаар нь коинтеграци хамаарал 1 байгааг 

харуулж байна.  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
None *  0.134138  42.92513  12.32090  0.0000 

At most 1  0.001478  0.436299  4.129906  0.5723 
     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
None *  0.134138  42.48883  11.22480  0.0000 

At most 1  0.001478  0.436299  4.129906  0.5723 
     
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

Өмнө тодорхойлсны дагуу загварын хувьд ердийн VAR загвар тохиромжтой бус болох тул 

VAR-ийн онцгой хэлбэр болох VEC загварыг үнэлэх шаардлагатай болж байна. Үнэлгээг хийх 

арга зүйтэй танилцъя.  

6.2.16 Вектор авторегресс загварын үнэлгээ 

Дээрх шалгуурын үр дүнгээс VAR загвар нь VEC загвар болж байна. VEC загварыг үнэлэхийн 

тулд VAR загварын үнэлгээний цонхонд бага зэргийн нэмэлт сонголтыг хийх шаардлагатай 

болох ба үүнийг зурагт харуулав.  
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VEC загварын үнэлгээний сонголт 

 
 
Дээрх зургийн VAR Type хэсгээс (Vector Error Correction) сонголтыг хийнэ. Өмнөх VAR 

загварт тодорхойлж байгаагүй шинэ сонголтыг энд хийх шаардлагатай. Үүний тулд  

<Cointegration> гэсэн табыг дарвал дор харуулсан цонх гарна.  

 

Коинтеграци хамаарлын тоо, тогтмол тоон  

утга, трендтэй эсэх 

 
 

Энд коинтеграци хамаарлын тоог Rank-ийн Number of cointegrating equations: гэсэн хэсэгт 1 

гэж оруулж өгнө. Монте Карлогийн симуляцийн аргаар үүсгэсэн тоо мэдээний хувьд тогтмол 

тоон утга болон тренд байхгүй байгаа. Тиймээс зурагт харуулсан хэсгээс No Intercept or Trend 

in CE or VAR гэсэн хэсгийг сонгож өгнө. Хэрэв загварын үндсэн шинж чанарыг урьдчилан 

таамаглах боломжгүй бол хэд хэдэн сонголтыг хийж загваруудаа үндсэн шалгууруудын аргыг 

ашиглан харьцуулан шалгах замаар оновчтой хувилбарыг сонгох тохиолдол байдаг. VEC 

загварын үнэлгээний үр дүнг хүснэгтэд харуулав.  

VEC загварын үнэлгээний үр дүн 

 
   
   Cointegrating Eq:  CointEq1  
   
   X(-1)  1.000000  

   

Y(-1) -0.498096  
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  (0.00182)  

 [-274.400]  
   
   Error Correction: D(X) D(Y) 
   
   CointEq1 -0.617497  0.740103 

  (0.09232)  (0.08078) 

 [-6.68847] [ 9.16164] 

   

D(X(-1))  0.277462  0.479098 

  (0.08903)  (0.07790) 

 [ 3.11645] [ 6.14993] 

   

D(Y(-1))  0.103882  0.209737 

  (0.03938)  (0.03445) 

 [ 2.63826] [ 6.08757] 
   
    R-squared  0.187002  0.662587 

 Adj. R-squared  0.181490  0.660299 

 Sum sq. resids  336.3758  257.5409 

 S.E. equation  1.067828  0.934355 

 F-statistic  33.92728  289.6494 

 Log likelihood -440.8929 -401.1023 

 Akaike AIC  2.979147  2.712096 

 Schwarz SC  3.016366  2.749315 

 Mean dependent -0.083386 -0.159971 

 S.D. dependent  1.180292  1.603112 
   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  0.990046 

 Determinant resid covariance  0.970212 

 Log likelihood -841.1815 

 Akaike information criterion  5.699205 

 Schwarz criterion  5.798456 
   
   

 

Үнэлгээний үр дүнг нэгтгэн харуулъя. 

Δ𝑋𝑡 = 0.27Δ𝑋𝑡−1 + 0.1Δ𝑌𝑡−1 − 0.62(𝑋𝑡−1 − 0.5 𝑌𝑡−1)        �̅�
2 = 0.19          (6.17) 

Δ𝑌𝑡 = 0.48Δ𝑋𝑡−1 + 0.21Δ𝑌𝑡−1 + 0.74(𝑋𝑡−1 − 0.5 𝑌𝑡−1)       �̅�
2 = 0.66          (6.18) 

Загварын хувьд бүх 𝑡  статистикийн утгууд ач холбогдолтой гарсан байгаа бөгөөд эдгээр 

тооцооны үр дүн нь бидний Монте Карлогийн симуляци хийхэд ашигласан загварын үр дүнтэй 

тун ойролцоо гарч байна.  

Хэрэв нэгж язгууртай буюу тогтвортой бус бөгөөд коинтеграци хамааралтай байх 𝑋𝑡 , 𝑌𝑡-ийг 

тогтвортой байх тохиолдлын VAR загвар эсвэл 1-р эрэмбийн ялгавар авсан тохиолдол дахь 

VAR загвараар үнэлбэл юу болох вэ? Үр дүнг харгалзах хүснэгтүүд дээр тооцож харуулав.  

Эхний хүснэгтийн хувьд тогтвортой бус тоо мэдээг, тогтвортой бус тоо мэдээгээр регресслэсэн 

хуурмаг регресс (Spurious Regression) тохиолдол болно. Үүний гол баталгаа нь детерминацийн 

коэффициент маш өндөр гардаг явдал юм.  
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Тогтвортой бус коинтеграци хамааралгүй хувьсагчийн өгөгдсөн  

түвшинд VAR загвараар үнэлсэн үр дүн (ХУУРМАГ РЕГРЕСС) 
   
    X Y 
   
   X(-1)  0.658845  1.218454 

  (0.05773)  (0.05052) 

 [ 11.4131] [ 24.1177] 

   

X(-2) -0.274869 -0.477367 

  (0.08929)  (0.07814) 

 [-3.07845] [-6.10898] 

   

Y(-1)  0.409375  0.839707 

  (0.06119)  (0.05356) 

 [ 6.68970] [ 15.6791] 

   

Y(-2) -0.101528 -0.208166 

  (0.03969)  (0.03474) 

 [-2.55781] [-5.99243] 
   
    R-squared  0.960005  0.992453 

 Adj. R-squared  0.959597  0.992376 

 Sum sq. resids  336.0780  257.4082 

 S.E. equation  1.069169  0.935702 

 F-statistic  2352.310  12887.11 

 Log likelihood -440.7609 -401.0256 

 Akaike AIC  2.984972  2.718292 

 Schwarz SC  3.034598  2.767918 

 Mean dependent -14.93426 -29.85534 

 S.D. dependent  5.319114  10.71625 
   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  0.995488 

 Determinant resid covariance  0.968943 

 Log likelihood -840.9865 

 Akaike information criterion  5.697896 

 Schwarz criterion  5.797147 
   
   

Сүүлийн хүснэгтийн хувьд error correction хэсгийг хураангуйлсан регрессийн тэгшитгэл бөгөөд 

зөв тооцсон утгатай харьцуулахад симуляцид ашигласан үр дүнгээс зөрүүтэй, тайлбарлах 

чадвар нь буурч байна. Ер нь VAR загварын тодорхойлох шинж чанарыг буруу ойлговол 

алдаатай үнэлгээ хийж буруу дүгнэлтэд хүрэх нь тодорхой юм.  

Тогтвортой бус коинтеграцичлагдсан хувьсагчаас эрэмбийн  

ялгавар авсан VAR загварын үнэлгээний үр дүн 
   
    DX DY 
   
   DX(-1) -0.198179  1.049179 

  (0.05739)  (0.05303) 

 [-3.45328] [ 19.7834] 

   

DY(-1)  0.099969  0.214426 

  (0.04218)  (0.03898) 

 [ 2.37011] [ 5.50120] 
   
    R-squared  0.063714  0.566583 

 Adj. R-squared  0.060551  0.565119 

 Sum sq. resids  387.3859  330.8183 
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 S.E. equation  1.144000  1.057180 

 F-statistic  20.14275  386.9456 

 Log likelihood -461.9305 -438.4106 

 Akaike AIC  3.113628  2.955776 

 Schwarz SC  3.138441  2.980588 

 Mean dependent -0.083386 -0.159971 

 S.D. dependent  1.180292  1.603112 
   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  1.444949 

 Determinant resid covariance  1.425619 

 Log likelihood -898.5236 

 Akaike information criterion  6.057206 

 Schwarz criterion  6.106831 
   
   

6.2.17 Хариу үйлдэл 

VEC загварын үнэлгээний үр дүнг ашиглан хариу үйлдлийг тооцож үзье. VEC загварын 

үнэлгээний үр дүнгийн хувьд өгөгдсөн түвшингийн хувьсагч нь тогтвортой бус тул стандарт 

хазайлттай гэсэн утгыг авах боломжгүй юм. Тиймээс тогтвортой байх утгатай харьцуулбал итгэх 

мужийг тодорхойлох боломжгүй болохыг анхаарах хэрэгтэй.  

Дээрх үр дүнгийн онцлог гэвэл 𝑋-ийн 1 стандарт хазайлтын өсөлт явагдахад эцсийн дүнд 𝑌 =

2-ийн коинтеграци хамаарал хадгалагдахуйцаар өөрчлөгдөж байна. Энэ нь Y-ийн өөрчлөлтийн 

хувьд ч ижил байна.  

Коинтеграци хамаарлыг авч үзвэл 𝑌-ийн алдааны шокны 𝑋 хувьсагчид үзүүлэх нөлөөнөөс 𝑋-

ийн алдааны шокны 𝑌 хувьсагчид үзүүлэх нөлөө илүү байна. 

Хариу үйлдлийн график 

 
 
Ийнхүү 3 төрлийн VAR загварыг тайлбарласан бөгөөд эдгээрийг туршиж үзээрэй. Эмпирик 

судалгаанд бодлогын хувьсагч болон бодлогын үр нөлөөг шинжлэх загвар хэлбэрээр VAR 

загварыг ашиглах бөгөөд энэ тохиолдолд бүтцийн VAR буюу SVAR загварыг тодорхойлох 

шаардлагатай. Жишээ нь 𝑋𝑡 нь төв банкны бодлогын хүү буюу бодлогын хувьсагч байдаг бол 

𝑌𝑡 нь ДНБ зэрэг бодит эдийн засгийн хувьсагч байдаг. Тиймээс тэгшитгэлийн баруун гар тал нь 

𝑋𝑡-ээр илэрхийлэгдэж буй тэгшитгэлийг бодлогын тэгшитгэл гэдэг бол, 𝑌𝑡-ээр илэрхийлэгдэж 

буй тэгшитгэлийг бодлогын нөлөөг хүлээн авагч тэгшитгэл гэж нэрлэдэг. 
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6.3 Бүтцийн вектор авторегресс загвар 

Өмнөх хэсэгт VAR загвар болон VAR загварыг бүрдүүлэгч тэгшитгэл бүрийн үлдэгдэл 

илэрхийллүүд нь харилцан бие биеэсээ үл хамаарна гэж үзсэн. Гэвч бодит байдалд VAR загвар 

нь хялбаршуулсан хэлбэрийн тэгшитгэл тул тэгшитгэл бүрийн үлдэгдэл илэрхийллүүд нь 

харилцан бие биеэсээ хамаарахгүй гэсэн таамаглал биелэхгүй байх тохиолдол байна. Ер нь 

VAR загварын тэгшитгэл бүрийн алдааны илэрхийлэл хамааралтай байна гэж үздэг. VAR 

загварын тэгшитгэл бүрийн алдааны илэрхийлэл нь бодлогын шокыг (бодлогын шокны талаар 

6.3.1 хэсэгт авч үзнэ) агуулсан янз бүрийн үл хамаарах үлдэгдлийн шокноос бүрддэг. VAR 

загварын үнэлгээний үр дүнгээс, бие биеэсээ үл хамаарах бодлогын шокыг тодорхойлох нь 

түвэгтэй байдаг. Хэрэв үл хамаарах бодлогын шокыг тодорхойлж чадахгүй бол бодлогын үр 

нөлөөг шинжлэх боломжгүй болно. Энэхүү бодлогын шокыг тодорхойлох асуудал нь 

эконометрикийн загварын бүтцийн тэгшитгэлийн тодорхойлох асуудалтай үндсэндээ адил юм. 

Тодорхойлох асуудлыг боломжтой болгохын тулд эдийн засгийн онолын асуудлыг ашиглах 

бөгөөд загварт тодорхой утга бүхий хязгаарлалт тавих хэрэгтэй болно. Эцэст нь дүгнэхэд 

онолын үндэслэл бүхий хялбаршуулсан VAR загварыг тооцох эсвэл эдийн засгийн утга агуулга 

бүхий эмпирик шинжилгээг явуулах бол эдийн засгийн онолын мэдлэг шаардлагатай. 

6.3.1 Тодорхойлох асуудал гэж юу вэ? 

Энд хялбар загварыг ашиглан тодорхойлох асуудал гэж юу болох талаар тайлбар хийе. 

Засгийн газраас явуулж буй сангийн бодлогыг тодорхойлох (эсвэл Төв банкнаас явуулж буй 

мөнгөний бодлого байж болно) бодлогын хувьсагчийг 𝐺𝑡-ээр, GDP зэрэг бодит эдийн засгийн 

хувьсагчийг 𝑌𝑡-ээр тэмдэглээд дор харуулсан загварыг авч үзье. 

𝐺𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐺𝑡−1 + 𝛼2𝑌𝑡 + 𝛼3𝑌𝑡−1 + 휀𝐺𝑡            (6.19) 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝑡 + 𝛽2𝐺𝑡−1 + 𝛽3𝑌𝑡−1 + 휀𝑌𝑡             (6.20) 

Энд 𝛼, 𝛽 нь загварын коэффициентууд бөгөөд 휀𝐺𝑡 нь бодлогын шок, 휀𝑌𝑡нь бодит эдийн засагт 

үзүүлэх бодит шок гэж үзнэ. Эдгээр алдааны илэрхийллийн шокийн шинж чанар нь дараах 

томъёогоор илэрхийлэгдэнэ. 

Дээрх 𝐺𝑡-ийн тэгшитгэл нь бодлого тодорхойлох тэгшитгэл, 𝑌𝑡-ийн тэгшитгэл нь бодит эдийн 

засгийн хувьсагч болон бодлогын хувьсагчийн хоорондын холбоог харуулсан тэгшитгэл байна. 

Дээрх тэгшитгэл нь бүтцийн тэгшитгэлийн үндсэн систем юм. Энэхүү бүтцийн тэгшитгэлийг 𝐺𝑡, 

𝑌𝑡-ийн хувьд хувирган хялбаршуулсан тэгшитгэл болговол дор харуулсны дагуу байна. 

𝐺𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1𝐺𝑡−1 + 𝛾2𝑌𝑡−1 + 𝑒𝐺𝑡          (6.21) 

𝑌𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1𝐺𝑡−1 + 𝛿2𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑌𝑡          (6.22) 

Энд бүтцийн тэгшитгэлийн алдааны илэрхийлэл болон хялбаршуулсан тэгшитгэлийн алдааны 

илэрхийллийн хооронд дараах хамаарал байна. 

𝑒𝐺𝑡 = 𝜂(휀𝐺𝑡 + 𝛼2휀𝑌𝑡)   𝑒𝑌𝑡 = 𝜂(𝛽1휀𝐺𝑡 + 휀𝑌𝑡)               (6.23) 

Энд 𝜂 = 1/(1 − 𝛼2𝛽1)  байна. Тэгшитгэл (6.21), (6.22)-ийн хялбаршуулсан хэлбэрийн 

коэффициентын параметр 𝛾𝑖  (𝑖 = 0,1,2), 𝛿𝑗 (𝑗 = 0,1,2), тэгшитгэл (6.23)-ийн 𝑒𝐺𝑡 , 𝑒𝑌𝑡-ийн дисперc 

σ𝐸𝐺
2 , 𝜎𝐸𝑌

2   мөн ковариац 𝜎𝐸𝐺𝑌 -ийн параметр нь бүтцийн тэгшитгэлийн параметер 𝛼𝑖(𝑖 =

0,1,2,3), 𝛽𝑗(𝑗 = 0,1,2,3), 𝜎𝐺
2, 𝜎𝑌

2-ийн функц байна.  

Энд анхаарах ёстой гол асуудал нь тэгшитгэл (6.23)-аас 𝑒𝐺𝑡 , 𝑒𝑌𝑡нь хамааралтай байгаа явдал 

юм. 𝑒𝐺𝑡 , 𝑒𝑌𝑡 нь харилцан бие биеэсээ үл хамаарч чадахгүй байна. Тэгшитгэл (6.21), (6.22) гэсэн 
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хялбаршуулсан тэгшитгэл, өөрөөр хэлбэл VAR загварын параметрээс бүтцийн тэгшитгэлийн 

параметр болон бодлогын хувьсагчийн шок 휀𝐺𝑡, бодит шок 휀𝑌𝑡-ийг тодорхойлох боломжгүй 

юм. Мөн VAR загвараас 𝛾𝑖 , 𝛿𝑖 (𝑖 = 0,1,2)-ийн үнэлгээний утгыг тооцож олсон ч тус бүрийн 

үнэлгээний утгаас бүтцийн тэгшитгэлийн параметр болох 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖  (𝑖 = 0,1,2,3)-ийг тодорхойлох 

боломжгүй юм. Учир нь тэгшитгэл (6.21), (6.22)-ийн VAR загварын хялбаршуулсан 

тэгшитгэлийн параметр 𝛾𝑖 , 𝛿𝑖 (𝑖 = 0,1,2)-ийн тоо нь 6 мөн дисперс, ковариацийн параметр  𝜎𝐸𝐺
2 ,

𝜎𝐸𝑌
2 , 𝜎𝐸𝐺𝑌 нь 3 нийлээд 9 байгаа бол тэгшитгэл (6.19), (6.20)-ийн бүтцийн параметр 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖  (𝑖 =

0,1,2,3)-ийн тоо 8 мөн дисперсийн параметр 𝜎𝐺
2 , 𝜎𝑌

2 -ийн тоо нь 2 нийлээд 10 болж байна. 

 

Энэ тохиолдолд, бүтцийн тэгшитгэлд 1 хязгаарлалт хийх замаар асуудлыг шийдвэрлэх 

боломжтой юм. Сүүлийн үед параметрын хувьд богино хугацааны хязгаарлалт хийх аргыг 

өргөн ашиглаж байна. Энэхүү хязгаарлалтын аргын талаар тайлбар хийе. 

6.3.2 Богино хугацааны хязгаарлалт, шийдвэр гаргагчид мэдээллээс хоцрох 

Шийдвэр гаргагчид бодлогын хувьсагчдыг тодорхойлох үед одоогийн ДНБ-ий талаарх тоо 

мэдээлэлгүй байсан гэж үзье. Энэ нь бодит эдийн засгийн мэдээлэл 1 хугацааны 

хоцрогдолтойгоор олдож байна гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл бодлого тодорхойлоход 

ашиглагдаж байгаа бодит эдийн засгийн мэдээлэл нь богино хугацааны хоцрогдолтой байна 

гэж үзсэн үг юм. Үүнийг бид бүхний авч үзэж буй загварт тооцох бол тэгшитгэл (6.19)-ийг 

ашиглана. Тэгшитгэл (6.19) нь бүтцийн загварын бодлогыг тодорхойлох тэгшитгэл тул 𝛼2 =

0 гэсэн таамаглал дэвшүүлсэнтэй адил байна. Тиймээс бүтцийн тэгшитгэл нь: 

𝐺𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐺𝑡−1 + 𝛼3𝑌𝑡−1 + 휀𝐺𝑡          (6.24) 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐺𝑡 + 𝛽2𝐺𝑡−1 + 𝛽3𝑌𝑡−1 + 휀𝑌𝑡                 (6.25) 

болно. Ийм хязгаарлалтад үндэслээд бодлогын шок 휀𝐺𝑡-ийн Y-д үзүүлэх нөлөө нь 휀𝐺𝑡 → 𝐺𝑡 →

 𝑌𝑡  хэлбэрээр дамжин (recursive) нөлөөлнө. Тиймээс 𝛼2 = 0 гэсэн хязгаарлалтыг recursive 

constraint буюу дамжих хязгаарлалт гэнэ. Энэ хязгаарлалтын хүрээнд бүтцийн тэгшитгэлийн 

бодлого тодорхойлогч тэгшитгэл нь өгөгдсөн хэлбэрээрээ хялбаршуулсан тэгшитгэл болно. 

Иймд хялбаршуулсан тэгшитгэлийн алдааны илэрхийллийн шок нь бүтцийн тэгшитгэлийн шок 

болно.  

𝛼2 = 0 гэсэн хязгаарлалтын хүрээнд бүтцийн тэгшитгэлийн бусад параметрыг хялбаршуулсан 

тэгшитгэлийн параметрээс тооцож гаргах боломжтой.  

 

Өөрөөр хэлбэл ердийн VAR загварыг үнэлэх тохиолдолд 𝛼0, 𝛼1 𝛼3  болон 𝛽0, 𝛽2, 𝛽3  утгууд 

тодорхойлогдоно. Бодлогын хувьсагчийн утгыг тодорхойлоход 𝛼2  = 0, 𝜂 = 1 гэсэн нөхцлийг 

ашиглан тэгшитгэл (6.23)-ийг хувиргах замаар дараах матрицыг тооцох шаардлагатай болно. 

[
1 0
−𝛽1 1

] = 𝐴,      [
𝜎𝐺  0
0 𝜎𝑌

] = 𝐵         (6.26) 

 

гэвэл тэгшитгэл (6.23) нь: 

𝑒𝑡 = 𝐴
−1𝐵𝑢𝑡  𝑒𝑡 = [

𝑒𝐺𝑡
𝑒𝑌𝑡
]     𝑢𝑡 = [

𝑢𝐺𝑡
𝑢𝑌𝑡

]        (6.27) 

болно. Дамжсан хязгаарлалт нь A матрицын доод гурвалжин матриц гэсэн утгыг илэрхийлнэ. 

Тэгшитгэл (6.26)-ийн холбооноос EViews богино хугацааны хязгаарлалтыг тооцно. Жишээ 

болгон дараах загварыг авч үзье. 

𝐺𝑡 = 0.2𝐺𝑡−1 + 0.4𝑌𝑡−1 + 휀𝐺𝑡    휀𝐺𝑡~𝑁(0,1)    (6.28) 

𝑌𝑡 = 0.2𝐺𝑡 + 0.1𝐺𝑡−1 + 0.4𝑌𝑡−1 + 휀𝑌𝑡      휀𝑌𝑡~𝑁(0,1)        (6.29) 
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Монте Карлогийн аргаар тэгшитгэл (6.28), (6.29)-ийн утгыг ашиглан 300 хос тоог үүсгэе. Энд 

тэгшитгэл (6.24), (6.25)-ын тогтмол тоон утга болох 𝛼0 = 0, 𝛽0 = 0 гэж авсан байна гэсэн үг. 

Үүсгэсэн тоо мэдээг ашиглан VAR загварыг үнэлье. 

 
 Vector Autoregression Estimates 

 Date: XXXX   Time: XX 

 Sample (adjusted): 2 300 

 Included observations: 299 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
    G Y 
   
   G(-1)  0.201748  0.147110 

  (0.05588)  (0.04839) 

 [ 3.61050] [ 3.03998] 

   

Y(-1)  0.429678  0.446092 

  (0.06250)  (0.05412) 

 [ 6.87507] [ 8.24189] 
   
   

Энд үнэлгээг хийхдээ өмнө үзсэний дагуу лагийн оновчтой хэмжээг тодорхойлох ёстой. Манай 

жишээнд тэгшитгэл (6.28), (6.29)-д лагийн хэмжээ 1 байгаа тул шалгах шаардлага байхгүй. 

Үр дүнгээс харвал бидэнд 𝛼1 = 0.201748, 𝛼3 = 0.429678, 𝛽2 = 0.147110, 𝛽3 = 0.446092 байгаа нь 

бүгд статистикийн хувьд ач холбогдолтой байгаа ба тэгшитгэл (6.28), (6.29)-ийн 

коэффициентын утгатай тохирч байна. Одоо тэгшитгэл (6.24), (6.25)-ийн бодлогын хувьсагч 

𝐺𝑡-ийн коэффициент болох 𝛽1 болон стандарт хэлбэлзэл 𝜎𝐺 , 𝜎𝑌-ийг тэгшитгэл (6.26), (6.27)-ийн 

тусламжтайгаар тооцох асуудал үлдэж байна. 

EViews програмд VAR загварыг үнэлсний дараа үнэлгээний үр дүнг нээлттэй байхад 

Proc/Estimate Structural Factorization . . . 

гэсэн дарааллаар дарвал дор харуулсан цонх гарна. Цонхноос Text-ийг сонгож Зурагт 

харуулсны дагуу богино хугацааны хязгаарлалтын програмыг бичнэ. 

Бүтцийн VAR загварын богино хугацааны хязгаарлалт 
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@e1, @e2 нь хялбаршуулсан загварын алдааны илэрхийлэл 𝑒𝐺𝑡 , 𝑒𝑌𝑡-д тохирох бөгөөд @u1, @u2 

нь 0 математик дундажтай, 1 гэсэн дисперстэй бүтцийн загварын алдааны илэрхийллийн утга 

болох 𝑢𝐺𝑡 , 𝑢𝑌𝑡-тэй тохирно. Үнэлгээг дор харуулав. 

Богино хугацааны хязгаарлалт бүхий үнэлгээний үр дүн 

 Structural VAR Estimates   

 Date: XXXX   Time: XX   

 Sample (adjusted): 2 300   

 Included observations: 299 after adjustments  

 Estimation method: method of scoring (analytic derivatives) 

 Convergence achieved after 3 iterations  

 Structural VAR is just-identified   
     
Model: Ae = Bu where E[uu']=I   

Restriction Type: short-run text form  

@e1 = C(1)*@u1    

@e2 = C(2)*@e1 + C(3)*@u2   

where    

@e1 represents G residuals   

@e2 represents Y residuals   
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
C(2)  0.186697  0.048906  3.817477  0.0001 

C(1)  1.074064  0.043922  24.45404  0.0000 

C(3)  0.908296  0.037143  24.45404  0.0000 
     
Log likelihood  -841.1291    
     
Estimated A matrix:   

 1.000000  0.000000    

-0.186697  1.000000    

Estimated B matrix:   

 1.074064  0.000000    

 0.000000  0.908296    
     
     

Тэгшитгэл (6.28) болон (6.29)-с загварын параметр  𝛽1  = 0.2, 𝜎𝐺 = 𝜎𝑌 = 1 байхад, үнэлгээний үр 

дүн нь 𝐶(2) = �̂�1 = 0.187, 𝐶(1) = �̂�𝐺 = 1.074, 𝐶(3) = �̂�𝑌 = 0.908 гарч байгаа нь эх олонлогийн 

утгатай ойролцоо үр дүнтэй болсныг харуулж байна. 

Богино хугацааны хязгаарлалтыг ашиглан тооцох хоёр дахь арга нь урьдчилаад богино 

хугацааны хязгаарлалтын матрицыг байгуулж, түүнийг оруулах арга байна. 

Object > New Object > Matrix-Vector-Coef 

гэсэн дарааллаар дарж үүсэх цонхыг ашиглан 2 мөр, 2 баганатай матрицыг үүсгэнэ. Үүнийгээ 

amatrix гэж нэрлэе. Тэгшитгэл (6.27)-ийн доод гурвалжин матриц A-ийг дор харуулсан дэс 

дарааллын дагуу тодорхойлно.  

amatrix-ийг тодорхойлох 
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Ажлын файлд amatrix нэртэй объект үүснэ. Объектыг нээж Edit +/- товчийг дарж дор 

харуулсны дагуу болгон өөрчилнө. 

amatrix-ийн байгуулалт 

 

Зурагт A матрицын диогналийн элементүүд нь 1, диогналийн элементийн дээд гурвалжин хэсэг 

нь 0, доод хэсгийн гурвалжин хэсэг нь тодорхойлох ёстой 𝛽1 параметрын утга тул <NA> гэж 

оруулна. 

Үүнтэй адилаар, B диагнол матрицийг байгуулна. Үүнийгээ bmatrix гэж нэрлэе. B матрицын 

диогналийн элементүүд нь бүтцийн загварын үл хамаарах алдааны илэрхийллийн стандарт 

хазайлт байна. Үүнийг ч бид бүхэн тодорхойлох ёстой параметр тул дараах зурагт харуулсны 

дагуу <NA> гэж оруулж өгнө. 

Bmatrix-ийн байгуулалт 

 

А, В матрицаа тодорхойлоод өмнөхтэй адилаар Proc/Estimate Structural Factorization . . . гэж 

сонгон SVAR Options цонхны Matrix гэсэн хэсгийг тэмдэглэнэ. 

Матриц бүхий богино хугацааны хязгаарлалт 

 

Богино хугацааны хязгаарлалтыг харуулах тохиолдолд, өмнөх <Text>-ийн оронд  <Matrix>-

ийг дарах бөгөөд <Short-run pattern>-ийг сонгож A хэсэгт (amatrix), матриц B хэсэгт (bmatrix) 

гэж оруулж OK дарна. Үнэлгээний үр дүнг дор харуулав.  
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 Structural VAR Estimates   

 Date: XXXX   Time: XX   

 Sample (adjusted): 2 300   

 Included observations: 299 after adjustments  

 Estimation method: method of scoring (analytic derivatives) 

 Convergence achieved after 1 iterations  

 Structural VAR is just-identified   
     
     Model: Ae = Bu where E[uu']=I   

Restriction Type: short-run pattern matrix  

A =           1 0    

C(1) 1    

    

B =        C(2) 0    

0 C(3)    
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C(1) -0.186697  0.048906 -3.817477  0.0001 

C(2)  1.074064  0.043922  24.45404  0.0000 

C(3)  0.908296  0.037143  24.45404  0.0000 
     
     Log likelihood  -841.1291    
     
     Estimated A matrix:   

 1.000000  0.000000    

-0.186697  1.000000    

Estimated B matrix:   

 1.074064  0.000000    

 0.000000  0.908296    
     
     

Үнэлгээний үр дүн нь өмнөх богино хугацааны хязгаарлалтыг бичсэнтэй адил үр дүнтэй гарсан 

байна. 

Хариу үйлдлийн функцийг тодорхойлох тохиолдолд үнэлгээний цонхноос Impulse товчийг 

дарж <Impulse Definintion> табаас Cholesky – dof adjusted гэж сонговол  

 

үр дүн нь: 
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Хэрэв <Structural Decomposition>-ийг сонговол алдааны илэрхийллийн шок хэр хугацаанд 

хэрхэн нөлөөлөхийг харах боломжтой.  

 

Үр дүн нь: 
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VAR загварыг үнэлэх VAR Specification цонхонд Bayesian VAR гэсэн хэсэг бий. VAR загварыг 

үнэлэхэд параметрын тоо хэт их (over-parametrization) болох тохиолдол байдаг. Үүнийг BVAR 

загварыг ашиглан шийдэх боломжтой.  
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BVAR нь параметрыг санамсаргүй хувьсагч гэж үзэж, энэхүү параметрын урьдчилсан тархалтыг 

таамаглах замаар параметрын олох ёстой утгад хязгаарлалт тавих замаар тооцоог хийдэг арга 

юм. 

6.4 Вектор авторегресс загвараар прогноз хийх  

VAR загвараар үнэлгээ хийсний дараа прогнозын утгыг тодорхойлж болно. VAR загварыг 

үнэлсэн цонхноос Forecast товчийг дарна. Прогноз хийхийн тулд бид юуны өмнө Range-ийг 

өөрчлөх ёстой. Үүний тулд Range дээр хоёр дарж гарч ирэх цонхонд хэдий хугацаанд прогноз 

хийхээ зааж өгнө. Бидний жишээгээр 300 хос тоог үүсгэсэн учир 303 болгон авъя. Хэрэв бодит 

хугацааг оруулсан бол жишээ нь 2001m1 2017m9 байсан бол 2001m1 2017m12 гэж өөрчилж өгнө. 

ОК дарах бөгөөд хэмжээг 3-р өөрчлөх үү гэж асуух бөгөөд YES дарна. 

 

Зурагт харуулсан Series output хэсэгт F гэсэн тэмдэг байна. Энэ нь манай g, y хувьсагчид g_f, 

y_f гэсэн утга авахыг илэрхийлнэ. Forecast sample хэсэгт маань 1 303 болж нэмэгдсэн байна. 

ОК дарсны дараа үнэлгээний цонх дор харуулсан хэлбэртэй болно. 

 

Энэ нь үнэлгээ хийгдсэн болохыг харуулж байна. 
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Ажлын файлд буй прогнозын g_f, y_f-ийн 301, 302, 303 дахь мөрөнд прогнозын утга 

тооцогдсон байна. 

Энэхүү хэтийн төлөвийн утгыг арай өөрөөр тооцох боломж байдаг. VAR-ийг үнэлсний дараа 

Proc > Make Model гэсэн дарааллаар дарна. Үүний үр дүнд дор харуулсан цонх гарна. 

 

Гарч ирж буй цонхонд суурь тэгшитгэлийн утгыг харуулна. Прогнозын утгыг тооцохдоо 

нээгдсэн цонхны цэсээс Solve товчийг дарна. 

 

Хэтийн төлөвийн утгыг Deterministic байдлаар тодорхойлох уу Stochastic хэлбэрээр 

тодорхойлох уу гэдгээ өөрөө сонгох боломжтой. ОК дарснаар ажлын файлд шинээр эндогени 

хувьсагчийн тоогоор прогнозын утга бүхий объект үүссэн байна. Эндээс 301, 302, 303 дахь 

мөрний утгыг харах боломжтой. 
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ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ. Авторегресс нөхцөлт гетероскедастик 

загвар 

Шугаман регрессийн загварт кросс секшон өгөгдлийн регрессийн тэгшитгэлийн дисперсүүд 

нь тогтмол буюу гомоскедастик, хугацааны цуваа бүхий өгөгдлийн хувьд үлдэгдэл илэрхийлэл 

нь хоорондоо хамааралгүй буюу автокорреляцигүй байх ёстой талаар дурдаж байсан. Тэгвэл 

хугацааны цувааны тоо мэдээний регрессийн тэгшитгэлийг үнэлэхэд үлдэгдэл илэрхийлэл нь 

тогтмол бус дисперстэй байх тохиолдол байна. 

Доорх зурагт Монголын хөрөнгийн биржээс нийтэд тархаадаг TOП20 индексийг ашиглаж 

тооцсон өгөөжийн утгыг харуулав. Хугацааны хувьд 2014 оны 1 сараас 2017 оны 6 сар хүртэлх 

өдөр бүрийн арилжааны тоо мэдээг ашигласан болно. 
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Графикаас харвал өгөөжийн дундаж утга нь тогтмол мэт харагдаж байгаа боловч дисперс нь 

тогтмол гэж хэлэх боломжгүй байна. Өөрөөр хэлбэл өгөөжийн дисперс нь тогтмол бус цаг 

хугацааны явцад өөрчлөгдөж байна гэсэн үг. Өгөөжийн өөрчлөлт ихтэй байх үед хэсэг 

хугацаанд энэхүү өндөр хэлбэлзэл үргэлжилж байна. 

Ердийн хугацааны цувааны хувьд үлдэгдэл илэрхийллийн гетероскедастикийг асуудал болгож 

авч үзэх нь бага байдаг бол санхүүгийн хувьсагчдын хувьд цаг хугацааны явцад үүсэж буй 

энэхүү гетероскедастик нь томоохон асуудал болдог. Санхүүгийн хөрөнгөөс олох ашгийн 

дисперс, стандарт хазайлт нь санхүүгийн үзүүлэлтийн хэлбэлзлийг харуулах бөгөөд санхүүгийн 

хөрөнгийн эрсдэлийг харуулдаг. Энд дурдагдаж буй хэлбэлзэл болон дисперсийг нэг утгаар 

ойлгож болно. 

Хугацааны явцад яригдаж буй энэхүү дисперсийг Авторегресс нөхцөлт гетероскедастик 

(Autoregressive conditional heteroskedastic=ARCH) бүлэг загваруудаар нарийвчлан судалдаг. 

Бүлэг загварууд гэдгийн шалтгаан нь дан ганц ARCH бус түүнд үндэслэн тооцдог GARCH, 

EGARCH, TGARCH зэрэг загваруудыг хамтад нь судалж байгаатай холбоотой юм. 

Бодит амьдралд ARCH загвар нь дан ганц санхүүгийн зах зээлийн үзүүлэлтүүдээр 

илэрхийлэгдэхгүй, макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт болох валютын ханш, инфляц гэх мэт 

ухагдахууныг шинжлэхэд ч өргөн ашиглагддаг. Энэхүү ARCH бүлэг загварыг хэрхэн 

шинжилгээнд ашиглах талаар одоо дэлгэрэнгүй авч үзье. 
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7.1 Авторегресс нөхцөлт гетероскедастик загвар  

Өмнөх графикт харуулсан онцлог тархалт бүхий санхүүгийн хувьсагчийн шинж чанарыг 

нарийн харуулах чадвартай эконометрикийн аргыг Авторегресс нөхцөлт гетероскедастик 

(AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity=ARCH) гэдэг Графикаас харахад ТОР20 

индексийн өгөөж эерэг сөрөг аль ч тохиолдолд өөрчлөлт ихээр явагдсан хугацааны дараагийн 

хугацаануудад тухайн тэмдэгтийн дагуу өөрчлөлтүүд их хэвээр үргэлжилж байна. Эндээс 

харахад өмнөх хугацааны үлдэгдэл илэрхийллийн дисперс нь дараагийн хугацааны үлдэгдэл 

илэрхийллийн дисперст нөлөөлж байна гэж хэлж болохоор байна. Энэ хэлбэлзэл нь хүчтэй 

автокорреляци үүсгэж байгааг нөгөө талаас харуулж байна. 

Ийм хэлбэлзлийн хөдөлгөөнийг томьёолсон хэлбэр нь ARCH загвар юм. Энэхүү ARCH загварыг 

тайлбарлахын тулд загварын үндсэн ухагдахууныг тодорхойлох нөхцөлт дисперсийн талаар 

ойлголттой болсон байх шаардлагатай. Нөхцөлт дисперс болон (нөхцөлт бус) дисперсийн 

ялгаа нь нөхцөлт дундаж болон (нөхцөлт бус) дунджийн ялгаатай адилаар тайлбарлагдана. 

Өөрөөр хэлбэл, тухайн санамсаргүй хувьсагч 𝑢𝑡-ийн нөхцөлт дисперс 𝛿𝑡
2 нь тэгшитгэл (7.1)-д 

харуулсны дагуу байна. 

𝛿𝑡
2 = 𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑡|𝐼𝑡−1) = 𝐸[(𝑢𝑡 − 𝐸(𝑢𝑡)

2|𝐼𝑡−1] = 𝐸[𝑢𝑡
2|𝐼𝑡−1]      (7.1) 

𝐸(𝑍𝑡|𝐼𝑡−1)  нь 𝑡 − 1  хугацаанд ашиглах боломжтой мэдээлэлд үндэслэн 𝑡  хугацааны 𝑍  утга, 

өөрөөр хэлбэл 𝑍𝑡-ийн арифметик дундаж тооцож байгааг  илэрхийлж буй тэмдэглэгээ юм. Энд 

𝐸(𝑢𝑡) = 0  байна. Тэгшитгэл (7.1)-д санамсаргүй хэмжигдэхүүн 𝑢𝑡 -ийн нөхцөлт дисперс нь 

𝑢𝑡−1, 𝑢𝑡−2, 𝑢𝑡−3 гэх мэт 𝑡 − 1 хугацаанд ашиглах боломжтой мэдээллийг урьдчилсан байдлаар 

авч 𝑢𝑡-ийн квадрат нөхцөл болгосон математик дундаж болохыг харуулж байна. 

Санхүүгийн хувьсагч 𝑦𝑡-ийн өөрчлөлтөд нөлөөлдөг 𝑥𝑡 (хэд хэдэн хувьсагчийг авч үзэж болно) 

хувьсагч бүхий ARCH загварын энгийн хэлбэрийг дор харуулсны дагуу томьёолж болно. 

𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥𝑡 + 𝑢𝑡                  (7.2) 

𝑢𝑡 = 𝑧𝑡√ℎ𝑡                    (7.3) 

ℎ𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1
2   𝛼0 > 0,   𝛼1 > 0                      (7.4) 

Энд тэгшитгэл (7.2) нь санхүүгийн хувьсагч болон түүнд нөлөөлдөг янз бүрийн хүчин зүйлсийг 

илэрхийлэн харуулж буй бүтцийн тэгшитгэл юм. Тэгшитгэл (7.3)-д харуулж буй 𝑧𝑡 нь 0 гэсэн 

математик дундажтай, 1 гэсэн дисперстэй нормал тархалттай хувьсагч байна. Тэгшитгэл (7.4)-д 

энэхүү ℎ𝑡  нь үлдэгдэл илэрхийллийн автокорреляцийг илэрхийлсэн системийг шалгах хүчин 

зүйл хэлбэрээр өгөгдсөнийг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл үлдэгдэл илэрхийлэл нөхцөлт 

дисперс нь тэгшитгэл (7.5) болохыг анхаарах хэрэгтэй. 

var(𝑢𝑡|𝐼𝑡−1) = ℎ𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1
2                     (7.5) 

ℎ𝑡  нь тэгшитгэл (7.4)-д харуулсан 𝑡 − 1  хугацаанд ашиглах боломжтой мэдээлэлээс өөр 

мэдээлэл агуулаагүй тул 𝑡 − 1 хугацаанд мэдэгдэж буй хувьсагч юм. Хэдийгээр ℎ𝑡 нь үлдэгдэл 

илэрхийлэл 𝑢𝑡 -ийн нөхцөлт дисперсийг харуулж байгаа ч 𝛼𝑖  нь сөрөг бус байна гэсэн 

нөхцөлийг давхар агуулж байгаа буюу дисперс нь эерэг болохыг илэрхийлнэ. Тэгшитгэл (7.5)-д 

ARCH загварын үлдэгдэл илэрхийллийн нөхцөлт дисперс нь цаг хугацааны явцад 

өөрчлөгдөхийг харуулж байна. Энэ загвараар тухайн хугацааны үлдэгдэл илэрхийллийн 

нөхцөлт дисперс нь өмнөх хугацааны үлдэгдэл илэрхийлэл (эерэг, сөрөг байхаас үл хамааран) 

их байх тусам нэмэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэж буй загвараар ямар 

нэгэн томоохон шок үүссэн тохиолдолд түүнээс хойших түүврийн утгын хувьд үүсэх шокны 

хэмжээ их байх боломжтойг харуулж байна.  
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Дээрх ARCH загварыг ARCH(1) гэж тэмдэглэх бөгөөд үлдэгдэл илэрхийллийн нөхцөлт дисперс 

нь өмнөх нэг хугацааны лаг бүхий үлдэгдэл илэрхийллийн квадрат утгаар тодорхойлогдож 

байна. Үүнийг ерөнхий тохиолдолд дор харуулсан хэлбэрээр илэрхийлнэ. 

ℎ𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1
2 + 𝛼2𝑢𝑡−2

2 +⋯+ 𝛼𝑞𝑢𝑡−𝑞
2        (7.6) 

Тэгшитгэл (7.6) нь 𝑞 хугацаа хүртэлх лагийн утгыг ашиглах тул ARCH(𝑞) загвар болно. 

7.2 Авторегресс нөхцөлт гетероскедастик нөлөөг шалгах 

ARCH загварыг ашиглах шаардлагатай эсэхийг “ARCH нөлөө” байгаа эсэх шалгуурыг явуулж 

байж шийднэ. Шалгуурыг дараах алхмын дагуу явуулна. 

1) Шалгуурыг явуулахын тулд тэгшитгэл (7.2)-т харуулсан тэгшитгэлийг ашиглаж болох 

боловч загварыг хялбарчлан зөвхөн тогтмол тоон утгаар илэрхийлэгдэж буй тэгшитгэл 

хэлбэрээр тодорхойлж үзье. 

𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝑢𝑡             (7.7) 

Энд тэгшитгэлийн системчлэгдсэн хэсэг нь 𝛽1 = �̅� буюу тогтмол тоон утга нь санхүүгийн 

хувьсагчийн дундаж утгатай тэнцүү байна гэсэн үг юм. Тэгшитгэл (7.7)-ийг энгийн 

хамгийн бага квадратын аргаар үнэлж, үлдэгдэл илэрхийлэл �̂�𝑡-ийг тооцно. 

 

2) Үлдэгдэл илэрхийллийг квадрат зэрэгт дэвшүүлэх ба хэддүгээр эрэмбийн ARCH нөлөөг 

шалгахаас хамааран лаг 𝑞 хэмжээг тооцож тэгшитгэлээ тодорхойлно. Бид 𝑞 = 1 байх 

тохиолдол буюу нэгдүгээр эрэмбийн ARCH нөлөөг шалгана гэж үзвэл тэгшитгэл дор 

харуулсны дагуу тодорхойлогдоно. 

 

�̂�𝑡
2 = 𝛾0 + 𝛾1 �̂�𝑡−1

2 + 𝜈𝑡          (7.8) 

 

Энд 𝜈𝑡 нь алдааны илэрхийлэл бөгөөд санамсаргүй хэмжигдэхүүн байна. Тэгшитгэлийн 

𝛾1 ач холбогдолтой гарвал алдааны илэрхийлэл нь өмнөх хугацаанаасаа хамаарч байна 

гэсэн үг юм. Тэгшитгэлийг үнэлж 𝑅2 утгыг тооцно. Хэрэв ARCH нөлөө байгаа бол �̂�𝑡
2 нь 

өмнөх хугацаанаасаа хамаарах бөгөөд 𝑅2  харьцангуй өндөр гарна. Тиймээс ARCH 

нөлөө байгаа эсэхийг 𝑅2-т үндэслэн 𝐿𝑀 шалгуурыг ашиглана. 

 

3) Шалгуурын статистик утгыг тодорхойлоход 𝑇 × 𝑅2  (ажиглалтын утгын тоог 

детерминацийн коэффициентооор үржүүлнэ) хэлбэрээр илэрхийлэх ба 𝜒2 тархалтаар 

тархана. 

 

4) Дэвшүүлж буй таамаглал нь: 

𝐻0 ∶  𝛾1 = 0 

𝐻1 ∶  𝛾1 ≠ 0 

 

Критик утга болон магадлалын утгатай харьцуулах замаар ARCH нөлөө байгаа эсэх 

шийдвэрийг гаргана. Критик утгаас шалгуурын статистик утга давж гарах буюу 

магадлалын утга нь ач холбогдлын түвшний утгаас бага гарвал таамаглал няцаагдаж 

ARCH нөлөөтэй болохыг харуулна.  

EViews програмыг ашиглан ARCH нөлөө байгаа эсэхийг шалгая. Жишээний хувьд өмнөх хэсэгт 

авч үзсэн Монголын хөрөнгийн биржээс нийтэд тархаадаг ТОП20 индексийн өгөөжийг 

үргэлжлүүлэн ашиглая. 
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Нөлөөг шалгахын тулд эхлээд тэгшитгэлийг энгийн хамгийн бага квадратын аргаар үнэлсэн 

байх шаардлагатай. Үүний тулд үндсэн цэсээс Quick > Estimate Equation гэсэн дарааллаар 

сонголт хийж, Equation Estimation цонхны Equation specification хэсэгт r c гэж бичиж 

үнэлгээг хийнэ. Үнэлгээ хийгдсэн цонхны цэсээс Name товчийг дарж return гэсэн нэр өгч 

хадгалах, эсвэл командын мөрөнд дор харуулсны дагуу бичнэ. 

equation return.ls r c 

Ажлын файлд шинээр return нэр бүхий объект үүснэ. Объектыг нээхэд дараах үр дүн 

харагдана. 

Dependent Variable: R   

Method: Least Squares   

Date: ХХХХ   Time: ХХ   

Sample: 1/02/2014 6/29/2017   

Included observations: 871   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.028432 0.034156 -0.832406 0.4054 
     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var -0.028432 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 1.008049 

S.E. of regression 1.008049     Akaike info criterion 2.855059 

Sum squared resid 884.0624     Schwarz criterion 2.860535 

Log likelihood -1242.378     Hannan-Quinn criter. 2.857154 

Durbin-Watson stat 1.837999    
     
     

 

Үнэлгээний үр дүнд үндэслэн үлдэгдэл утгаас ARCH нөлөө бий эсэхийг шалгахын тулд 

үнэлгээний үр дүнг нээлттэй байхад View > Residual Diagnostics > Heteroskedasticity Tests… 

гэсэн дарааллаар сонголт хийнэ. 

 

Сонголтын үр дүнд Heteroskedasticity Tests цонх үүсэх ба уг цонхноос ARCH гэсэн хэсгийг 

сонгоно. 
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Dependent variable: RESID^2 нь тэгшитгэл (7.8)-д харуулж байгаа хамаарагч хувьсагч болох 

үлдэгдэл илэрхийллийн квадратын утгыг зааж байна. Туслах регрессийн тэгшитгэл нь тогтмол 

тоон утга болон налалтын коэффициентын утгаас бүрдэж байгааг тайлбарлаж байна. 

Тэгшитгэл (7.8)-д харуулсны дагуу нэгдүгээр эрэмбийн ARCH нөлөөг шалгах тул Number of 

lags: хэсэгт 1 гэж оруулна. ARCH нөлөөний шалгуурыг хялбараар командын мөр ашиглан 

гүйцэтгэж болох бөгөөд энэ тохиолдолд дор харуулсан хэлбэрээр гүйцэтгэж болно. 

equation return.ls r c 

archtest(1) 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 32.14144     Prob. F(1,868) 0.0000 

Obs*R-squared 31.06518     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 
     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: ХХХХ   Time: ХХ   

Sample (adjusted): 1/05/2014 6/29/2017  

Included observations: 870 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.823003 0.081985 10.03841 0.0000 

RESID^2(-1) 0.188978 0.033333 5.669342 0.0000 
     
     R-squared 0.035707     Mean dependent var 1.014997 

Adjusted R-squared 0.034596     S.D. dependent var 2.241389 

S.E. of regression 2.202276     Akaike info criterion 4.419156 

Sum squared resid 4209.816     Schwarz criterion 4.430118 

Log likelihood -1920.333     Hannan-Quinn criter. 4.423350 

F-statistic 32.14144     Durbin-Watson stat 2.012772 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Эхний мөр нь тэгшитгэлийн үнэлгээг хийж байгаа бол хоёр дахь мөр нь 1-р эрэмбийн ARCH 

нөлөөг шалгаж байгааг харуулж байна. Арын хаалт дотор тоон утга оруулах замаар хэддүгээр 

эрэмбийн ARCH нөлөөг тооцохоо тодорхойлж болно. 

Тооцооны үр дүн нь хоёр хэсгээс бүрдэх бөгөөд эхний хэсэгт шалгуурын үр дүнг, хоёр дахь 

хэсэгт шалгуурын регрессийн тэгшитгэлийн үнэлгээг тус тус харуулж байна. LM статистик утгыг 

дор харуулсны дагуу тооцсон байна. 

𝐿𝑀 = 𝑇 × 𝑅2 = 870 × 0.035707 = 31.06518 
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Үндсэн тэгшитгэл маань зөвхөн дундаж утгад тулгуурлаж байгаа тул 𝐹 статистик нь 𝑡 статистик 

утгын квадрат зэрэгт (5.672 = 32.14) хэлбэрээр илэрхийлэгдэнэ. Хоёр үр дүнгээс харвал аль аль 

статистик утга нь 1%-ийн түвшинд ач холбогдолтой гарсан тул нэгдүгээр эрэмбийн ARCH нөлөө 

байхгүй гэсэн тэг таамаглал няцаагдаж байна. 

7.3 Авторегресс нөхцөлт гетероскедастик загварын үнэлгээ 

ARCH загварыг үнэлнэ гэдэг нь дараах тэгшитгэлийн үнэлгээг хийнэ гэсэн үг юм. 

𝑦𝑡 = 𝛽1 + 𝑢𝑡                      (7.9) 

𝑢𝑡 = 𝑧𝑡√ℎ𝑡                      (7.10) 

ℎ𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1
2   𝛼0 > 0,   𝛼1 > 0                   (7.11) 

ARCH загварыг ашиглан үнэлгээг хийснээр, ARCH нөлөөг засварлаж, манай загварын 

регрессийн тэгшитгэлийн параметрын болон параметрын стандарт алдааг зөв тодорхойлох 

боломж бүрдэнэ. 

ARCH загварыг үнэлэхэд ажлын файлд хадгалагдаж буй return объектын цэсээс Estimate 

товчийг дарна. 

 

Цонхны Estimation settings Method хэсгээс ARCH – Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity  гэсэн сонголтыг хийнэ. Сонголтыг хийснээр Equation Estimation цонх дор 

харуулсан хэлбэртэй болно. 
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Үнэлгээний цонхны Mean equation хэсэгт r c гэж бичих ба энэ нь манай тэгшитгэл (7.9)-ийн 

өгөөжийн утга r болон тогтмол тоон утга c-ийг тус тус оруулж байгаа явдал юм. 

Variance and distribution specification гэсэн хэсэгт ARCH: 1 гэж оруулж байгаа нь 1-р 

эрэмбийн ARCH загварын үнэлгээ хийхийг харуулж байна. Бусад утгыг тухайлбал GARCH:-ийн 

ард буй 1 гэсэн утгыг 0-оор солино. 

Тэгшитгэлийн үнэлгээг хийхийн өмнө эхний хугацааны нөхцөлт дисперсийн утгыг зааж өгөх 

шаардлагатай. Үүний тулд үнэлгээний цонхны Options-ийг дарна. 

 

Цонхонд харуулсны дагуу Starting values доторх Presample variance: хэсгээс Unconditional 

(parameter = 1) гэсэн сонголтыг хийж өгнө. 

Энэ нь эхний хугацааны дисперс нь нөхцөлт бус дисперс бөгөөд 1 гэсэн утга авахыг илэрхийлж 

байна. 

Үнэлгээг командын мөр ашиглан мөн хялбархан гүйцэтгэж болно. 

equation arch.arch(1, 0, backcast=1) r c 



ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ. Авторегресс нөхцөлт гетероскедастик загвар 

147 

 

Энд equation arch хэсэг нь тэгшитгэлийг үнэлж arch нэртэй объектод хадгалахыг илэрхийлж 

байгаа болно.  

arch(1, 0, backcast=1) хэсэг дэх хаалт доторх 1, 0 нь GARCH(1,0) буюу ARCH(1) загварын үнэлгээ 

болохыг харуулж байна. Арын r c нь өгөөжийн үнэлгээг хийж байгааг харуулж байна. 

Dependent Variable: R   

Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps) 

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1/02/2014 6/29/2017   

Included observations: 871   

Convergence achieved after 10 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Presample variance: unconditional  

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2  
     
     
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     
C -0.061842 0.031984 -1.933560 0.0532 
     
     
 Variance Equation   
     
     
C 0.875507 0.031715 27.60523 0.0000 

RESID(-1)^2 0.127405 0.031191 4.084690 0.0000 
     
     
R-squared -0.001100     Mean dependent var -0.028432 

Adjusted R-squared -0.001100     S.D. dependent var 1.008049 

S.E. of regression 1.008604     Akaike info criterion 2.825891 

Sum squared resid 885.0346     Schwarz criterion 2.842319 

Log likelihood -1227.676     Hannan-Quinn criter. 2.832176 

Durbin-Watson stat 1.835980    
     
     

 

Хүснэгтийн утгаас харвал өгөөжийн тогтмол тоон утга буюу дундаж өгөөжийн утга нь 10%-ийн 

түвшинд ач холбогдолтой болсон байна. Нөгөө талаас ARCH(1) тэгшитгэлийн үнэлгээнээс 𝛾1 

параметрын утга нь 1%-ийн түвшин статистик ач холбогдолтой гарсан болохыг харуулж байна. 

Өгөөжийн тогтмол тоон утга нь энгийн ХБКА-аар -0.028432 байсан бол ARCH(1) загварын 

үнэлгээний үр дүнд -0.061842 гарч, стандарт алдаа нь багасаж ач холбогдолтой гарсан 

болохыг илэрхийлнэ. Мөн загвар сонголтын үзүүлэлтүүд болох AIC, SIC, HQ утгууд нь бага 

гарсан тул энгийн регрессийн загварын үнэлгээнээс илүү болохыг илэрхийлж байна. 

Гэхдээ энэ сөрөг гарч буй утга нь нийт индексийн хувьд гарч байгаа өгөөж бөгөөд хөрөнгө 

оруулагч багцаа зөв сонгож чадвал эерэг утга бүхий өгөөжийг хүртэж ашиг олох боломж 

байсаар байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. 

ARCH загварыг үнэлснээр ARCH нөлөөг арилгаж чадсан эсэхийг шалгаж үзье. Ингэхдээ үнэлсэн 

тэгшитгэлийн цэсээс View/Residual Diagnostics/ARCH LM test… гэсэн сонголтыг хийх эсвэл 

командын мөр ашиглан дараах хэлбэрээр бичиж болно. 

arch.archtest(1) 

Энэ нь arch объектод буй тэгшитгэлийн ARCH нөлөөг шалгаж байна гэсэн үг юм. 
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Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.344576     Prob. F(1,868) 0.5574 

Obs*R-squared 0.345233     Prob. Chi-Square(1) 0.5568 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: WGT_RESID^2  

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample (adjusted): 1/05/2014 6/29/2017  

Included observations: 870 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.979971 0.081742 11.98865 0.0000 

WGT_RESID^2(-1) 0.019922 0.033938 0.587006 0.5574 
     
     R-squared 0.000397     Mean dependent var 0.999911 

Adjusted R-squared -0.000755     S.D. dependent var 2.192175 

S.E. of regression 2.193002     Akaike info criterion 4.410716 

Sum squared resid 4174.437     Schwarz criterion 4.421678 

Log likelihood -1916.662     Hannan-Quinn criter. 4.414911 

F-statistic 0.344576     Durbin-Watson stat 2.001841 

Prob(F-statistic) 0.557352    
     
     

Шалгуурын үр дүнгээс харвал статистик утга нь критик утгаас бага байхаар мөн Prob утга нь ач 

холбогдлын түвшингээс давж гарсан тул ARCH нөлөөгүй гэсэн тэг таамаглал няцаагдах 

үндэслэл болохгүй байна. Өөрөөр хэлбэл ARCH нөлөөгүй болохыг харуулна. 

Нөхцөлт дисперсийг илэрхийлсэн хувьсагчийг үүсгэхийн тулд үнэлгээний цонхноос Proc > 

Make GARCH Variance Series… гэсэн сонголт хийнэ. 

 

Үүний дүнд Make GARCH Variance цонх гарч ирнэ. 

 

Conditional Variance хэсэгт h гэж оруулж өгье. Энд нөхцөлт дисперсийг h гэж тэмдэглэж 

байна гэсэн үг юм. Ингэснээр ажлын файлд нөхцөлт дисперс бүхий h нэртэй хувьсагч үүсэх 

болно. 
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Хувьсагчийг үүсгэсний дараа түүний графикийг View > Graph > Line & Symbol гэсэн 

дарааллаар байгуулж харъя. Мөн заавал h хувьсагчийг үүсгэлгүйгээр шууд командын мөр 

ашиглан нөхцөлт дисперсийн утгыг харах боломжтой ба дор харуулсны дагуу бичнэ. 

arch.garch(v) 

Энд arch нь бидний үнэлсэн тэгшитгэлийн нэр бол garch(v) нь нөхцөлт дисперсийн графикийг 

байгуулахыг зааж өгнө гэсэн үг юм. Хэрэв garch(v)-ийн оронд зүгээр garch гэж бичвэл нөхцөлт 

дисперсийн утга бус нөхцөлт стандарт хазайлтын (Conditional standard deviation) утгыг харуулах 

болохыг анхаарна уу. Нэмэлт: Хэрэв графикийг байгуулаад үр дүнг хэвлэж авах шаардлагатай 

бол: 

arch.garch(v, p) 

хэлбэрээр бичиж өгч болно. 
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Энэ графикийг сэдвийн эхэнд авч үзсэн өгөөжийн графиктай харьцуулан харвал өгөөжийн 

зөрүү өндөр үед илүү өндөр хэлбэлзэлтэй болохыг илэрхийлж байна. 

7.4 Ерөнхий авторегресс нөхцөлт гетероскедастик загвар 

ARCH загварыг шинжилгээнд ашиглахад зарим нэг хүндрэлүүд үүсдэг. Тухайлбал, лаг 𝑞-ийн 

оновчтой хэмжээг хэрхэн тодорхойлох, дисперсийн утга нь сөрөг бус байна гэсэн нөхцөлтэй 

зөрчилдсөн үнэлгээний үр дүн гарах зэргийг дурдаж болно. Гэхдээ хамгийн гол асуудал нь 

санхүүгийн хувьсагчийн цаг хугацаанд гардаг дисперсийн автокорреляцийг загварчлахад 

шаардлагатай ARCH загварын лагийн хэмжээ нь өгөгдсөн тоо мэдээтэй харьцуулахад их болж 

үнэлгээний найдвартай байдлыг хангах боломжгүй болдог явдал юм. 

Ийм асуудлыг Bollerslev (1986) зэрэг эрдэмтэд илүү уян хатан шинжилгээний загвар болох 

ерөнхий авторегресс нөхцөлт гетероскедастик (Generalized autoregressive conditional 

heteroskedasticity=GARCH) загварыг ашигласнаар шийдсэн байдаг. ARCH загварын хувьд 

үлдэгдэл илэрхийллийн дисперс нь AR процессоор тодорхойлогддог бол GARCH загварын 

үлдэгдэл илэрхийллийн ℎ хувьсагчийн дисперс нь ARMA процессоор тодорхойлогддог. Энэ 

тохиолдолд нөхцөлт дипсерс нь үлдэгдэл илэрхийллийн квадрат зэргийн лагаас гадна нөхцөлт 

дисперсийн өөрийн лагаас хамаарч тодорхойлогдоно гэсэн үг. Энгийн GARCH загварын хувьд: 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑡 + 𝑢𝑡                     (7.12) 

𝑢𝑡 = 𝑧𝑡√ℎ𝑡              (7.13) 

ℎ𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1
2 + 𝛾1ℎ𝑡−1                     (7.14) 

Ийм хэлбэрийн загварыг GARCH(1,1) загвар гэдэг. Тэгшитгэл (7.14) нь ARCH загварын нөхцөлт 

дисперсийн лагийг хязгааргүйгээр авсан өнгөрсөн үеийн алдааны илэрхийллийн дисперсийн 
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утгаар тодорхойлогдож байна. Өөрөөр хэлбэл, ARCH(∞) загвар нь гэдэг нь GARCH(1,1) загвар 

болж байна. Эмпирик шинжилгээнд ARCH загварыг ашиглахад лагийн хэмжээг нэлээд ихээр 

сонгох шаардлагатай бол GARCH загварын хувьд ихэнх тохиолдолд GARCH(1,1) байхад 

хангалттай байдаг. Энэ шалтгааны улмаас эмпирик шинжилгээнд GARCH(1,1) загварыг ихээр 

ашигладаг. 

Загварын үнэлгээнд хувьсагчийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд 𝛼1 + 𝛾1 < 1 гэсэн нөхцлийг 

хангах ёстой. Ерөнхий тохиолдолд GARCH загварыг GARCH(𝑝, 𝑞) гэж тэмдэглэх ба 𝑝 нь нөхцөлт 

дисперс ℎ лаг бол 𝑞 нь үлдэгдэл илэрхийллийн квадрат 𝑢2 лаг байна. 

GARCH загварыг үнэлэхдээ ТОП20 индексийн өгөөжийн тоо мэдээгээ үргэлжлүүлэн ашиглахын 

зэрэгцээ бүтцийн тэгшитгэлээр тэгшитгэл (7.9)-ийг авч үзье. GARCH(1,1) загварын үнэлгээг 

өмнөх ARCH загвартай адил хийх боловч GARCH хойно 1 гэж оруулсан байх ёстой. 

 

Бусад үзүүлэлтүүдийн хувьд ямар нэгэн өөрчлөлт хийлгүйгээр загварыг үнэлье. Хэрэв үнэлгээг 

командын мөр ашиглан хийх бол дор харуулсны дагуу бичнэ. 

equation g_arch.arch(1,1, backcast=1) r c 

Энэ тохиолдолд ажлын файлд шинээр g_arch нэр бүхий объект үүсэх бөгөөд тайлбарын 

хувьд өмнөх хэсэгт тайлбарласантай ижил байна. Объектын нэрийг шууд garch хэлбэрээр 

бичих боломжгүй юм. Учир нь garch бичлэг нь команд хэлбэрээр ашиглагддаг тул програм 

алдаа заадаг болохыг анхаарах хэрэгтэй. 

Үнэлгээний үр дүнгээс харвал ТОП20 индексийн өдрийн өгөөж нь өмнөх ARCH(1) загварын 

үнэлгээний үр дүнтэй үндсэндээ адил -0.086971 гэсэн үр дүн гарч байна. Тэгшитгэлийн 

параметр нь 1%-ийн түвшинд ач холбогдолтой байгаагаас гадна, дисперсийн тэгшитгэлийн бүх 

параметрүүд нь 1%-ийн түвшинд ач холбогдолтой байгаа нь GARCH(1,1) загвараар үнэлэх нь 

тохиромжтой болохыг илэрхийлж байна. 
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Dependent Variable: R   

Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps) 

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1/02/2014 6/29/2017   

Included observations: 871   

Convergence achieved after 18 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Presample variance: unconditional  

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) 
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C -0.086971 0.028811 -3.018616 0.0025 
     
      Variance Equation   
     
     C 0.196099 0.035732 5.488013 0.0000 

RESID(-1)^2 0.145311 0.028417 5.113579 0.0000 

GARCH(-1) 0.663674 0.051112 12.98480 0.0000 
     
     R-squared -0.003376     Mean dependent var -0.028432 

Adjusted R-squared -0.003376     S.D. dependent var 1.008049 

S.E. of regression 1.009750     Akaike info criterion 2.792518 

Sum squared resid 887.0471     Schwarz criterion 2.814422 

Log likelihood -1212.141     Hannan-Quinn criter. 2.800898 

Durbin-Watson stat 1.831815    
     
     

Нөгөө талаас загварын сонголтыг илэрхийлдэг AIC, SIC, HQ утга нь ARCH(1) загварын 

үнэлгээний утгаас тооцсон үзүүлэлтүүдээс бага утгатай гарч байгаа тул манай GARCH(1,1) загвар 

илүү тохиромжтой болохыг илэрхийлж байна. ARCH нөлөө байгаа эсэх, нөхцөлт дисперсийг 

байгуулах зарчим нь адил байна. 

7.5 Экспоненциал ерөнхий авторегресс нөхцөлт гетероскедастик загвар 

GARCH загварыг ашиглах болсноос хойш түүнийг өргөтгөсөн нэлээд хэмжээний загварууд 

гарсан. Нийтдээ 20-оос илүү ийм төрлийн загваруудыг дурдах боломжтой юм. Энэ хэсэгт 

өргөтгөсөн 3 загварыг төлөөлөл болгон авч үзнэ. Эхэнд авч үзэх хоёр загвар нь экспоненциал 

ерөнхий авторегресс нөхцөлт гетероскедастик (Exponential generalized autoregressive conditional 

heteroscedasticity=GARCH) загвар болон трешхолд ерөнхий авторегресс нөхцөлт 

гетероскедастик (Treshold generalized autoregressive conditional heteroscedasticity=TGARCH) 

загвар юм. Энэ хоёр загварын аль аль нь санхүүгийн хувьсагчдын цаг хугацааны явцад онцлог 

ялгаа бүхий эерэг сөрөг шоконд үзүүлэх харилцан адилгүй нөлөөг харуулна. Ердийн 

санхүүгийн хувьсагчийн хувьд, сөрөг шоконд ихээхэн хэмжээний хэлбэлзлийн өсөлт 

ажиглагдах тохиолдол их байдаг. Өөрөөр хэлбэл, санхүүгийн хувьсагчдын өөрчлөлт нь 

хэлбэлзлийн өөрчлөлттэй сөрөг автокорелляцитай байна гэсэн үг юм (ийм тохиолдлыг Leverage 

effect  гэдэг). GARCH загварын нэг асуудал нь иймэрхүү үзэгдлийг тайлбарлах боломжгүй 

байдаг. Хамгийн энгийн GARCH загвар болох тэгшитгэл (7.15)-ийг авч үзье. 

ℎ𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1
2 + 𝛾1ℎ𝑡−1              (7.15) 

Тэгшитгэл нь нөхцөлт дисперсийн өмнөх хугацааны үлдэгдэл илэрхийллийн квадрат утгыг 

илэрхийлэх байдлаар томьёологдсон байна. Энэхүү тэгшитгэл нь хэлбэлзлийн шинж чанарыг 

тайлбарлаж байгаа ч квадрат зэрэгтэй байна гэдэг нь үлдэгдэл илэрхийллийн абсолют утгад 

хариу үзүүлж байгаа тул тэмдгийг анхаарч үзээгүй гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл өмнөх 

хугацааны үлдэгдэл илэрхийлэл эерэг байсан ч сөрөг байсан ч нөхцөлт дисперст үзүүлэх нөлөө 

нь ижил байна гэсэн үг юм. Тиймээс leverage effect-ийг тайлбарлах боломжгүй болно. 
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Тэгвэл эхэнд авч үзэх хоёр загвар нь иймэрхүү өнгөрсөн үеийн шок болон нөхцөлт дисперсийн 

сөрөг автокорреляцийг тодорхой загварчилсан шинжилгээний арга зүй юм.  

Nelson (1991) нь ийм нөхцөлт дисперсийн тэгш хэмтэй бус шинж чанарыг оруулахын тулд 

EGARCH (Exponential GARCH) загварыг тооцсон. Хялбар EGARCH загварын дисперсийн 

тэгшитгэлийг тэгшитгэл (7.16)-р харуулав. 

ln(ℎ𝑡) = 𝜙0 + 𝜙1 ln(ℎ𝑡−1) + 𝜙2𝑧𝑡−1 + 𝜙3|𝑧𝑡−1|       (7.16) 

Энд 𝑧𝑡−1 =
𝑢𝑡−1

𝛿𝑡−1
 байх ба стандартчилагдсан шокыг илэрхийлнэ. Энд 𝜙2 < 0 байвал сөрөг шокод 

үзүүлэх хэлбэлзэл нь илүү хүчтэй хариу үйлдэл үзүүлнэ. Түүнчлэн хэлбэлзлийн логарифмыг 

тайлбарлагдагч хувьсагч (хэлбэлзлийг харуулсан функц) болгосон тул коэффициентыг сөрөг 

бус байна гэсэн нөхцөл шаардлагагүй болж байна. 

Үнэлгээг хийхийн тулд Quick/Estimate Equation… гэсэн сонголт хийнэ. 

 

Equation Estimation цонхны Method: хэсгээс ARCH-Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 

гэж сонголт хийх ба Mean equation хэсэгт r c гэсэн тэгшитгэлээ мөн оруулж өгнө. Variance 

and distribution specification доторх Model-оос EGARCH гэсэн сонголтыг хийнэ.  

Options хэсэгт орж Starting values дахь Presample variance хэсгээс Unconditional (parameter=1) 

гэсэн сонголтыг мөн хийнэ. 

Командын мөр ашиглан EGARCH загварыг үнэлэхэд дараах хэлбэрээр бичилт хийнэ. 

equation e_garch.arch(1, 1, egarch, backcast=1) r c 

Энд шинээр хаалт дотор egarch гэсэн бичилтийг хийснээр EGARCH загвараар үнэлэхийг зааж 

өгч байна. 

Dependent Variable: R   

Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps) 

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1/02/2014 6/29/2017   

Included observations: 871   

Convergence achieved after 21 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 
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Presample variance: unconditional  

LOG(GARCH) = C(2) + C(3)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(4) 

        *RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(5)*LOG(GARCH(-1)) 
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C -0.053959 0.032287 -1.671239 0.0947 
     
      Variance Equation   
     
     C(2) -0.191911 0.029671 -6.467851 0.0000 

C(3) 0.246535 0.039415 6.254818 0.0000 

C(4) 0.093328 0.026287 3.550324 0.0004 

C(5) 0.795549 0.034959 22.75664 0.0000 
     
     R-squared -0.000642     Mean dependent var -0.028432 

Adjusted R-squared -0.000642     S.D. dependent var 1.008049 

S.E. of regression 1.008373     Akaike info criterion 2.789695 

Sum squared resid 884.6300     Schwarz criterion 2.817076 

Log likelihood -1209.912     Hannan-Quinn criter. 2.800171 

Durbin-Watson stat 1.836820    
     
     

Үнэлгээний цонхны хэсэгт харагдаж буй тооцоо нь тэгшитгэл (7.16)-д харуулсны дагуу байгаа 

ба дисперсийн тэгшитгэлийн параметрүүд бүгд ач холбогдолтой гарсан байна. Параметрүүдийн 

хувьд тогтмол тоон утгаас бусад бүх коэффициентууд эерэг гарсан тул сөрөг шоконд үзүүлэх 

нөлөөний тухай асуудлыг авч үзэх шаардлагагүй байна.  

Бүтцийн тэгшитгэлийн параметр нь өмнөх GARCH загвартай харьцуулахад бага гарсан ч 10%-

ийн түвшинд ач холбогдолтой байна.  

7.6 Трешхолд авторегресс нөхцөлт гетероскедастик загвар 

Glosen-Jagannathan-Runkle (1993) нар шокны тэгш бус хэмийн нөлөөг харуулах 

шинжилгээний загвар болгон Трешхолд авторегресс нөхцөлт гетероскедастик (Threshold 

ARCH=ТАRCH) загварыг гаргасан. Энэ загварын хувьд шокны нөлөө нь 0 гэсэн хилээр 

тодорхойлогдох тул ТАRCH загвар гэж нэрлэгдэх болсон. Түүнчлэн загварыг боловсруулсан 3 

хүний эхний үсгээр GJR загвар ч гэж нэрлэх тохиолдол байдаг. TARCH загварын дисперс нь: 

ℎ𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1
2 + 𝛾1ℎ𝑡−1 + 𝜙1𝑢𝑡−1

2 𝐼𝑡−1           (7.17) 

𝐼𝑡−1 = {
1   хэрэв 𝑢𝑡−1 < 0  бол
0    бусад тохиолдолд

 

гэж томьёолно. 𝐼𝑡−1 индекс функц (index function) бөгөөд сөрөг шокийн хувьд 1 гэсэн утга авна. 

Тэгшитгэл (7.17)-ийн хувьд сөрөг шок 𝑢𝑡−1 < 0 байх тохиолдолд: 

ℎ𝑡 = 𝛼0 + (𝛼1 + 𝜙1)𝑢𝑡−1
2 + 𝛾1ℎ𝑡−1        (7.18) 

байх ба эерэг шокны хувьд: 

ℎ𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1
2 + 𝛾1ℎ𝑡−1                 (7.19) 

болно. EGARCH загвартай адилаар сөрөг шокны хувьд хэлбэлзэл илүү их байхыг харуулна. 

Үнэлгээний хувьд өмнөх хэсэгт дурдсан аргачлалаар сонголтуудыг хийх ба Threshold order:-

ийн ард 1 гэсэн тэмдэглэгээг оруулж өгнө. 
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Бусад үзүүлэлтүүдийн хувьд нэмж ямар нэгэн сонголт хийхгүй бөгөөд Options хэсэгт орж 

Starting values дахь Presample variance хэсгээс Unconditional (parameter=1) гэсэн сонголтыг мөн 

хийнэ. 

Командын мөр ашиглан үнэлгээг хийх бол дор харуулсан хэлбэрээр бичилт хийнэ. 

equation t_arch.arch(1, 1, tarch, backcast=1) r c 

Энд хаалт доторх хэсэгт шинээр tarch гэж нэмэлт хэлбэрээр бичилт хийж өгнө. Загварын 

үнэлгээний үр дүнгээс харвал өгөөжийн дундаж утгыг илэрхийлсэн параметр нь 5%-ийн 

түвшинд статистик ач холбогдолтой гарсан байна. 

Dependent Variable: R   

Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps) 

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1/02/2014 6/29/2017   

Included observations: 871   

Convergence achieved after 22 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Presample variance: unconditional  

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) + 

        C(5)*GARCH(-1)   
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C -0.067994 0.032467 -2.094222 0.0362 
     
      Variance Equation   
     
     C 0.218499 0.038009 5.748584 0.0000 

RESID(-1)^2 0.196412 0.041411 4.742935 0.0000 

RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) -0.138800 0.043855 -3.165002 0.0016 

GARCH(-1) 0.650465 0.051704 12.58062 0.0000 
     
     R-squared -0.001542     Mean dependent var -0.028432 

Adjusted R-squared -0.001542     S.D. dependent var 1.008049 

S.E. of regression 1.008826     Akaike info criterion 2.785401 

Sum squared resid 885.4256     Schwarz criterion 2.812782 

Log likelihood -1208.042     Hannan-Quinn criter. 2.795877 

Durbin-Watson stat 1.835170    
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Мөн дисперсийн функцийн хувьд бүгд ач холбогдолтой гарсны зэрэгцээ загвар сонголтод 

ашиглагддаг SIC, AIC, HQ утгууд нь EGARCH загварын утгаас бага байгаа нь загвар 

тохиромжтой сайн болж чадсаныг харуулж байгаа бөгөөд манай жишээнээс харвал TARCH 

загвар нь илүү тохиромжтой болсон байна. 

7.7 Авторегресс нөхцөлт гетероскедастик M загвар 

Хөрөнгө оруулагчийн хувьд эрсдэл (риск) өндөр байх тусам олох ашиг өндөр байна гэж 

үздэг. Санхүүгийн хөрөнгийн эрсдэлийн  түвшин нь ашгийн дисперсээр хэмжигддэг гэвэл риск 

примум (risk premium) нь хөрөнгөөс олох ашгийн нөхцөлт дисперсийн өсөх функц болно. 

Engle-Lilien-Robins (1987) нар энэхүү санааг илэрхийлсэн Авторегресс нөхцөлт гетероскедастик 

M (ARCH-Mean) загварыг гаргасан. Энэхүү загвараар нөхцөлт дисперс нь ашиг тооцох загварт 

тодорхой тусгагдсан. Өөрөөр хэлбэл, тухайн хувьсагчид нь дан ганц алдааны илэрхийллийн 

дисперс бус өнгөрсөн үеийн дисперс нь шууд нөлөө үзүүлнэ гэж томьёолсон байдаг.  

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑡 + 𝛽2ℎ𝑡−1 + 𝑢𝑡                  (7.20) 

ℎ𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1
2 + 𝛾1ℎ𝑡−1                   (7.21) 

Тэгшитгэл (7.20)-д өмнөх хугацааны нөхцөлт дисперс ℎ𝑡−1 нь хөрөнгө оруулагчийн анхаарч 

үзэх риск примум (рискээс хүртэх ашиг) байна. Энэхүү ARCH-M загварыг янз бүрийн 

санхүүгийн хөрөнгөөс олох ашгийн судалгаанд өргөн ашигладаг. Түүнчлэн валютын ханшийн 

шинжилгээ болон зээлийн хүүгийн цаг хугацааны бүтцийн шинжилгээний риск примумтэй 

холбоотой нэлээд олон эмпирик шинжилгээнд ARCH-M загвар ашиглагддаг бөгөөд ач 

холбогдлыг нь нэлээд өндөр үнэлдэг. ARCH-M загварын тохиромжтой байдлаас үүдэлтэйгээр 

цаг хугацааны өөрчлөлтөөс гарах хувьсагчийн риск примумын үнэлгээг хийсэн олон судалгаа 

байдаг. 

Үнэлгээг хийхдээ өмнөх хэсэгт авч үзсэн дэс дарааллаар сонголтуудыг хийх ба цонхны баруун 

дээд хэсэгт буй ARCH-M хэсгээс Variance гэсэн сонголтыг хийнэ. 

 

Өмнө дурдсанчлан Options хэсэгт орж Starting values дахь Presample variance хэсгээс 

Unconditional (parameter=1) гэсэн сонголтыг мөн хийнэ. 

Командын мөр ашиглан үнэлгээг хийх бол дор харуулсны дагуу бичилтийг хийнэ. 
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equation arch_m.arch(1, 1, archm=var, backcast=1) r c 

Хаалт доторх хэсэгт бүтцийн тэгшитгэлд ямар хэлбэрээр нэмэлт хувьсагчаа оруулахыг заах 

бөгөөд манай тохиолдолд дисперсийг сонгон авсан болно. Хэрэв шаардлагатай бол стандарт 

хэлбэлзэл болон логарифм утга бүхий дисперсийн утгыг тус тус оруулж болно. 

 
Dependent Variable: R   

Method: ML ARCH - Normal distribution (BFGS / Marquardt steps) 

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1/02/2014 6/29/2017   

Included observations: 871   

Convergence achieved after 24 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Presample variance: unconditional  

GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1) 
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     GARCH 0.263183 0.095716 2.749615 0.0060 

C -0.319878 0.089498 -3.574159 0.0004 
     
      Variance Equation   
     
     C 0.203120 0.035009 5.801962 0.0000 

RESID(-1)^2 0.139618 0.027831 5.016624 0.0000 

GARCH(-1) 0.659276 0.049053 13.44011 0.0000 
     
     R-squared 0.016046     Mean dependent var -0.028432 

Adjusted R-squared 0.014913     S.D. dependent var 1.008049 

S.E. of regression 1.000505     Akaike info criterion 2.785854 

Sum squared resid 869.8771     Schwarz criterion 2.813234 

Log likelihood -1208.239     Hannan-Quinn criter. 2.796330 

Durbin-Watson stat 1.873394    
     
     

 

Бүтцийн тэгшитгэлд GARCH гэсэн нэг хугацааны хоцрогдол бүхий дисперсийн утга шинээр 

нэмэгдсэн нь харагдаж байна. 

Энд дисперсийн тэгшитгэлийн параметрын утгууд болон загварын параметрын утгууд бүгд ач 

холбогдолтой гарсан ч SIC, AIC, HQ утгууд нь ТАRCH загварын утгаас өндөр байна. 

Дээр авч үзсэн загваруудын үнэлгээний үр дүнгээс манай жишээнд хамгийн тохиромжтой 

үнэлгээний арга нь ТARCH загвар болж байна. 

7.8 Олон хүчин зүйлийн хэлбэлзлийн шинжилгээний ВЕКК загвар 

Өмнөх хэсгүүдэд нэг хувьсагчийн ARCH болон GARCH загвар, түүнчлэн эдгээр загварын 

өртгөсөн хэлбэрийг авч үзэж, санхүүгийн хувьсагчдын хэлбэлзлийг үнэлсэн. Гэвч янз бүрийн 

санхүүгийн хувьсагчдын хэлбэлзэл, ижил чиглэлтэйгээр өөрчлөгдөх нь нэлээд их байдаг. 

Санхүүгийн хувьсагчид нь ижил хугацаанд өсдөг гэсэн урьдчилсан нөхцөл тавивал, тухайн 

санхүүгийн хувьсагчийн нөхцөлт дисперсийг үнэлэхэд бусад санхүүгийн хувьсагчдын талаарх 

мэдээллийг оруулсан тохиолдолд илүү үр дүнтэй болох юм.  Тиймээс шинжилгээнд тухайн 

хувьсагчийн дисперс төдийгүй хувьсагчдын хоорондын ковариацийг үнэлэх шаардлагатай 

болж байна. 



ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ. Авторегресс нөхцөлт гетероскедастик загвар 

157 

 

Энэ хэсэгт олон хувьсагчийн дисперс ковариацийн шинж чанарыг илтгэн харуулах BEKK 

загварыг ашиглан эмпирик шинжилгээг хийе. Онолын хүрээний асуудал нь матрицан систем 

ашиглан тайлбар хийх бөгөөд сэдвийн хүрээнээс хол давсан тул энд авч үзэхгүй. 

Шинжилгээнд валютын ханш болон үнэт цаасны индекс гэсэн хоёр хувьсагчийг ашиглан 

эдгээрийн хамаарлыг судлах болно.  

Тоо мэдээний хувьд 2005 оны 1 сараас 2017 оны 6 сар хүртэлх үнэт цаасны индекс болох ТОР 

20, мөн Монголбанкнаас зарласан долларын ханшны сарын мэдээ бүхий нийт 150 сарын тоо 

мэдээг ашиглан шинжилгээг хийе. 

BEKK загвар нь дан ганц регрессийн загвар биш тул үнэлгээний асуудал нь одоог хүртэл авч 

үзэж байсан дэс дарааллаас ялгаатай байна.  

Дараах зурагт валютын ханш болон ТОР20 индексийг агуулсан ажлын файлыг нээсэн байхыг 

харуулж байна.  

 

Энд dtop, dusd гэсэн хоёр хувьсагчийг дор харуулсан аргаар үүсгэсэн болно. 

series dusd=d(log(usd)) 
series dtop=d(log(top20)) 

Хоёр хувьсагч нь сар бүрийн өмнөх сарын өөрчлөлтөөр тодорхойлогдож байна. 

Эдгээр хувьсагчдыг дараах зурагт харуулсны дагуу dusd, dtop гэсэн дарааллаар Ctrl товчийг 

сумтай хослуулан тэмдэглээд хулганы баруун товчлуурыг дарж Open > as System гэсэн 

дарааллаар сонголт хийнэ.  

 

Ингэснээр системийн загвар (нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн системийн загвар)-ийг харуулсан 

зураг гарна.  
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Энд ямар нэгэн өөрчлөлт хийлгүйгээр үнэлгээг шууд хийе. Санхүүгийн хувьсагчдын 

өөрчлөлтийг регрессийн тэгшитгэл хэлбэрээр зөвхөн тогтмол тоон утга бүхий загвар гэж үзэж 

ОК дарвал дор харуулсан цонх үүснэ. 

 

Цонхонд ямар нэгэн тэмдэглэгээ хийлгүй Estimate товчийг дарахад дор харуулсан System 

Estimation цонх гарч ирнэ. Estimation Method хэсгээс ARCH-Conditional Heteroscadasticity гэсэн 

сонголт хийнэ. 

 

ARCH-Conditional Heteroskedasticity гэсэн сонголтыг хийснээр үнэлгээний цонх дор харуулсны 

дагуу болж өөрчлөгдөх ба Model type хэсгээс Diognal Bekk-ийг сонгоно.  
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Үнэлгээг хийхэд нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Options хэсэгт орж Starting values дахь 

Presample variance хэсгээс Unconditional (parameter=1) гэсэн сонголтыг хийж ОК дарна. 

System: UNTITLED   

Estimation Method: ARCH Maximum Likelihood (BFGS / Marquardt steps) 

Covariance specification: Diagonal BEKK  

Date: ХХХХ   Time: ХХ   

Sample: 2005M02 2017M06   

Included observations: 149   

Total system (balanced) observations 298  

Presample covariance: unconditional  

Convergence achieved after 21 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.000934 0.001361 0.685983 0.4927 

C(2) 0.016135 0.009592 1.682150 0.0925 
     
 Variance Equation Coefficients  
     
     C(3) 0.000137 1.76E-05 7.754383 0.0000 

C(4) -0.000200 0.000118 -1.686877 0.0916 

C(5) 0.006278 0.001679 3.739576 0.0002 

C(6) 1.073094 0.146116 7.344125 0.0000 

C(7) 0.597916 0.058784 10.17142 0.0000 

C(8) 0.010995 1.854393 0.005929 0.9953 

C(9) 0.052168 1.902364 0.027423 0.9781 
     
     Log likelihood 540.1944 Schwarz criterion -6.948680 

Avg. log likelihood 1.812733 Hannan-Quinn criter. -7.056408 

Akaike info criterion -7.130126    
     
     Equation: DUSD = C(1)   

R-squared -0.025625     Mean dependent var 0.004501 

Adjusted R-squared -0.025625     S.D. dependent var 0.022360 

S.E. of regression 0.022645     Sum squared resid 0.075895 

Durbin-Watson stat 1.294628    

Equation: DTOP = C(2)   

R-squared -0.001377     Mean dependent var 0.020111 

Adjusted R-squared -0.001377     S.D. dependent var 0.107499 

S.E. of regression 0.107573     Sum squared resid 1.712661 

Durbin-Watson stat 1.052177    
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     Covariance specification: Diagonal BEKK  

GARCH = M + A1*RESID(-1)*RESID(-1)'*A1 + B1*GARCH(-1)*B1 

M is an indefinite matrix   

A1 is a diagonal matrix   

B1 is a diagonal matrix   
     
 Transformed Variance Coefficients 
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     M(1,1) 0.000137 1.76E-05 7.754383 0.0000 

M(1,2) -0.000200 0.000118 -1.686877 0.0916 

M(2,2) 0.006278 0.001679 3.739576 0.0002 

A1(1,1) 1.073094 0.146116 7.344125 0.0000 

A1(2,2) 0.597916 0.058784 10.17142 0.0000 

B1(1,1) 0.010995 1.854393 0.005929 0.9953 

B1(2,2) 0.052168 1.902364 0.027423 0.9781 
     
     

Үр дүнгээс харвал долларын ханшны коэффициент ач холбогдолгүй, ТОР 20 индексийнх 10 

хувийн түвшинд ач холбогдолтой гарсан байна. 

Үнэлэгдсэн нөхцөлт дисперс-ковариацийн матрицын графикийг байгуулъя. Үнэлгээний үр дүнг 

харуулсан цонхноос View > Conditional Variance гэж сонгоно.  

 

Зурагт харуулсны дагуу график утгын сонголтыг хэвээр үлдээн ОК дарна. Энэ тохиолдолд 3 

график үүсэх бөгөөд үүнийг дараах зурагт харуулав. 
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Энд валютын ханшны нөхцөлт дисперс нь 2008 оноос хойш нэлээд их өөрчлөлттэй байгаа бол 

ТОР 20 индексийн нөхцөлт дисперс нь 2011 оныг дуустал өндөр байгаа нь харагдаж байна. 

Валютын ханшны өөрчлөлт болон ТОР 20 индексийн өөрчлөлтийн хамаарлыг илэрхийлсэн 

ковариацийн утгаас харвал 2007 онд эерэг хамааралтай, 2009 болон 2010 онд сөрөг 

хамааралтай байсан бол тэрнээс хойших хугацаанд мэдэгдэхүйц өндөр хамаарал байхгүй 

харилцан бие биедээ нөлөөлөх нөлөөлөл бага байжээ. 
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НАЙМДУГААР БҮЛЭГ. Чанарын хариулт бүхий регрессийн 

загвар 

Энэ бүлэгт, ердийн регрессийн шинжилгээнээс ялгаатай арга зүйгээр явагддаг хамаарагч 

хувьсагч бүхий шинжилгээний арга зүйтэй танилцах болно. Өмнөх 4-р бүлэгт тайлбарлагч 

хувьсагч нь чанарын шинж чанарыг илэрхийлэх тохиолдолд дамми гэж нэрлэгдэх хуурмаг 

хувьсагчийг ашиглан тоон утгаар илэрхийлж загварт оруулан үнэлж байсан. Тэгвэл энэхүү 

чанарын шинж чанар бүхий хувьсагч нь тайлбарлагч хувьсагч хэлбэрээр бус хамаарагч 

хувьсагч хэлбэрээр загварт орох тохиолдол байдаг. Ийм хэлбэрийн хувьсагчийг эконометрикт 

чанарын хариулт бүхий загвар (qualitative response model) гэдэг. Нөгөө талаар энэхүү 

хамаарагч хувьсагч тодорхой хязгаарлагдмал бүхэл тооны хооронд утгаа авдгаас шалтгаалан 

хязгаарлалт бүхий хамааран хувьсагчтай загвар (limited dependent variable model) гэж нэрлэх 

тохиолдол байдаг. 

Сэдвийн хүрээнд бид хялбар загварууд болох шугаман магадлалын, Probit, Logit гэсэн гурван 

загварын товч тайлбар болон түүний EViews дээрх тооцоолол, үр дүнг тайлбарлах арга зүйн 

талаар авч үзэх болно.  

8.1 Загварын тавил 

Тоон жишээний хувьд орлого болон орон сууцны хамаарлыг тодорхойлох хийсвэр жишээ 

авъя. Тухайн өрхийн хувьд орон сууцтай байх эсэх нь орлогын түвшингээс хамаарна. Тэгвэл 

орлогын өгөгдсөн түвшинд орон сууцтай байх эсэх асуудлыг регрессийн загвараар судлах 

шаардлагатай байна гэж үзье. Энэ тохиолдолд хамааран хувьсагчаар 𝑦-ийг сонгон авбал: 

𝑦 = {
1  орон сууцтай бол
0  орон сууцгүй бол

 

гэсэн утга авна. Энд 𝑦-ийн талаарх мэдээллийг цуглуулах хүртэл үл мэдэгдэх тул санамсаргүй 

хэмжигдэхүүн байна. 

Өгөгдсөн орлогын түвшинд тухайн хүний орон сууцтай байх магадлалыг 𝑝 гэвэл тэмдэглэгээ нь 

𝑃[𝑦 = 1] = 𝑝 хэлбэртэй байна. Үүний эсрэгээр орлогын өгөгдсөн түвшинд тухайн хүний орон 

сууцгүй байх магадлал нь 𝑃[𝑦 = 0] = 1 − 𝑝 болно гэсэн үг. 

𝑝 болон 1 − 𝑝 утга авах санамсаргүй хэмжигдэхүүний магадлалын функцийг дор харуулсны 

дагуу тэмдэглэж болно. 

𝑓(𝑦) = 𝑝𝑦(1 − 𝑝)1−𝑦,          𝑦 = 0,1              (8.1) 

Энд 𝑝 нь 𝑦 буюу орон сууцтай байх магадлал 1 болохыг илэрхийлнэ. 

Хэрэв 𝑦 = 1 бол функц нь 𝑓(1) = 𝑝 утга, 𝑦 = 0 бол 𝑓(0) = 1 − 𝑝 утга авахыг тус тус илэрхийлэх 

болно. Энэхүү дискрет санамсаргүй хэмжигдэхүүн нь 𝐸(𝑦) = 𝑝  гэсэн математик дундажтай, 

𝑣𝑎𝑟(𝑦) = 𝑝(1 − 𝑝) гэсэн дисперстэй Бернуллын тархалтаар тархдаг байна. 

Дээр дурдсаны дагуу орон сууцтай байх эсэх нь орлогоос хамаарч байна. Бодит амьдрал дээр 

орон сууцтай болох эсэх нь дан ганц орлого бус өрхийн ам бүлийн тоо, тухайн өрхийн ажил 

эрхэлж байгаа хүний тоо, өрхийн тэргүүний нас, хэрэглээний зардал гэх мэт олон хүчин 

зүйлээс хамаардаг боловч энд загварыг хялбарчлах зорилгоор зөвхөн орлогыг тайлбарлагч 

хүчин зүйлээр авч байна. 
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Түүвэр дэх ажиглалтын утгын тоо нь 30 байх ба судалгаанд оролцогчдоос орон сууцтай гэж 

хариулсан 13 хүн, орон сууцгүй гэж хариулсан 17 хүн байжээ. 

EViews програмд үүсгэсэн ажлын файл дотор орон сууцтай эсэх талаарх мэдээллийг home, 

орлогын талаарх мэдээллийг income гэсэн нэрээр хадгалсан. Одоо энэхүү тоо мэдээнд 

үндэслэн ложит  (Logit) болон пробит (Probit) загварыг үнэлж үнэлгээ тус бүрийн онцлог, 

хэрэглэгдэх шинж чанар, магадлалын таамаглагдсан утгуудыг тооцож үзье. 

8.2 Ложит загварын үнэлгээ 

8.2.1 Ложит загварын тавил 

Ложит (Logit) загвараар ямар нэгэн үзэгдэл явагдахад түүнийг даган утгаа авах магадлалыг 

дор харуулсан функцээр илэрхийлдэг. 

𝑝 = 𝐹(𝑍) =
1

1+𝑒−𝑍
             (8.2) 

Функцийн утгаас 𝑍 утга хязгааргүй өсөхөд 𝑒−𝑍 нь 0-рүү дөхөх бөгөөд энэ тохиолдолд магадлал 

𝑝 нь дээд хязгаарын утга болох 1 рүү дөхөх болно. 𝑍 утга хасах хязгааргүй руу тэмүүлэхэд 𝑒−𝑍 

утга хязгааргүй руу дөхөх бөгөөд 𝑝 нь доод хязгаарын утга болох 0-рүү дөхдөг байна.  

Үүнийг графикаар харуулбал дор харуулсан хэлбэртэй байна.  

Ложистик функц 

 

Ийм хэлбэрийн функцийг logistic функц гэж нэрлэдэг. Logistic функцийн утга болон графикаас 

харахад магадлалын таамаглагдсан утга нь 0-ээс бага, 1-ээс их утга авах боломжгүй байна. 

Манай орлого, орон сууцтай болох магадлалын жишээн дээр 𝑍 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥𝑖 гэсэн тэмдэглэгээг 

хийвэл logit загварыг дараах хэлбэрээр бичиж болно. 

𝑝𝑖 =
1

1+𝑒−𝛽1−𝛽2𝑥𝑖
            (8.2) 

Энэхүү шугаман бус загварыг ердийн ХБКА-аар үнэлэх боломжгүй тул хамгийн их үнэний хувь 

бүхий үнэлгээний аргыг ашиглан параметрын үнэлэгдсэн утга болох �̂�1,  �̂�2-ийг тооцно. 

Энд зөвхөн Logit функцийг програм ашиглан хэрхэн үнэлэх, ямар утга санааг илэрхийлж буй 

талаар тайлбар хийх тул онолын хүрээний илүү дэлгэрэнгүй ойлголтыг эконометрикийн сурах 

бичгүүдээс авна уу. 

8.2.2 Ложит загварын үнэлгээ 

EViews програм дээр үнэлгээг хийхдээ Quick > Estimate Equation… гэсэн дарааллаар 

сонголт хийнэ.  
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Equation specification хэсэгт шугаман магадлалын загварт авч үзэж байсантай адилаар home c 

income гэсэн дарааллаар оруулж өгнө. 

Method хэсгээс BINARY-Binary Choice (Logit, Probit, Extreme Value) гэсэн сонголт хийхэд 

цонх зурагт харуулсны дагуу болж өөрчлөгдөх ба Binary estimation method: хэсгээс Logit гэсэн 

хэсгийг сонгож үнэлгээг хийнэ. 

Үүнийг хэрвээ командын мөр ашиглан үнэлэх бол дараах хэлбэрээр илэрхийлнэ. 

equation logit_eq.binary(d=l) home c income 

Энд binary(d=l) гэсэн хэсэгт буй d нь default гэсэн үгийг илэрхийлэх ба l нь logit функцийн 

үнэлгээг хийж байгааг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл, default хэлбэрээр logit загварын үнэлгээг 

хийхийг харуулж байна гэсэн үг. 

Хамгийн их үнэний хувь бүхий аргаар үнэлгээг хийхэд EViews үнэлгээний цонх нь ХБКА-ын 

үнэлгээтэй ижил мэт харагдаж байгаа ч зарчмын хувьд нэлээд ялгаатай байгаа нь ажиглагдаж 

байна. Эдгээрээс зарим онцлог зүйлсийн талаар тайлбар хийе. 

Method: ML - Binary Logit (Newton-Raphson /Marquardt steps) - Хамгийн их үнэний хувь бүхий 

үнэлгээний аргыг (ХИҮХБҮА) ашигласан болохыг харуулж байна. 

𝑡  статистикийн оронд 𝑧  статистик утга байна. Их түүврийн хувьд хүчинтэй гэсэн утгаар 𝑧 

статистик утгыг харуулж байна. 

𝑅2-ийн оронд McFadden 𝑅2 болсон байна. Энэ нь хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлгээний 

аргыг ашиглахад ердийн 𝑅2 тохиромжгүй байдагтай холбоотой. 

𝐹  статистикийн оронд 𝐿𝑅  статистик утгатай болсон байна. Загварын нийт ач холбогдлыг 

тодорхойлоход 𝐹 статистик бус 𝐿𝑅 статистикийг ашигладаг. 

Dependent Variable: HOME   

Method: ML - Binary Logit (Newton-Raphson /Marquardt steps) 

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   

Convergence achieved after 2 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 
     
Variable Coefficient Std. Error  z-Statistic Prob.   
     
C -3.232974 1.455944 -2.220535 0.0264 



 

164 

 

INCOME 2.186257 1.033938 2.114495 0.0345 
     
McFadden R-squared 0.133000     Mean dependent var 0.433333 

S.D. dependent var 0.504007     S.E. of regression 0.469351 

Akaike info criterion 1.319792     Sum squared resid 6.168132 

Schwarz criterion 1.413205     Log likelihood -17.79688 

Hannan-Quinn criter. 1.349676     Deviance 35.59376 

Restr. deviance 41.05391     Restr. log likelihood -20.52695 

LR statistic 5.460150     Avg. log likelihood -0.593229 

Prob(LR statistic) 0.019455    
     
Obs with Dep=0 17      Total obs 30 

Obs with Dep=1 13    

     
Үнэлгээний үр дүнгээс тогтмол тоон утга болон налалтын коэффициентууд хоёул 5%-ийн 

түвшинд статистик ач холбогдолтой болохыг илэрхийлж байна.  

Налалтын утгаас харвал 𝑥 буюу орлого 1 нэгжээр (100 мянгаар) нэмэгдвэл ложит утга 2.1 (0.21)-

ээр нэмэгдэж байгааг илэрхийлж байна. Гэхдээ энэ нь орлого нэг нэгжээр нэмэгдэхэд орон 

сууцтай болох магадлал шууд 2.1-ээр нэмэгдэнэ гэсэн үг биш гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ 

талаар дараагийн магадлалын таамаглагдсан утгыг тооцох гэсэн хэсэгт дэлгэрэнгүй авч үзэх 

болно. 

Тэгшитгэлийн доод хэсэгт нийт ажиглалтын утгын тоо 30 байгаагаас 0 гэсэн утга бүхий 

ажиглалтын утга 17 байгааг, 1 гэсэн утга бүхий ажиглалтын утга 13 байгааг харуулж байна. 

8.2.3 Таамаглалыг шалгах  

Магадлалын таамаглагдсан утгыг тооцох хоёр арга зүйтэй танилцъя. Эхний арга нь 

үнэлгээний цонхноос цэс ашиглан тооцох бол хоёр дахь арга нь командын мөрийг ашиглан 

тооцоо хийнэ. 

Эхний аргын хувьд ажлын файлд хадгалсан logit_eq объектыг нээлттэй байхад Forecast 

товчийг дарж үүсэх цонхны Forecast name: хэсэгт буй нэрийг home_logit болгоё. Мөн Series 

to forecast хэсэгт байгаа Probability гэсэн тэмдэглээг хэвээр нь үлдээнэ. Учир нь бид бүхэнд 

logit функцийн утгыг тэр хэвээр нь тооцох шаардлага байхгүй. 

 

Үйлдлийг гүйцэтгэснээр ажлын файлд шинээр home_logit гэсэн объект үүсэх бөгөөд тухайн 

орлогын түвшинд харгалзах орон сууцтай болох магадлалын утгыг агуулсан байна. 

Үүнийг командын мөр ашиглан тооцож болно. 

logit_eq.fit(f=p) home_logit 

Энэ нь logit_eq гэсэн тэгшитгэлийн хувьд магадлалын утгыг олохыг илэрхийлж байгаа бөгөөд 

f=p нь таамаглагдсан утгын магадлалыг олно гэдгийг зааж өгч байна. 

Үүнийг арай өөрөөр: 
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series home_logit_f=exp(c(1)+c(2)*income)/(1+exp(c(1)+c(2)*income)) 

хэлбэрээр үнэлж болно. 

Зурагт өмнөх магадлалын шугаман загварын үнэлгээтэй адилаар 

орлого болон байртай болох магадлалын эхний 15 утгыг харуулав. 

Энд тооцогдож орлого 0.8 буюу 800 мянга байхад байртай болох 

магадлал 0.18 буюу 18% байгаа нь шугаман магадлалын загвараас 

өндөр утгатай гарсан байна. Мөн орлогын түвшин 2.2 сая байхад 

0.828 буюу 82.8% байгаа нь шугаман магадлалын загвараас бага 

утгатай гарч байна. Эндээс харахад logit загварын үнэлгээ нь 

шугаман магадлалын загвартай харьцуулахад 0-рүү ойртоход өндөр 

утга авдаг бол 1-рүү ойртоход бага утга авдаг байна.  

Орлогын түвшин 2 сая төгрөг байх үеийн орон сууцтай болох 

магадлалыг тооцож үзье. 

scalar home_logit2= exp(c(1)+c(2)*2)/(1+exp(c(1)+c(2)*2)) 

Энэ тохиолдолд home_logit2 объектод 0.7575 гэсэн утга байх бөгөөд энэ нь орлого 2 сая 

төгрөг байхад орон сууцтай байх магадлал 0.76 буюу 76% байхыг харуулж байна. Тэгвэл 

орлого 0.1 нэгж буюу 100 мянган төгрөгөөр өсөх магадлал хэдий хэмжээгээр өөрчлөгдөхийг 

ахиуц үр нөлөө харуулдаг. Ахиуц үр нөлөөг хэрхэн тооцох талаар дараагийн хэсэгт авч үзнэ. 

8.2.4 Ахиуц үр нөлөөг тооцох 

Загвар дахь ахиуц үр нөлөө буюу 𝑥 нэг нэгжээр өөрчлөгдөхөд 𝑦 = 1 байх магадлал хэрхэн 

өөрчлөгдөх тухай асуудал нь ахиуц үр нөлөөгөөр тайлбарлагддаг. 

Logit загварын хувьд ахиуц үр нөлөөг тооцоход функцийн утгаас 𝑥  хувьсагчаар тухайн 

уламжлал авах замаар тооцдог. Үүнийг командын мөр ашиглан тооцож үзье. 

series me_logit=c(2)*(1-home_logit)*home_logit 

Ахиуц үр нөлөөг me_logit объектод хадгална. 2 сая төгрөг байх үеийн ахиуц нөлөөг тооцож 

үзье. 

scalar me_logit2=c(2)*(1-home_logit2)*home_logit2 

Шинээр үүссэн me_logit2 объектыг нээвэл 0.401495 гэсэн утгатай байх бөгөөд энэ нь таны 

орлого 2 сая төгрөг байгаад орлого 0.1 нэгж буюу 100 мянган төгрөгөөр нэмэгдэхэд орон 

сууцтай байх магадлал 0.04 буюу 4%-р нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 

8.3 Пробит загварын үнэлгээ 

8.3.1 Пробит загварын тавил 

Шугаман магадлалын загварт, тооцогдсон магадлалын утга нь [0,1]-ийн хооронд утгаа 

авахгүй байх тохиолдол байдаг талаар дурдаж байсан. Үүнийг шийдвэрлэж чадах бас нэг 

загвар нь probit загвар юм. 

Загварт тодорхойлогдох хувьсагчдын функцэн хамаарал нь пробит (probit) функцийн 

муруйгаар илэрхийлэгдэх ба энэхүү probit загвар нь стандартчилагдсан нормал тархалттай 
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холбоотой байдаг. Хэрэв 𝑍 нь стандарт нормал тархалттай санамсаргүй хэмжигдэхүүн бол 

probit загварын функцыг дор харуулсан хэлбэрээр илэрхийлнэ. 

Φ(𝑧) = 𝑃[𝑍 ≤ 𝑧] = ∫
1

√2𝜋
𝑒−0.5𝑢

2
𝑑𝑢

𝑧

−∞
            (8.3) 

Энэ функцийн математик илэрхийлэл нь 𝑧  гэсэн цэгийн зүүн талд байх стандарт нормал 

тархалтын магадлалын утгыг тодорхойлон харуулж байгаа явдал юм. Энэхүү probit загварын 

хувьд 𝑦 нь 1 гэсэн утга авах магадлал 𝑝-ийг илэрхийлэн харуулах статистик хэлбэр нь: 

𝑝 = 𝑃[𝑍 ≤ 𝛽1 + 𝛽2𝑥] = Φ(𝛽1 + 𝛽2𝑥)              (8.4) 

байдаг. Φ(𝑧)-ийг probit функц буюу өсөн нэмэгдэх функц (CDF) гэнэ. 

8.3.2 Пробит загварын үнэлгээ 

Загварыг үнэлэхийн тулд Quick/Estimate Equation. . . дарааллаар сонголт хийж, Method: 

хэсгээс BINARY-Binary Choice(Logit, Probit, Extreme Value) гэсэн аргыг сонгоно. 

Equation specification хэсэгт home c income гэсэн утгаа дор харуулсан хэлбэрээр оруулж өгнө. 

 

Зурагт харуулсны дагуу үнэлгээг хийхдээ Binary estimation method: хэсгээс Probit гэсэн 

сонголтыг хийнэ. 

Загварын үнэлгээг командын мөр ашиглан үнэлэх бол өмнөх logit загварт үнэлсэнтэй адил 

аргаар бичилт хийнэ. 

equation probit_eq.binary(d=p) home c income 

Бичилт хийхэд гарах гол ялгаа нь ажлын файлд хадгалагдах тэгшитгэлийн нэр болон d=p болж 

байна. Энд p нь probit загвараар үнэлгээг хийхийг илэрхийлж байгаа утга юм. Үнэлгээг 

хийснээр ажлын файлд шинээр probit_eq нэртэй объект үүсэх болно. 

Загварын үнэлгээний үр дүн нь logit загварын үнэлгээтэй адил хэлбэрээр илэрхийлэгдэх ба 

тайлбар хэсэгт гарах үндсэн ялгаа нь ML-Binary Probit байна. Өөрөөр хэлбэл Probit загварын 

үнэлгээг хийхдээ хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлгээний аргыг ашигласан болохыг 

илэрхийлж байна.  

Өмнөхтэй адилаар ердийн регрессийн тэгшитгэлийн үнэлгээний үр дүнгээс McFadden R-squared, 

LR statistic, z-Statistic гэсэн утгуудаар ялгаатай байна.  
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Үнэлгээний коэффициентууд нь logit загварын үнэлгээний параметрүүдтэй төстэй харагдаж 

байгаа ч өөр өөр загваруудыг үнэлж байгаа тул эдгээрийг шууд хооронд нь харьцуулах 

боломжгүй болохыг анхаарах хэрэгтэй. Харьцуулах боломжтой тохиолдол нь үнэлгээний үр 

дүнгээс тооцож гаргасан магадлалын таамаглагдсан утга, ахиуц үр нөлөөний утгууд байна. 

Dependent Variable: HOME   

Method: ML - Binary Probit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: ХХХХ   Time: ХХ   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   

Convergence achieved after 3 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 
     
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C -2.019231 0.868102 -2.326028 0.0200 

INCOME 1.366200 0.616605 2.215682 0.0267 
     
McFadden R-squared 0.135114     Mean dependent var 0.433333 

S.D. dependent var 0.504007     S.E. of regression 0.468965 

Akaike info criterion 1.316899     Sum squared resid 6.157978 

Schwarz criterion 1.410312     Log likelihood -17.75348 

Hannan-Quinn criter. 1.346783     Deviance 35.50697 

Restr. deviance 41.05391     Restr. log likelihood -20.52695 

LR statistic 5.546939     Avg. log likelihood -0.591783 

Prob(LR statistic) 0.018513    
     
Obs with Dep=0 17      Total obs 30 

Obs with Dep=1 13    
     
     

Загварын тайлбарын хувьд өмнөх logit загвартай ижил тул нэмэлт тайлбаруудыг хийхгүй 

магадлалын таамаглагдсан утгыг тооцож харуулъя. 

8.3.3 Таамаглалыг шалгах 

Өмнөх хэсэгт авч үзсэнтэй адилаар Forecast товчийг ашиглах болон командын мөр ашиглан 

тооцох гэсэн хоёр арга зүйгээр магадлалын таамаглагдсан утгыг тооцож үзье. 

Ажлын файлаас  probit_eq объектыг нээж цэсээс Forecast товчийг дарна. 

 

Forecast name хэсэгт home_probit гэсэн нэр өгье. Загвараас магадлалын утгыг тооцох тул 

Series to forecast хэсэг дэх Probability гэсэн утгыг хэвээр үлдээнэ. Бидэнд probit функцийн 

утгыг тооцох шаардлага байхгүй тул Index-where Prob=1-F(-Index) гэсэн хэсгийг тэмдэглэх 

шаардлага байхгүй юм. 

Энэхүү тооцоог командын мөр ашиглан хийх тохиолдолд EViews @cnorm командыг ашиглан 

стандарт нормал санамсаргүй хэмжигдэхүүний өсөн нэмэгдэх функц CDF-ийг тооцох замаар 

тодорхойлдог. Өөрөөр хэлбэл Φ утгыг тодорхойлно гэсэн үг юм. 
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EViews параметрын үнэлэгдсэн утга нь коэффициентын вектор с утгад хадгалагддаг тул 

энэхүү утгуудыг ашиглан командын мөрөнд бичилт хийнэ. 

series home_probit_f=@cnorm(c(1)+c(2)*income) 

Тооцсон үр дүнгийн хувьд home_probit болон home_probit_f хоёр адил утгатай байна. 

Өмнөх хэсэгт тооцсон магадлалын утга болох home_logit болон home_probit хоёрыг 

харьцуулан харъя. 

Хүснэгтийн утгад эхний 12 утгыг харуулж байгаа бөгөөд 

магадлалын таамаглагдсан утга нь logit, probit аль ч загварын 

хувьд үндсэндээ ялгаагүй үр дүнд хүргэж байгаа нь харагдаж 

байна. 

Компьютерийн програмын хөгжил сул байх үед энэхүү probit 

загварыг ашиглаж үнэлэх нь түвэгтэй байсан тул logit загварыг 

ашиглан үнэлгээ хийх тохиолдол их байсан боловч одоогийн 

нөхцөлд энэ хоёр загварын алийг ч ашиглан үнэлгээ хийхэд 

ямар нэгэн хүндрэлгүй болсон. 

Орлогын түвшин 2 сая төгрөг байх үеийн орон сууцтай болох магадлалыг тооцож үзье. 

scalar home_probit2=@cnorm(c(1)+c(2)*2) 

Үйлдлийг гүйцэтгэснээр ажлын файлд home_probit2 нэртэй объекттой болсон байна. 

Объектыг нээхэд 0.762130 гэсэн утга байх ба энэ нь та 2 сая төгрөгийн орлоготой бол орон 

сууцтай байх магадлал тань 0.76 буюу 76%-тай байхыг илэрхийлж байна. Өмнөх logit 

загвартай харьцуулбал ялимгүй өндөр байна. 

8.3.4 Ахиуц үр нөлөөг тооцох 

Загвар дахь ахиуц үр нөлөөг тооцохын тулд CDF функцээс 𝑥 -р тухайн уламжлал авах 

шаардлагатай. 

𝑑𝑝

𝑑𝑥
= 𝜙(𝛽1 + 𝛽2𝑥)𝛽2                (8.5) 

Энэхүү тооцоог хийхэд бидэнд нормал тархалтын нягтын функцийг тооцох функц хэрэгтэй 

болно. EViews програмд энэхүү стандарт нормал тархалтын функцийн утгыг @dnorm гэсэн 

командыг ашиглан тооцоог хийнэ. Түүвэр дэх ажиглалтын утгуудын ахиуц үр нөлөөг командын 

мөрөнд дараах хэлбэрээр бичнэ. 

series me_probit=@dnorm(c(1)+c(2)*income)*c(2) 

Тухайн тохиолдол буюу өгөгдсөн утга болох 2 сая төгрөгийн орлоготой байх үеийн утгыг 

тодорхойлон харуулах бол scalar ашиглана. 

scalar me_probit2=@dnorm(c(1)+c(2)*2)*c(2) 

Тооцоолсон үр дүнг харвал me_probit2 гэсэн объектын утга нь 0.422650 гарсан байна. Энэ 

нь probit загвараас орлого болох 𝑥 = 2 байснаа орлогын түвшин 0.1 сая буюу 100 мянган 

төгрөгөөр нэмэгдэхэд орон сууцтай байх магадлал 0.042 буюу 4.2 хувиар нэмэгдэж байгаа бол 

logit загвар дээр энэ үзүүлэлт 0.04 буюу 4 хувь байгаа нь 0.2 пунктээр бага болохыг 

илэрхийлж байна. 
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8.3.5 Тохиромжтой байдлын тодорхойлолт 

Үнэлэгдсэн загварын тохиромжтой байдлыг хэрхэн тодорхойлон харуулах талаар товчхон 

авч үзье. Өөрөөр хэлбэл загварт тусгагдсан орон сууцгүй гэж хариулсан 17, орон сууцтай гэж 

хариулсан 13 хүмүүсийн хувьд загварын үнэлгээ хэрхэн зөв тодорхойлж чадсан болохыг авч 

үзнэ гэсэн үг юм. 

Үүний тулд View > Expectation-Prediction Evaluation гэсэн сонголтыг хийнэ. Зурагт харуулсны 

дагуу Success if probability is greater than: гэсэн хэсэгт програмын автомат сонголт 0.5 байгааг 

хэвээр үлдээнэ. 

 

Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification 

Equation: PROBIT_EQ     

Date: XXXX   Time: XX    

Success cutoff: C = 0.5    
       
                   Estimated Equation            Constant Probability 

 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 
       
       P(Dep=1)<=C 13 6 19 17 13 30 

P(Dep=1)>C 4 7 11 0 0 0 

Total 17 13 30 17 13 30 

Correct 13 7 20 17 0 17 

% Correct 76.47 53.85 66.67 100.00 0.00 56.67 

% Incorrect 23.53 46.15 33.33 0.00 100.00 43.33 

Total Gain* -23.53 53.85 10.00    

Percent Gain** NA 53.85 23.08    
       
                   Estimated Equation            Constant Probability 

 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 
       
       E(# of Dep=0) 10.91 6.10 17.02 9.63 7.37 17.00 

E(# of Dep=1) 6.09 6.90 12.98 7.37 5.63 13.00 

Total 17.00 13.00 30.00 17.00 13.00 30.00 

Correct 10.91 6.90 17.81 9.63 5.63 15.27 

% Correct 64.19 53.04 59.36 56.67 43.33 50.89 

% Incorrect 35.81 46.96 40.64 43.33 56.67 49.11 

Total Gain* 7.52 9.71 8.47    

Percent Gain** 17.36 17.13 17.25    
       
       *Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 

**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 

Хүснэгтийн эхний хэсэгт буй Estimated Equation нь таамаглагдсан магадлалын утгыг хэр зөв 

тодорхойлон харуулж чадсан эсэхийг харуулдаг бол Constant Probability нь бодит утгыг 

илэрхийлдэг. 

Энэхүү Estimated Equation хэсгийн үр дүнгээс 0 буюу орон сууцгүй гэдгийг зөв тодорхойлж 

чадсан нь 13 (76.47%), 0 буюу орон сууцгүй байх тохиолдлыг алдаж орон сууцтай гэж 

таамагласан утга нь 4 (23.53%) байна. 



 

170 

 

Нөгөө талаас орон сууцтай буюу 1 гэсэн утгыг зөв тодорхойлж чадсан нь 7 (53.85%), 0 буюу 

орон сууцгүй гэж алдаж тодорхойлсон нь 6 (46.15%) байна. 

Хүснэгтийн хоёрдугаар хэсэг нь таамаглагдсан утгын математик дундаж утгын хувьд тооцсон 

тооцоог харуулдаг. 

Таамаглагдсан утгыг зөв тодорхойлж чадсан эсэх тооцооны аргыг ганц probit загвар гэлтгүй 

logit загварын хувьд ч тодорхойлон харах боломжтой юм. 

8.4 Тобит загварын үнэлгээ 

8.4.1 Тобит загварын тавил 

Энэ хэсэгт хамаарагч хувьсагч нь хязгаарлалттай байх өөр нэг загвар, өөрөөр хэлбэл 

хамааран хувьсагчийн авч буй утга нь тодорхой хүрээнд хязгаарлагдаж байх Тобит загварын 

талаар авч үзнэ. 

Өмнөх хэсэгт хамаарагч хувьсагч нь 0 эсвэл 1 гэсэн дискрет утга авна гэсэн хязгаарлалттай 

байсан бол энэ хэсэгт тийм хязгаарлалт байхгүй ердийн тасралтгүй бодит тоог авч үзэх болно. 

Чанарын хариулт бүхий загварын тайлбарт ашиглаж байсантай төстэй боловч бага зэрэг 

ялгаатай жишээ авч үзье. Энд анкетын судалгаагаар орон сууцтай болох хүсэлтэй өрх болон 

орон сууцны талаар одоогоор сонирхоогүй байгаа иргэдийн талаарх тоо мэдээг түүвэрлэн 

авсан байг.  

Энэ тохиолдолд орон сууцтай болох сонирхолтой өрхийн хувьд орон сууцанд зориулж 

орлогоосоо тодорхой хэмжээний хадгаламж хийж байгаа бол орон сууцтай болох сонирхолгүй 

өрхийн хувьд орон сууцанд зориулсан хадгаламж байхгүй байна. Гэхдээ анкетын судалгаанд 

эдгээрийг үл харгалзан өрхийн орлого, ам бүлийн тоо, өрхийн тэргүүний нас гэх мэт бүхий л 

мэдээллийг авна.  

Тухайн өрхийн орон сууцтай болох сонирхолтой байгаа болон сонирхолгүй байгааг үл 

харгалзан бүхий л мэдээллийг цуглуулан авч, орон сууцтай болох сонирхолтой байгаа өрхийн 

шинжилгээг хийдэг загварыг сенсоред (censored) буюу тобит (тobit) загвар гэдэг. 

Өмнөх хэсэгт авч үзсэнтэй ижил хэлбэрийн загварын тавилыг авч үзье. 

𝑦𝑖
∗ = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 + 𝑒𝑖                 (8.6) 

Энд 𝑦𝑖
∗ нь далд хувьсагч (latent variable) бөгөөд орон сууцтай болоход зориулан хуримтлуулж 

буй хадгаламж байна. Өөрөөр хэлбэл, орон сууцтай болох зорилгоор хадгаламж бүрдүүлж буй 

өрхийн хувьд тодорхой тоон утгатай байх бол орон сууцтай болох сонирхолгүй байгаа өрхийн 

хувьд 0 утгатай байна. 

Эндээс бид хадгаламжтай холбоотой дараах хамаарлыг харуулах боломжтой. 

𝑦𝑖 = {
𝑦𝑖
∗                𝑦𝑖

∗ > 0

0                 𝑦𝑖
∗ ≤ 0

                                            (8.7) 

𝑦𝑖 = 0 байх тохиолдолд 𝑦𝑖
∗ ≤ 0 гэсэн утга авах болно.  

Загварын үндсэн тавилд харуулж буй 𝑒𝑖 гэсэн алдааны илэрхийлэл нь probit загвартай адилаар 

нормал тархалттай байна гэсэн таамаглал дэвшүүлэх замаар параметр 𝛽1, 𝛽2-ийг тодорхойлох 

боломжтой. Үүнийг ХБКА-аар үнэлэх боломжгүй тул ХИҮХБҮА-аар үнэлнэ. 
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Ямар учраас хамгийн бага квадратын аргаар үнэлэх боломжгүй болох талаар симуляцийн 

аргаар гарган авсан тоо мэдээг ашиглан шинжилгээг хийж үзье. 

8.4.2 Тобит загварын үнэлгээ 

Загварын үнэлгээний үр дүнгийн ялгааг бодитой ойлгохын тулд симуляцийн аргаар гарган 

авсан тоо мэдээг ашиглах болно. Үүний тулд дараах загвараас тоо мэдээг гарган авна. 

𝑦𝑖 = 75 − 3𝑥 + 𝑒                                                 (8.9) 

Энд алдааны илэрхийлэл 𝑒~𝑁(0,152) байна. Өөрөөр хэлбэл, алдааны илэрхийлэл нь 0 гэсэн 

математик дундажтай, 15 гэсэн стандарт хазайлттай, нормал тархалттай байх тийм 400 ширхэг 

тоо мэдээг үүсгэн, тэгшитгэлд орлуулах замаар 𝑦𝑖-ийг гарган авсан. 

Энэхүү тоо мэдээг эхний удаад ХБКА-аар үнэлж үзье. Ингэхдээ бидний өмнөх сэдвүүдээр авч 

үзэж байсан аргаар Quick > Estimate Equation гэж сонгон Equation Estimation цонхонд y c x 

гэж бичиж өгнө.  

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 400    

Included observations: 400   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 63.80284 1.462973 43.61178 0.0000 

X -2.000778 0.063774 -31.37297 0.0000 
     
     R-squared 0.712066     Mean dependent var 23.51273 

Adjusted R-squared 0.711343     S.D. dependent var 26.08544 

S.E. of regression 14.01488     Akaike info criterion 8.123103 

Sum squared resid 78173.86     Schwarz criterion 8.143060 

Log likelihood -1622.621     Hannan-Quinn criter. 8.131007 

F-statistic 984.2630     Durbin-Watson stat 1.896097 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

Үнэлгээний үр дүнг харвал 𝛽1 параметр нь 63.8 гарсан нь 75-аас нэлээд зөрүүтэй, 𝛽2 нь -2 

байгаа нь -3 гэсэн утгаас ялгаатай бодит байдлыг төлөөлөх чадвар тааруу байгаагийн дээр 

регрессийн тэгшитгэлийн стандарт хазайлт нь 14.01 гарсан байна. 

Одоо үүнийг ХИҮХБҮА-аар үнэлж үзье. Үүний тулд Quick > Estimate Equation гэсэн 

дарааллаар сонголт хийж Equation Estimation цонхонд өмнөхтэй адилаар y c x гэж бичиж 

өгнө. 
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Дараагийн алхамд Method: хэсгээс зурагт харуулсны дагуу CENSORED-Censored or Truncated 

Data (including Tobit) гэсэн сонголтыг хийхэд дор харуулсан хэлбэртэй болж өөрчлөгдөнө. 

 

Энд бид алдааны илэрхийлэл нь нормал тархалттай гэж үзэж байгаа тул Distribution хэсгээс 

Normal гэсэн сонголтыг хийнэ. Манай тохиолдолд хязгаарлалт хийгдэж байгаа утгууд нь 0 

гэсэн утга авах тул Left: хэсэгт 0 гэж оруулж өгнө. Үүний гол шалтгааныг өмнөх орон сууцтай 

болохоор хадгаламж бүрдүүлж байгаа гэсэн жишээтэй холбож авч үзвэл орон сууцтай болох 

сонирхолгүй өрхийн хувьд 0 гэсэн хязгаарлалт хийж өгч байгааг илэрхийлнэ.  

Энд орон сууцтай болох сонирхолгүй тул хадгаламж бүрдүүлээгүй бол 0 болох нь тодорхой ч, 

эдгээр өрхийн дунд зээлтэй өрх байвал сөрөг тоон утгатай байх болно үүнийг урьдчилан 0 

гэсэн утгаар сольж тооцоог хийх нь бодит утгатай дүйцэх үр дүн гарахыг анхаарах хэрэгтэй. 

Censored загварын үнэлгээний үр дүнг командын мөр ашиглан гүйцэтгэх бол дараах арга 

зүйгээр бичнэ. 

equation censored.censored(l) y c x 

Энд тэгшитгэлийн үнэлгээг censored нэртэй объектод хадгалахыг харуулж байгаа бөгөөд 

үнэлгээний арга зүйн ард буй (l) нь сонголтын төрлийг илэрхийлдэг бөгөөд манай тохиолдолд 
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l нь left гэсэн утгыг илэрхийлж хязгаарлалтыг 0 гэж оруулсантай адил шинж чанарыг агуулж 

байгаа болно. 

Хүснэгтэд үнэлгээний үр дүнг харуулсан байна. Үнэлгээний аргын хувьд Method: ML- Censored 

Normal (TOBIT) (Quadratic hill climbing) гэсэн байгаа нь ХИҮХБҮА-ыг ашиглан Censored буюу 

Тобит загварыг үнэлсэн болохыг илэрхийлж байна.  

Dependent Variable: Y   

Method: ML - Censored Normal (TOBIT) (Quadratic hill climbing) 

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 400    

Included observations: 400   

Left censoring (value) at zero  

Convergence achieved after 5 iterations  

Covariance matrix computed using second derivatives 
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 76.53356 1.941738 39.41498 0.0000 

X -3.127565 0.112628 -27.76888 0.0000 
     
      Error Distribution   
     
     SCALE:C(3) 15.87064 0.711755 22.29789 0.0000 
     
     Mean dependent var 23.51273     S.D. dependent var 26.08544 

S.E. of regression 11.98005     Akaike info criterion 5.479964 

Sum squared resid 56978.10     Schwarz criterion 5.509900 

Log likelihood -1092.993     Hannan-Quinn criter. 5.491819 

Avg. log likelihood -2.732482    
     
     Left censored obs 150      Right censored obs 0 

Uncensored obs 250      Total obs 400 
     
     

 

Коэффициентын утгыг харвал 𝛽1 утга 76.53 байгаа нь хэдийгээр бидний тодорхойлсон утга 

болох 75-аас их байгаа хэдий ч ХБКА-аар үнэлсэн утгаас илүүтэйгээр бодит тоон утга руу 

дөхөж чадсан байна. 

Үнэлгээний 𝛽2 утгыг харвал мөн л бодит утга 3.12 гарсан нь бодит утгад нэлээд дөхөж очсон 

байна. 

Үнэлгээний үр дүнд харуулж буй SCALE: C(3) утгад 15.87 гэсэн утгыг харуулж байгаа нь манай 

загварын стандарт хазайлтыг харуулж байгаа утга юм. Бидний загвар дахь энэ утга 15 байгаа 

нь ХБКА-ын үнэлгээнээс тооцсон стандарт хазайлт (14.02)-с илүү бодитойгоор илэрхийлж 

чадаж байна гэсэн үг юм. Иймээс Censored загварыг ХИҮХБҮА-аар үнэлсэн үр дүн нь илүү 

бодит байдалд нийцтэй болж байна. 

Нийт 400 ажиглалтын утгаас 150 нь Left censored obs буюу 0-тэй тэнцүү утга байгааг 250 нь 

Uncensored obs буюу 0-оос их утгатай байна.  

8.4.3 Ахиуц үр нөлөөг тооцох 

Энэ загвар дахь SCALE: C(3) нь тайлбарлагч хувьсагчийн ахиуц үр нөлөөг тайлбарлахад 

чухал хэсэг нь болдог. 

𝜕𝐸(𝑦|𝑥)

𝜕𝑥
= 𝛽2Φ(

𝛽1+𝛽2𝑥

𝜎
)                 (8.10) 
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Энд Φ бидний probit загварт авч үзсэн CDF буюу өсөн нэмэгдэх функцын утга байна. 

Үүнийг командын мөр ашиглан тооцох тохиолдолд дараах хэлбэрээр илэрхийлэх боломжтой. 

series me_censored=c(2)*@cnorm((c(1)+c(2)*x)/c(3)) 

Энэ тохиолдолд ажлын файлд шинээр me_sencored объект үүссэн байх болно. Хэрэв 𝑥 = 10 

байх үеийн ахиуц үр нөлөөг тооцох бол scalar хэмжигдэхүүнийг ашиглана. 

scalar me_censored10=c(2)*@cnorm((c(1)+c(2)*10)/c(3)) 

Энэ тохиолдолд ахиуц үр нөлөө нь me_censored10 гэсэн объектод -3.12 гэсэн утгаар 

хадгалагдаж байна. Энэ нь 𝑥 утга 10 байж байгаад 1-ээр нэмэгдэхэд 𝑦-ийн утга 3.12-р буурахыг 

илтгэж байна. 

 

𝑥-ийн утгад харгалзах энэхүү ахиуц үр нөлөөг графикаар харуулбал  𝑥  нь 30-аас их байх 

тохиолдолд 0-рүү тэмүүлэх бол 20-с бага байх тохиолдолд 3-рүү тэмүүлдэг болох нь харагдаж 

байна. 

Үүний гол шалтгаан нь өсөн нэмэгдэх функц (CDF) Φ  нь эерэг утгатай байдаг ба 𝛽2 

коэффициентын өмнөх тэмдэг нь ахиуц үр нөлөөний чиглэлийг илэрхийлнэ.  

8.4.4 Таамаглалыг шалгах 

Өгөгдсөн 𝑥-ийн түвшинд тооцсон ахиуц үр нөлөө нь бодитой эсэхийг бид Wald шалгуурыг 

ашиглан хялбархан тооцож болно. 

Үүний тулд үнэлгээ хийгдсэн цонхноос View > Coefficient Diagnostics > Wald-Coefficient 

Restrictions гэсэн сонголтыг хийнэ. 
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Зурагт харуулсны дагуу c(2)*@cnorm((c(1)+c(2)*10)/c(3))=0 гэж оруулж өгнө. 

 
Wald Test:   

Equation: CENSOR  
    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    t-statistic -27.73992  397  0.0000 

F-statistic  769.5034 (1, 397)  0.0000 

Chi-square  769.5034  1  0.0000 
    
        

Null Hypothesis: C(2)*@CNORM((C(1)+C(2)*10)/C(3))=0 

Null Hypothesis Summary:  
    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 
    
    C(2) * @CNORM((C(1) + 10*C(2)) 
/ C(3)) -3.120765  0.112501 
    
    
Delta method computed using analytic derivatives. 

 

Wald шалгуурын үр дүнгээс 𝑥 = 10 байх үеийн ахиуц үр нөлөө нь тэгтэй тэнцүү гэсэн таамаглал 

няцаагдаж байгаа тул -3.12 гэсэн утга авах боломжтой гэсэн үг юм. 

8.5 Дараалсан сонголт бүхий загвар  

Олон сонголтод болон нөхцөлт ложит загварын хувьд ямар нэгэн дараалал байдаггүй. Гэтэл 

зарим асуудлын хувьд ямар нэг хэлбэрээр эрэмбэлэгдсэн байдаг. Үүнийг дараалсан сонголт 

бүхий загвараар (Ordered choice model) загварчилдаг. Жишээ нь:Судалгааны асуулгад огт санал 

нийлэхгүй, зарим талаар санал нийлэхгүй, аль нь ч байж болно, зарим талаар санал нийлнэ, 

санал нийлнэ гэж байдаг. Мөн оюутны дүнг A, B, C, D, F гэж үнэлэх, ажилтнуудыг маш сайн, 

сайн, дунд зэрэг, тааруу гэж үнэлэх явдал байна. Олон улсад зэрэглэл тогтоодог Standard and 

Poor’s бондыг ААА, АА, А, ВВВ гэх мэтээр бондын рискийг зэрэглэн үнэлж байдаг. 

Иймэрхүү асуудлыг загварчлахад тоон утга руу шилжүүлэх шаардлагатай тул үр дүнг тоон 

утгаар эрэмбэлэх хэрэгтэй. Эхний жишээний хувьд хамаарагч хувьсагчийг дараах байдлаар 

илэрхийлнэ. 

𝑦 =

{
 
 

 
 
1                        огт санал нийлэхгүй
2    зарим талаар санал нийлэхгүй
3                         аль нь ч байж болно
4         зарим талаар санал нийлнэ
5                                    санал нийлнэ

 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн (ЕБС) төгсөгчдийн цаашид сурах эсэх жишээний хувьд 

𝑦 = {

3   Их сургуульд орно
2  Коллеж эсвэл МСҮТ
1             Ажил эрхэлнэ

 

ЕБС төгсөгчдийн хүсэл зорилго нь дээд боловсрол гэж үзвэл үүнийг суурь болгон авч 𝑦𝑖
∗-ийг 

зөвхөн дүнгээс хамааруулан загварчилъя. 

𝑦𝑖
∗ = 𝛽𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸𝑆𝑖 + 𝑒𝑖           (8.11) 

𝑀 = 3 тул аль нэг сонголтыг хийхэд цаана нь сонгогдоогүй 𝑀 − 1 = 2 тохиолдол үлдэнэ.  
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Сонгох боломжийн хязгаарын утгыг 𝜇1,  𝜇2 гэж аваад 𝜇1 < 𝜇2 байна гэж үзье. Загварын хувьд 

тогтмол утгыг оруулаагүй. Учир нь эдгээрийн  хооронд төгс коллинар үүсэх тул үнэлэх 

боломжгүй болно. Хэрэв суурь болгосон утга хамгийн бага категорид байвал 𝑦𝑖
∗ ≤ 𝜇1 буюу 

ажил эрхэлнэ, 𝜇1 < 𝑦𝑖
∗ ≤ 𝜇2 категорид байвал МСҮТ-д сурна, 𝑦𝑖

∗ > 𝜇2 байвал дээд боловсрол 

эзэмшинэ гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл: 

𝑦 = {

3 (дээд боловсрол)         хэрэв    𝑦𝑖
∗ > 𝜇2

2 (мэргэжлийн боловсрол   хэрэв   𝜇1 < 𝑦𝑖
∗ ≤ 𝜇2

1  (хөдөлмөр эрхэлнэ)      хэрэв      𝑦𝑖
∗ ≤ 𝜇1

 

Дараалал бүхий пробит загварын хувьд алдааны илэрхийлэл 𝑒𝑖 нь стандарт нормал тархалттай 

гэж үзнэ. 

Алдааны илэрхийлэл нь нормал тархалттай 𝑁(0,1) бол загварын өсөн нэмэгдэх функцыг Φ 

байна. Энэ тохиолдолд дараалсан сонголт бүхий пробит загварыг дор харуулсны дагуу 

тодорхойлно. 

𝑃[𝑦 = 1] = Φ(𝜇1 − 𝛽𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸𝑆) 

 𝑃[𝑦 = 2] = Φ(𝜇1 − 𝛽𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸𝑆) − Φ(𝜇2 − 𝛽𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸𝑆)                      (8.12) 

𝑃[𝑦 = 3] = 1 − Φ(𝜇2 − 𝛽𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸𝑆) 

Загвараас параметр 𝛽 болон хязгаарын утга 𝜇1,  𝜇2-ийг үнэлэх ба ХИҮХБҮА-ыг ашиглана. 

Сургууль төгсөлтийн файлыг нээж  хамааран хувьсагчаар PSECHOICE, тайлбарлагч хувьсагч 

GRADES сонгон авъя. 

Үнэлгээг хийхдээ Quick > Estimate Equation сонголт хийх Method хэсгээс ORDERED-Ordered 

Choice гэсэн сонголтыг хийнэ. 

 

Загвар тогтмол тоон утгагүй байх ба Normal сонголтыг хэвээр үлдээнэ. Энэ нь дараалсан 

сонголт бүхий пробит загварын үнэлгээ юм. 
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Энд зарим үр дүнг товчилж авсан болно. GRADES үнэлгээ нь 𝛽 юм. LIMIT гэсэн бичлэгтэй нь 

харгалзан 𝜇1,  𝜇2 утга юм. 

8.5.1 Дараалсан сонголт бүхий пробит загварын таамаглал 

Таамаглалыг тооцохын тулд View > Coefficient Diagnostics > Wald-Coefficient Restrictions 

гэсэн сонголт хийнэ. Учир нь GRADES=2.5 байх оюутны МСҮТ-д орох магадлал нь: 

𝑃[𝑦 = 2|𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸𝑆 = 2.5]̂ = Φ(�̃�2 − 𝛽 × 2.5) − Φ(�̃�2 − 𝛽 × 2.5)    (8.13) 

байна. Үүнийг Wald Test цонхонд дор харуулсны дагуу бичнэ. 

@cnorm(c(3)-c(1)*2.5)-@cnorm(c(2)-c(1)*2.5)=0 

 

Үр дүнгээс таамагласан утга нь 0.078 гэсэн харьцангуй бага тоо гарч байна. Учир нь 

GRADES=2.5 нь 1-13 гэсэн онооны хүрээнд өндөр оноо юм. (1 хамгийн өндөр, 13 хамгийн бага) 

 

Ийм үр дүн бүхий тооцоог командын мөр ашиглан хийж болно. 

series phat_y1=@cnorm(c(2)-c(1)*grades) 

series phat_y2=@cnorm(c(3)-c(1)*grades)-@cnorm(c(2)-c(1)*grades) 

series phat_y3=1-phat_y1-phat_y2 

Хамааран хувьсагчийн давтамжийг харах бол View > Dependent Variable Frequencies гэсэн 

сонголт хийнэ. 

 

Өгөгдсөн тоо мэдээний хувьд дээр харуулсны дагуу сонголтууд хийгдэж байна. 

Dependent Variable: PSECHOICE   

Method: ML - Ordered Probit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Sample: 1 1000    

Included observations: 1000   

Number of ordered indicator values: 3  
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     GRADES -0.306625 0.019173 -15.99216 0.0000 
     
      Limit Points   
     
     LIMIT_2:C(2) -2.945600 0.146828 -20.06153 0.0000 

LIMIT_3:C(3) -2.089993 0.135768 -15.39385 0.0000 
     
     Pseudo R-squared 0.140220     Akaike info criterion 1.757643 

 

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

-@CNORM(-2.5*C(1) + C(2)) +...  0.078182  0.011972

Dependent Variable Frequencies    

Equation: UNTITLED    
      
      Dep. Value Count Percent  Cumulative Count Percent  
      
      1 222 22.20 222 22.20  

2 251 25.10 473 47.30  

3 527 52.70 1000 100.00  
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Таамаглагдсан утгын хувьд View > Predict Evaluation гэсэн сонголт хийнэ. 

 

Загварын хувьд МСҮТ-д орох хүмүүсийг тааварлаж чадахгүй 100% алдаатай гэсэн дүгнэлт 

гаргасан байна.  

Prediction Evaluation for Ordered Specification  

Equation: UNTITLED    
      
                  Estimated Equation  
      
      Dep. Value Obs.   Correct  Incorrect % Correct % Incorrect 
      
      1 222 116 106 52.252 47.748 

2 251 0 251 0.000 100.000 

3 527 471 56 89.374 10.626 

Total 1000 587 413 58.700 41.300 
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ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ. Панел тоо мэдээний регрессийн загвар  

Эдийн засаг, нийгмийн шинжилгээнд кросс секшон, хугацааны цуваа, панел гэсэн гурван 

төрлийн тоо мэдээг ашигладаг. Тоо мэдээний эдгээр төрлөөс бид бүхэн кросс секшон болон 

цаг хугацааны тоо мэдээгээр EViews ашиглан хэрхэн шинжилгээ хийх, үр дүнг хэрхэн 

тайлбарлах талаар өмнөх бүлгүүдэд авч үзэж байсан бол панел тоо мэдээний загваруудыг 

хэрхэн шинжлэх талаар энэ бүлэгт авч үзэх болно.  

Сэдвийн хүрээнд панел тоо мэдээний шинж чанар, регрессийн тэгшитгэлийг тус тусад нь 

үнэлэх, тоо мэдээг нэгтгэх, dummy хувьсагч бүхий ХБКА-ын үнэлгээ хийх, pool объектыг 

ашиглан үнэлгээ хийх, кросс секшон нэгжийн тоо нэмэгдэхэд ажлын файлын бүтэц хэрхэн 

тодорхойлогдох, fixed effect болон random effect загваруудын үнэлгээг хэрхэн хийх талаар тус 

тус авч үзэж үр дүнг тайлбарласан. 

9.1 Панел тоо мэдээний шинж чанар 

Тухайн жилийн Монгол улсын 4 бүс (Баруун бүс, Хангайн бүс, Төвийн бүс, Зүүн бүс) болон 

Улаанбаатар хотын ДНБ-ий талаарх мэдээлэл нь кросс секшон хэлбэрийн тоо юм. Нөгөө 

талаар Улаанбаатар хотын 17 жилийн ДНБ-ий талаарх тоо мэдээлэл нь хугацааны цувааны тоо 

мэдээ юм. Тэгвэл энэхүү хоёр төрлийн тоо мэдээг нэгтгэсэн Монгол улсын 4 бүс, Улаанбаатар 

хотын 17 жилийн тоо мэдээ нь нэгдсэн (pooled) тоо мэдээ буюу панел тоо мэдээ юм. Үүнийг 

энгийнээр хэлбэл хэд хэдэн бүлэг тоо мэдээг цаг хугацааны үеүдээр дамжуулан цуглуулан 

авахыг панел тоо мэдээ гэж болно.  

Панел тоо мэдээ нь олон нийтэд тархаагдах байдлаараа хоёр хэлбэртэй байна. 
Панел 1 Панел 2 

Баруун бүс (2000 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Хангайн бүс (2000 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Төвийн бүс (2000 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Зүүн бүс (2000 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Улаанбаатар (2000 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Баруун бүс (2001 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Хангайн бүс (2001 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Төвийн бүс (2001 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Зүүн бүс (2001 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Улаанбаатар (2001 он) ДНБ, АҮ, МАА 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Баруун бүс (2015 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Хангайн бүс (2015 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Төвийн бүс (2015 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Зүүн бүс (2015 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Улаанбаатар (2015 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Баруун бүс (2016 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Хангайн бүс (2016 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Төвийн бүс (2016 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Зүүн бүс (2016 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Улаанбаатар (2016 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Баруун бүс (2000 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Баруун бүс (2001 он) ДНБ, АҮ, МАА 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Баруун бүс (2016 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Хангайн бүс (2000 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Хангайн бүс (2001 он) ДНБ, АҮ, МАА 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Хангайн бүс (2016 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Төвийн бүс (2000 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Төвийн бүс (2001 он) ДНБ, АҮ, МАА 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Төвийн бүс (2016 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Зүүн бүс (2000 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Зүүн бүс (2001 он) ДНБ, АҮ, МАА 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Зүүн бүс (2013 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Улаанбаатар (2000 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Улаанбаатар (2001 он) ДНБ, АҮ, МАА 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Улаанбаатар (2016 он) ДНБ, АҮ, МАА 

Эхний баганад буй Панел 1-д хугацааны агшин бүр дэх бүсүүдийн тоо мэдээг харуулж буй бол 

хоёрдох баганад буй Панел 2-д бүс бүрийн тоо мэдээг динамик хэлбэрээр харуулсан байна. 
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Хэрэв бүс бүрд харгалзах хугацааны хувьд бүх тоо мэдээ олдож байвал түүнийг баланслагдсан 

панел тоо мэдээ (balanced panel data) гэдэг бол аль нэг бүсийн тодорхой хугацааны тоо мэдээ 

байхгүй, олдох боломжгүй  бол баланслагдаагүй тоо мэдээ (unbalanced panel data) гэдэг. 

Энэ сэдвийн хүрээнд бид бүхэн баланслагдсан панел тоо мэдээг ашиглан шинжилгээ хийсэн 

болно. 

Бодит амьдрал дээр судалгааны зорилго, шинжилгээний арга хэлбэрээс шалтгаалан 

шинжилгээг янз бүрийн аргаар хийх нь элбэг байдаг. Тухайлбал ДНБ-д аж үйлдвэрийн 

салбарын бараа бүтээгдэхүүн болон малын тоо толгой хэрхэн нөлөөлж байгаа талаарх 

шинжилгээг хийж байна гэвэл бүс бүрийн хувьд ДНБ-д нөлөөлөх аж үйлдвэрийн салбарын 

бараа бүтээгдэхүүн болон малын тоо толгойн нөлөөллийг тус тусад нь илэрхийлэн харуулсан 

ялгаатай тэгшитгэлээр үнэлэх үү, эсвэл нөлөөлөл тус бүрийн ялгааг дамми буюу хуурмаг 

хувьсагчаар илэрхийлсэн нэг тэгшитгэлээр үнэлэх үү гэдэг асуудлыг шийдэх шаардлагатай юм. 

Энэ арга нь харьцангуй цөөхөн кросс секшон нэгжтэй тохиолдолд ашиглахад хялбар бол кросс 

секшон нэгжийн тоо их тохиолдолд өөр арга ашиглах шаардлагатай болно. Панел тоо 

мэдээний шинжилгээнд кросс секшон болон хугацааны цувааны тоо мэдээний хэмжээнээс 

хамаарч fixed effect эсвэл random effect гэсэн загварын алийг нь ашиглахаа шийдвэрлэдэг. 

Энэ талаар бид сүүлд авч үзэх болно. 

Эхний удаад бид панел тоо мэдээний шинжилгээний суурь ойлголттой болох үүднээс Хангайн 

болон Төвийн бүсийн гэсэн хоёр кросс секшон нэгж бүхий 17 жилийн тоо мэдээг жишээ болгон 

авч үзье. 

9.2 Хоёр кросс секшон нэгж бүхий регрессийн загвар 

ДНБ-д үзүүлэх аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн болон малын тоо толгойн нөлөөг бүс 

тус бүрээр нь харахын тулд хоёр ялгаатай регрессийн тэгшитгэлийг тооцож, үнэлнэ. Энэ нь бид 

бүхний өмнө авч үзсэн аргуудтай адил тул ямар нэгэн шинэ зүйл байхгүй. 

𝐿𝐺𝐷𝑃𝐾ℎ = 𝛽1,𝐾ℎ + 𝛽2,𝐾ℎ𝐿𝐼𝐾ℎ + 𝛽2𝐿𝐿𝐾ℎ + 𝑒𝐾ℎ              (9.1) 

𝐿𝐺𝐷𝑃𝐶𝑒 = 𝛽1,𝐶𝑒 + 𝛽2,𝐶𝑒𝐿𝐼𝐶𝑒 + 𝛽2𝐿𝐿𝐶𝑒 + 𝑒𝐶𝑒                 (9.2) 

Энд LGDP нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний логарифм утга, LI нь аж үйлдвэрийн салбарын 

бараа бүтээгдэхүүний логарифм утга, LL нь малын тоо толгойн логарифм утга, 𝑒 нь регрессийн 

тэгшитгэлийн алдааны илэрхийлэл, Kh болон Ce нь харгалзан Хангайн бүс болон Төвийн 

бүсийг илэрхийлж байгаа индекс юм. Энэ тохиолдолд түүврийн кросс секшон нэгж нь 𝑁 = 2, 

хугацааны цувааны нэгж нь 𝑇 = 17 болно.  

Тэгшитгэлд харуулж буй хувьсагчид логарифм утгатай байгаа нь алдааны илэрхийллийн 

гетероскедастикийг багасгах, тайлбарлагч хувьсагчийн хамааран хувьсагчид үзүүлэх нөлөөг 

хувиар тайлбарлах боломж олгодог давуу талтай. 

Тэгшитгэлийг үнэлэхийн тулд бид ажлын файлд тоо мэдээг оруулах ёстой. Тоо мэдээг 

оруулахдаа ердийн хэлбэрээр оруулж, үүний дараа хувьсагч тус бүрийг логарифм хэлбэрт 

шилжүүлнэ. Жишээ нь gdp_ce-ийг  

series lgdp_ce=log(gdp_ce)  

хэлбэрээр командын мөрөнд бичнэ.  
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Энэ тохиолдолд зурагт харуулсны дагуу бүс бүрийн ДНБ, аж үйлдвэрийн салбарын 

бүтээгдэхүүн, малын тоо толгойны үзүүлэлтүүд тус бүрдээ логарифм утгатай болох ба түүврийн 

нийт хэмжээ нь 17 байна. Бүс тус бүрийн ялгааг харуулж байгаа тэмдэглэгээ нь _ce, _kh болж 

байна. 

9.2.1 Тэгшитгэлийг тус тусад нь үнэлэх 

Өмнөх хэсэгт харуулсан Хангайн бүсийн тэгшитгэлийг үнэлэхдээ ажлын файлыг нээлттэй 

байхад үндсэн цэсээс Quick > Estimate Equation. . . гэсэн дарааллаар сонголт хийх ба гарч 

ирэх цонхонд lgdp_kh c li_kh ll_kh гэсэн хэлбэрээр, хоёр дахь тэгшитгэлийн хувьд мөн үүнтэй 

адил аргаар Төвийн бүсийн үнэлгээг lgdp_ce c li_ce ll_ce гэсэн хэлбэрээр тус тус үнэлнэ. 

Үнэлгээг командын мөр ашиглан хийх бол өмнөх сэдвүүдэд авч үзэж байсны дагуу дор 

харуулсан хэлбэрээр бичнэ. 

equation leq_kh.ls lgdp_kh c li_kh ll_kh 

equation leq_ce.ls lgdp_ce c li_ce ll_ce 

Энэ тохиолдолд ажлын файлд шинээр тэгшитгэлийн үр дүнг харуулсан leq_kh,  leq_ce 

гэсэн хоёр объект үүсэх болно. 

Dependent Variable: LGDP_KH   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 2000 2016   

Included observations: 17   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -5.658049 1.140465 -4.961176 0.0002 

LI_KH 0.896095 0.090522 9.899149 0.0000 

LL_KH 0.783154 0.213616 3.666172 0.0025 
     
     R-squared 0.980566     Mean dependent var 13.84429 
 

Dependent Variable: LGDP_CE   

Method: Least Squares   

Date: 07/15/17   Time: 12:39   

Sample: 2000 2016   

Included observations: 17   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.897867 1.833047 -2.671981 0.0182 

LI_CE 0.782242 0.083734 9.342034 0.0000 

LL_CE 0.919292 0.291390 3.154851 0.0070 
     
     R-squared 0.972500     Mean dependent var 13.35918 

Adjusted R-squared 0.968572     S.D. dependent var 1.055596 

S.E. of regression 0.187136     Akaike info criterion -0.355182 

Sum squared resid 0.490276     Schwarz criterion -0.208144 

    
 

Dependent Variable: LGDP_CE   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 2000 2016   

Included observations: 17   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C -4.897867 1.833047 -2.671981 0.0182 

LI_CE 0.782242 0.083734 9.342034 0.0000 

LL_CE 0.919292 0.291390 3.154851 0.0070 
     
     R-squared 0.972500     Mean dependent var 13.35918 

Үнэлгээний үр дүнгээс харвал хоёр тэгшитгэлийн коэффициентууд бүгд ач холбогдолтой, 

детерминацийн коэффициент өндөр утгатай гарсан байна. Төвийн бүстэй харьцуулахад 

Хангайн бүс аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний өсөлт нь ДНБ-нд илүү өндөр нөлөө 

үзүүлдэг бол малын тоо толгойны өсөлт нь харьцангуй бага нөлөө үзүүлдэг байна. Хэрэв хоёр 

тэгшитгэлийн коэффициентууд нь ижил гэсэн таамаглал дэвшүүлэн шалгахад хүлээн 

зөвшөөрөгдөж байвал тоо мэдээг нэгтгэн нэг регрессийн тэгшитгэлээр үнэлэх боломжтой 

болно.  

9.2.2 Тоо мэдээг нэгтгэх 

Нэгтгэж үнэлэх асуудал нь тус тусдаа үнэлснээс арай ялгаатай хэлбэрээр тодорхойлогдох 

болно. Учир нь тус тусдаа үнэлэхэд бидэнд тус тусдаа ялгаатай алдааны илэрхийллийн 𝜎𝑘ℎ
2 , 𝜎𝑐𝑒

2  

гэсэн дисперсүүд тодорхойлогдож байсан бол нэгтгэж үнэлэхэд 𝜎𝑘ℎ
2 = 𝜎𝑐𝑒

2  байх нэг л алдааны 

илэрхийллийн дисперс үнэлэгдэх болно.  

Нэгтгэж үнэлэх тохиолдолд бид дамми буюу хуурмаг хувьсагчийг ашиглах шаардлагатай ба 

түүврийн хэмжээ 17 бус 34 болно гэсэн үг юм. Нөгөө талаар нэгтгэж үнэлсэн загварын үр дүн 

нь тус тусдаа үнэлэгдсэн регрессийн тэгшитгэлийн шинж чанарыг хангаж байх шаардлагатай 

юм. 

Нэгтгэж үнэлэхийн тулд бид урьдчилаад дамми хувьсагчийг үүсгэх хэрэгтэй. Ингэхдээ аль нэг 

бүсийг суурь болгон авч 0 гэсэн утга, нөгөө бүсийн хувьд 1 гэсэн утгыг авах 2 хувьсагчийг 

үүсгэнэ. Бид Төвийн бүсийг суурь болгон 0 гэж авбал, Хангайн бүсийн утга 1 болно. 0 болон 1 

гэсэн тус тусдаа утга бүхий объектуудыг нэгтгэсэн тохиолдолд бид бүхний мэдэх 0 болон 1 

гэсэн утгаас бүрдэх дамми хувьсагч үүсэх болно. Одоо 0 болон 1 гэсэн утга бүхий хувьсагчийг 

үүсгэе. 

Үүний тулд ажлын файлд буй Genr товчийг дарах эсвэл командын мөрөнд: 

series dummy_kh=1 
series dummy_ce=0 

хэлбэрээр оруулж өгнө. 

Тоо мэдээний хувьд тухайлбал ДНБ гэхэд lgdp_kh, lgdp_ce гэсэн хоёр объектод хадгалагдаж 

байгаа. Иймд ижил төрлийн мэдээлэл агуулсан объектуудыг нэгтгэх тохиолдолд шинээр хуудас 

буюу page үүсгэн оруулж болно.  

Үүний тулд бид үндсэн цэсээс зурагт харуулсны дагуу Proc > Reshape Current Page/Stack in 

New Page. . . гэсэн сонголтыг хийнэ. Үүнийг мөн ажлын файлын цэсээс Proc цэсээс сонголт 

хийх замаар гаргаж болно.  
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Энэ тохиолдолд Workfile Stack гэсэн цонх үүсэх бөгөөд зурагт харуулсны дагуу Stacking 

identifiers гэсэн хэсэгт кросс секшон нэгжийг илэрхийлсэн утгыг оруулж өгдөг. Манай 

жишээгээр _kh _ce гэсэн утгыг оруулж өгнө гэсэн үг юм. 

 

Series to stack into new workfile page гэсэн хэсэгт нэгтгэх гэж буй хувьсагчдын нэрсийг 

оруулж өгнө. Ингэхдээ хувьсагч болгоны ард ? тэмдэг тавьж өгөх ёстойг анхаарах хэрэгтэй. 

Бидний тохиолдолд lgdp? li? ll? Dummy? гэж оруулах бөгөөд энэхүү? тэмдэг нь хойноо кросс 

секшон нэгжийг илэрхийлсэн утга байгааг илэрхийлдэг. 

Хэрэв бүх объектыг нэгтгэх шаардлагатай бол Series to stack into new workfile page  хэсэгт 

бүх хувьсагчдыг нэг бүрчлэн бичээд байх шаардлагагүй *? * гэж өгөхөд хангалттай. 

Name for stacked series гэсэн хэсэгт шинээр нэгтгэгдэн үүсэж буй объектуудын ард 

үргэлжлүүлээд ямар нэр авахыг зааж өгч болно. Жишээ нь: stacked гэсэн үг бичвэл шинээр 

үүсэж буй объектууд нь lgdpstacked, listacked, llstacked гэсэн нэртэй болно. Манай тохиолдолд 

ингэж нэрлэх шаардлага байхгүй тул ямар нэгэн юм бичих шаардлагагүй хоосон хэвээр үлдээе. 

Order of obs хэсэгт буй Stacked хэлбэрийн сонголттой тохиолдолд эхний кросс секшон 

нэгжийг хугацааны дарааллаар нь жагсааж түүний дараа хоёр дахь кросс секшон нэгжийг 

хугацааны дарааллаар жагсааж харуулдаг. 

Харин Interleaved гэсэн сонголтыг хийхэд эхний хугацаанд байгаа кросс секшон нэгжүүдийг 

харуулаад түүний дараа хоёр дахь хугацааны кросс секшон нэгжүүдийг харуулах гэх мэтчилэн 

дараалалтай харуулдаг. 

Манай жишээний хувьд эхний Stacked хэлбэрийн сонголтыг хэвээр үлдээнэ. 

Үүний дараа Page Destination гэсэн табыг дарна. 

Destination for new WF Page гэсэн хэсэг нь нэгтгэж байгаа 

тоо мэдээгээ шинээр ажлын файл үүсгэж оруулах уу, эсвэл 

одоо нээлттэй байгаа тухайн ажлын файл дээрээ хуудас үүсгэн 

оруулах уу? гэдэг сонголтыг хийх боломжийг олгодог. 

Манай тохиолдолд тухайн ажлын файл дотроо шинэ хуудас 

үүсгэж оруулах тул Current default workfile гэсэн сонголтоо 

хэвээр үлдээнэ. 
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Names гэсэн хэсэгт хэрэв шинээр ажлын файл үүсгэх бол тухайн ажлын файлын нэрээ, мөн 

үүсгэж буй шинэ хуудасны нэрээ оруулж өгдөг. 

Бидний тохиолдолд шинээр ажлын файл үүсгээгүй тул Workfile: гэсэн хэсэг нь идэвхжээгүй 

бөгөөд Page: гэсэн хэсэгт Stacked гэсэн нэрийг оруулж өгч байна. 

Ингээд ОК товчийг дарснаар ажлын файлд шинээр Stacked гэсэн нэртэй хуудас үүссэн байхыг 

харна. 

 

Зургийн зүүн доод хэсгээс бидний анх үүсгэсэн нэгтгэгдээгүй тоо мэдээ Untitled гэсэн хуудсанд 

байгаа бол нэгтгэгдсэн тоо мэдээ нь Stacked гэсэн хуудсанд байгааг харж болно. 

Мөн ажлын файлын дээд хэсэгт буй Range хэсгийг харвал 2000 2016x2 - 34 obs болсон байгаа 

нь 17 жил бүхий 2 кросс секшон нэгж байгааг харуулж байна. Sample хэсэгт 2000 2016 - 34 obs 

болсон байгаа нь өмнөх нэгтгээгүй тоо мэдээнээс ялгаатайгаар нэгтгэгдэж 34 ажиглалтын 

утгатай болсныг харуулна. 

Шинээр үүсгэсэн dummy объектыг нээн харвал бидний мэдэх 0 болон 1 гэсэн утга бүхий 

ердийн дамми хувьсагч байна.  

Ажлын файлын Stacked хуудсанд шинээр id01, var01 гэсэн 2 объект үүссэн байгаа нь 

харагдаж байна. Энэ 2 объектын талаар товч тайлбар хийе. 

Үүний тулд зурагт хоёр объектыг групп үүсгэн хамтад нь харуулав. 

id01 гэсэн объект нь хугацааны дарааллыг, var01 нь кросс 

секшон нэгжүүдийг илэрхийлж байна. 

Энд объектын тэмдэглэгээ нь тоон бус тэмдэгтийг илэрхийлсэн 

болохыг анхаарна уу. 

Бидний жишээгээр эхлээд Хангайн бүсийн тоо мэдээг хугацааны 

дэс дарааллаар харуулж, үүний дараа Төвийн бүсийн тоо мэдээг 

хугацааны дэс дарааллаар харуулсан байна. Энэ нь бидний өмнө 

хийсэн Stacked сонголтын үр дүн юм. 

Бид тоо мэдээг нэгтгэн оруулахдаа цэс ашиглан хэрхэн оруулах 

талаар авч үзлээ. Үүнийг командын мөр ашиглах замаар илүү 

хурдан, хялбараар гүйцэтгэж болдог.  

pagestack(page=Stacked) _kh _ce @ lgdp? li? ll? dummy? 

Эхний pagestack нь хуудас нэгтгэх команд бол арын хаалт доторх page=Stacked нь хуудасны 

нэрийг Stacked гэж өгч буйг дараагийн хэсэгт кросс секшон нэгжийг илэрхийлэгчийг оруулж @ 

тэмдгээс хойш хэсэгт нэгтгэх объектуудын нэрсийг өмнө дурдсаны дагуу ? тэмдгээр бичиж 
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оруулна. Шинээр ажлын файл болон хуудас үүсгэж оруулах бол дараах хэлбэрээр бичиж 

болно. 

pagestack(wf=regional, page=Stacked) _kh _ce @ *? * 

Энд regional гэсэн ажлын файл дотор Stacked гэсэн хуудас үүсгэж Хангайн болон Төвийн 

бүсийн бүх тоо мэдээг нэгтгэж байна. 

Ийнхүү бид тоо мэдээг нэгтгэн оруулсан тул одоо регрессийн тэгшитгэлийн параметрын 

үнэлгээг хийх боломжтой боллоо. Үнэлгээний зарчим нь өмнөх үнэлгээний аргатай адил 

боловч нэгтгэсэн тоо мэдээг үнэлж байгаа учраас ердийн ХБКА бус панел ХБКА-ын үнэлгээ 

хийгдэнэ. Мөн үнэлгээ хийгдэх цонхны хувьд ч нэмэлт хэсэг орж ирнэ. Үнэлгээг хийх арга зүйг 

одоо авч үзье. 

9.2.3 Дамми хувьсагчийг ашиглан нэгтгэн үнэлэх 

Дамми хувьсагчийг ашиглан нэгтгэн үнэлж байгаа тохиолдолд гарч ирэх үр дүн нь тус 

тусдаа үнэлсэн регрессийн тэгшитгэлийн параметрын утгатай ижил гардаг тул олон регрессийн 

тэгшитгэл бичээд байхгүй давуу талтай байдаг. 

Ажлын файл нээлттэй байхад Quick/Estimate Equation… гэсэн сонголт хийнэ. 

 

Equation specification хэсэгт бид үнэлэх тэгшитгэлээ зурагт харуулсны дагуу оруулж өгнө. 

Үнэлгээний цонхонд харагдаж буй Specification табны хажууд шинээр Panel Options гэсэн таб 

нэмэгдсэн байгаа нь тоо мэдээ панел бүтэцтэй, үнэлгээ нь панел ХБКА-аар хийгдэх гэж байгааг 

илэрхийлдэг. Сүүлд бид энэхүү Panel Options-ийн талаар дэлгэрэнгүй авч үзнэ. 

Командын мөр ашиглан тэгшитгэлийн параметрыг үнэлж үр дүнг нь Stacked нэртэй объектод 

хадгалъя. 

equation stacked.ls lgdp c dummy li li*dummy ll ll*dummy 

Үнэлгээний үр дүнг харвал шинжилгээний эхний хэсэгт шинээр Periods included 14, Cross-

sections included: 2, Total panel (balanced) observations: 28 гэсэн хэсгүүд нэмэгдсэн байгаа нь 

регрессийн тэгшитгэлийн параметрүүдийг панел ХБКА-аар үнэлэгдсэн болохыг харуулж байна. 

Dependent Variable: LGDP   

Method: Panel Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 2000 2016   

Periods included: 17   

Cross-sections included: 2   

Total panel (balanced) observations: 34  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.897867 1.628984 -3.006700 0.0055 

DUMMY -0.760182 2.103846 -0.361330 0.7206 

LI 0.782242 0.074412 10.51231 0.0000 
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LI*DUMMY 0.113853 0.129246 0.880900 0.3859 

LL 0.919292 0.258951 3.550060 0.0014 

LL*DUMMY -0.136138 0.359505 -0.378681 0.7078 
     
     
R-squared 0.977520     Mean dependent var 13.60174 

 

Одоо коэффициентуудыг харьцуулан харъя. C, LI, LL утгууд нь өмнөх тус тусдаа үнэлэгдсэн 

Төвийн бүсийн коэффициентуудын утгатай ижил байгаа бол Хангайн бүсийн хувьд C+DUMMY, 

LI+LI*DUMMY, LL+LL*DUMMY гэсэн хэлбэрээр тодорхойлогдож байгааг харж болно. 

9.2.4 Пүүл объектыг ашиглан үнэлгээ хийх 

Хоёр тэгшитгэлийн дамми хувьсагчийг ашиглахгүй нэгтгэн үнэлэх боломж бас байдаг. Энэ 

тохиолдолд пүүл (Pool) буюу нэгтгэсэн объектыг ашиглах шаардлагатай. 

Үүний тулд бид буцаад тоо мэдээг нэгтгээгүй байгаа 

Untitled хуудсаа нээх шаардлагатай юм. Энэхүү алхмыг 

хийсний дараа үндсэн цэсээс Object/New Object… гэсэн 

сонголтыг хийнэ. 

Зурагт харуулсны дагуу Type of object хэсгээс Pool гэсэн 

сонголтыг хийж Name for object хэсэгт объектын нэрийг 

бичиж өгнө. Манай тохиолдолд pool_est гэсэн нэр өгч 

хадгалахыг харуулж байна. 

Сонголтыг хийж дууссаны дараа бидэнд  pool_est гэсэн нэр бүхий объект нээгдэнэ. 

Энэхүү объектын Cross Section Identifiers: (Enter identifiers below this line) гэсний доод мөрөнд 

зурагт харуулсны дагуу _kh, _ce гэсэн хоёр кросс секшон нэгжийг илэрхийлсэн утгаа оруулж 

өгдөг. Кросс секшон нэгжийг оруулах тохиолдолд хойш нь цувруулаад эсвэл доош нь 

цувруулах аль алинаар нь бичих боломжтой. 

 

Энэхүү үйлдлийг бид командын мөр ашиглан гүйцэтгэх боломжтой. 

pool pool_est _kh _ce 

Эхний pool нь pool объект үүсгэх команд, pool_est нь pool объектын нэр, _kh _ce нь кросс 

секшон нэгжийг илэрхийлсэн утгыг заан харуулж байна. 

Pool объектыг ашиглан регрессийн тэгшитгэлийг үнэлж боломжтой байдаг. Үнэлгээг хийхийн 

тулд  pool_est объектын цэсээс Estimate товчийг дарж үнэлгээний аргаа сонгоно. 

Dependent variable хэсэгт хамааран хувьсагч lgdp? утгаа оруулж өгөх ёстой ба ? тэмдэг 

оруулахаа мартаж болохгүй. Учир нь ? кросс секшон нэгж хойно нь байгааг илэрхийлж байгаа. 

Common coefficients хэсэг нь бүх тэгшитгэлд ижил, ямар нэгэн кросс секшон болон хугацааны 

цувааны өөрчлөлтийг тусгахгүй тооцогдох хувьсагчийг оруулж өгөх бөгөөд манай тохиолдолд 

тийм хувьсагч байхгүй. 
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Cross-section specific coefficients хэсэгт кросс секшон нэгжээр ялгаатай хувьсагчдыг оруулж 

өгөх шаардлагатай бөгөөд манай тохиолдолд c li? ll? гэсэн утгыг оруулж өгнө.  

 

Period specific coefficients хэсэгт хугацаагаар ялгаатай хувьсагчдыг оруулж өгөх ба манай 

тохиолдолд хугацаагаар нь хувьсагчдыг ялгаж авч үзээгүй тул энэ хэсгийг хоосон орхино. 

Бусад үзүүлэлтийн хувьд дараа тайлбар хийгдэх учраас ямар нэгэн өөрчлөлт хийхгүй ОК дарна. 

Ажлын файлд шинээр үүссэн pool_est объектын үр дүнг харъя. 

Dependent Variable: LGDP?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 2000 2016   

Included observations: 17   

Cross-sections included: 2   

Total pool (balanced) observations: 34  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     _KH--C -5.658049 1.331383 -4.249755 0.0002 

_CE--C -4.897867 1.628984 -3.006700 0.0055 

_KH--LI_KH 0.896095 0.105676 8.479633 0.0000 

_CE--LI_CE 0.782242 0.074412 10.51231 0.0000 

_KH--LL_KH 0.783154 0.249376 3.140451 0.0040 

_CE--LL_CE 0.919292 0.258951 3.550060 0.0014 
     
     R-squared 0.977520     Mean dependent var 13.60174 

 

Тэгшитгэлийн коэффициентууд нь тус тусдаа үнэлсэн регрессийн тэгшитгэлийн 

коэффициентуудтай ижил гарч байна. 

Pool объектын үнэлгээг командын мөрөнд ашиглах боломжтой байдаг. Үүний тулд 

pool.ls gdp? @cxreg c li? ll? 

хэлбэрээр бичиж өгнө. 

Хэрэв common coefficients ашиглан үнэлгээ хийх бол pool.ls gdp? c li? ll? хэлбэрээр бичилт 

хийнэ.  
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9.2.5 Коэффициентуудын таамаглалын шалгуур 

ДНБ-д нөлөөлөх аж үйлдвэрийн бараа бүтээгдэхүүн болон малын тоо толгойн нөлөөлөл нь 

бүс бүрд ялгаатай гэж үзэж тус тусад нь үнэлэх үү, эсвэл ялгаагүй гэж үзэж нэг регрессийн 

тэгшитгэлээр үнэлэх үү гэдэг асуултад одоо хариулъя. 

Үүний тулд бид параметрын таамаглалын шалгуурыг явуулна. Өөрөөр хэлбэл, хоёр бүсийн 

тогтмол тоон утгын коэффициентууд болон налалтын коэффициентууд нь ижил гэсэн 

таамаглал хүлээн зөвшөөрөгдвөл бид нэг тэгшитгэлээр хоёр бүсийг төлөөлүүлэн үнэлж болох 

бөгөөд гарах үр дүнд үндэслэн бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргахдаа хоёр бүсийн хувьд 

адил бодлогоор зохицуулж болно. 

Таамаглалыг явуулахдаа  pool_est объектыг нээлттэй байхад View > Coefficient Diagnostics 

> Wald-Coefficient Restrictions… гэсэн сонголтыг хийнэ. 

 

Wald Test цонхонд харуулсны дагуу c(1)=c(2), c(3)=c(4), c(5)=c(6) гэж оруулж өгнө. Энэ нь 

хоёр бүсийн харгалзах коэффициентууд нь тэнцүү байна гэсэн санааг илэрхийлж байна. 

Үнэлгээний үр дүнгээс F-statistic болон Chi-square шалгуурын утгууд нь критик утгаас (F 

критик=4.82, Chi критик=11.34) давж гарч байгаа тул таамаглал няцаагдаж байна. Өөрөөр 

хэлбэл, хоёр бүсийн регрессийн тэгшитгэлийн коэффициентууд тэнцүү гэсэн таамаглал 1%-ийн 

түвшинд няцаагдаж байна.  

Энэ нь хоёр бүсийн эдийн засгийн өсөлтийн талаар бодлого шийдвэр гаргах тохиолдолд 

ялгаатай бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэдгийг илэрхийлж байна гэсэн үг юм. 

Wald Test:   

Pool: POOL_EST   
    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    F-statistic  18.12425 (3, 28)  0.0000 

Chi-square  54.37274  3  0.0000 
    
    Null Hypothesis: C(1)=C(2), C(3)=C(4), C(5)=C(6) 

Null Hypothesis Summary:  
    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 
    
    C(1) - C(2) -0.760182  2.103846 

C(3) - C(4)  0.113853  0.129246 

C(5) - C(6) -0.136138  0.359505 
    
    
Restrictions are linear in coefficients. 

9.3 Олон кросс секшон нэгж бүхий регрессийн загвар 

Панел тоо мэдээний регрессийн загварыг кросс секшон нэгж болон хугацааны цувааны тоо 

мэдээний нэгжээс хамааран fixed effect, random effect аргын алийг ашиглахаа шийддэг. 
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Бид шинжилгээг хийхдээ одоо Хангайн болон Төвийн бүс дээр нэмээд Баруун, Зүүн, 

Улаанбаатар гэсэн 3 бүсийг шинээр нэмж оруулъя. Энэ тохиолдолд панел тоо мэдээ 𝑁 = 5, 𝑇 =

14 болж өрөгжинө. 

Шинжилгээг хийхийн өмнө тоо мэдээний онцлогийг програмдаа зөв ойлгуулах нь шинжилгээг 

зөв алдаагүй хийх боломжийг олгодог.  

Панел тоо мэдээний бүтэц MS Excel дээр янз бүрийн 

хэлбэртэйгээр тодорхойлогдох боловч зурагт харуулсны 

дагуу тоо мэдээг Эксел оруулж өгсөн тохиолдолд түүнийг 

EViews програмд оруулахад ямар нэгэн асуудал бололгүй 

хялбараар панел тоо мэдээний бүтэц бүхий ажлын файлыг 

үүсгэж болдог. 

Зургаас харвал сэдвийн 1-р хэсэгт дурдагдсан Панел 2 

гэсэн бүтэцтэй байгаа нь харагдаж байна. 

Энэхүү xlsx файлыг ажлын файл хэлбэрээр оруулахад 

өмнө үзсэний дагуу File > Open > Foreign Data as 

Workfile… гэсэн сонголт хийх цаашид НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГТ 

авч үзсэний дагуу тоо мэдээгээ оруулна. 

Эдгээр тоо мэдээг өмнөх хэсэгт авч үзсэний дагуу 

логарифм хэлбэрт шилжүүлнэ. Тоо мэдээг оруулсан 

тохиолдолд Range 2000 2016 x 5 – 85 obs гэсэн хэлбэртэй 

байгаа нь панел тоо мэдээний бүтэцтэй болсон байна. 

 

Энд region объект нь өмнөх хэсэгт авч үзсэн var01-тэй адил кросс секшон нэгжийн утгыг 

илэрхийлэх ба t нь id01-тэй адил хугацааны цувааны нэгжийг илэрхийлнэ. 

Бүсүүдийн хувьд коэффициентууд нь ялгаагүй ижил байна гэж үзэх тохиолдолд хамтатган нэг 

тэгшитгэлээр үнэлж болно. Үнэлэх аргын хувьд энгийн регресстэй адил Quick > Estimate 

Equation… гэсэн сонголт хийж Equation Specification хэсэгт lgdp c li ll гэж бичнэ. 

 

 

 

 

 

 



 

190 

 

Dependent Variable: LGDP   

Method: Panel Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 2000 2016   

Periods included: 17   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 85  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 6.586715 0.779095 8.454312 0.0000 

LI 0.609483 0.040365 15.09917 0.0000 

LL -0.062677 0.053907 -1.162676 0.2483 
     
     
R-squared 0.768818     Mean dependent var 13.53628 

Adjusted R-squared 0.763180     S.D. dependent var 1.347281 

S.E. of regression 0.655643     Akaike info criterion 2.028256 

Sum squared resid 35.24917     Schwarz criterion 2.114467 

Log likelihood -83.20088     Hannan-Quinn criter. 2.062933 

F-statistic 136.3498     Durbin-Watson stat 0.097168 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Загварын үнэлгээнээс малын тоо толгойг илэрхийлсэн коэффициентоос бусад коэффициентууд 

ач холбогдолтой гарсан боловч бид өмнө дурдсанчлан тодорхой шалгуур тавьж байж нэгтгэж 

үнэлэх үү гэдэг асуудлыг шийднэ. Энд гарч байгаа коэффициентын утгуудыг дараагийн хэсэгт 

авч үзэх коэффициентуудтай харьцуулан дүгнэлт хийх болно. 

9.4 Тогтмол нөлөөлөл бүхий загварын үнэлгээ ба шалгуур  

Регрессийн тэгшитгэлийн тогтмол тоон утгууд нь ялгаатай байх ийм үнэлгээний аргыг 

тогтмол нөлөөлөл (fixed effect)-ийн үнэлгээ гэж нэрлэдэг. 

Fixed effect үнэлгээг явуулахад хоёр хувилбараар явуулж болно. Эхний тохиолдол нь дамми 

хувьсагчийг ашиглах, хоёр дахь тохиолдолд EViews автомат хэлбэрээр үнэлэх. Хоёр 

тохиолдлын аль алинд бид үндсэн 4 нөхцөл тавьж үнэлгээг хийнэ.  

1. Бүх бүс нутгуудын li, ll коэффициентууд нь ижил 

2. Бүс нутаг бүрийн тогтмол тоон утгын коэффициент нь ялгаатай 

3. Тэгшитгэлийн алдааны илэрхийллийн дисперс нь бүх бүсэд ижил 

4. Тэгшитгэл дэх бүс бүрийн алдааны илэрхийллүүд нь хамааралгүй байх 

Эхний болон хоёр дахь тохиолдлын үнэлгээний хувьд тогтмол тоон эхлээд харахад зөрүүтэй 

мэт харагдаж байвч хялбар тооцооллоор тогтмол тоон утгууд нь ижил хэлбэрээр 

тооцогддогийг мэдэх боломжтой. Энэ талаар хоёр дахь үнэлгээний аргыг авч үзэх үед 

тодорхой харуулах болно. 

9.4.1 Дамми хувьсагч бүхий тогтмол нөлөөллийн үнэлгээ 

Дамми хувьсагч бүхий тогтмол нөлөөллийн үнэлгээг хийхийн тулд логикийн нөхцөл 

ашиглаж ажлын файлд шинээр хувьсагч үүсгэн оруулж өгнө. Дамми хувьсагчийг кросс секшон 

нэгжийг илэрхийлсэн объектыг ашиглан үүсгэдэг. Өөрөөр хэлбэл, энэ бүлгийн 9.3 дахь хэсэгт 

буй кросс секшон нэгжийг илэрхийлсэн region объектыг ашиглаж дамми хувьсагчийг 

үүсгэнэ гэсэн үг. Хэдийгээр уг объект маань тоон бус шинжийг илэрхийлсэн объект боловч 

урьд нь авч үзсэн @recode функцийг ашиглавал хялбархан дамми хувьсагчийг үүсгэнэ. 5 

бүсийн хувьд дараах хэлбэрээр дамми-ийг үүсгэнэ. 
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series r1=@recode(region=“West”, 1, 0) 
series r2=@recode(region=“Khangai”, 1, 0) 
series r3=@recode(region= “Center”, 1, 0) 
series r4=@recode(region= “East”, 1, 0) 
series r5=@recode(region= “UB”, 1, 0) 

Энд жишээ нь r1 гэдэг нь шинээр үүсгэж буй хувьсагчийн нэрийг, region=“West” нь region 

доторх өгөгдлүүд West гэсэн нэртэй бол 1 гэсэн утга, үгүй бол 0 гэсэн утга авахыг харуулж 

байна. 

Зарим тохиолдолд энэхүү кросс секшон нэгжийг илэрхийлсэн объект нь тоон утгаар Жишээ нь: 

West-ийг 1, Khangai-ийг 2, . . . UB-ийг 5 гэж тэмдэглэсэн бол @recode функцийг ашиглах 

шаардлагагүй West-ийн хувьд series r1=(region=1), Khangai-ийн хувьд  series r2=(region=2), . . . 

UB-ын хувьд series r5=(region=5) хэлбэрээр бичилт хийж болно. 

Энэ тохиолдолд шинээр үүсэж буйr 1 West-д харгалзах утгууд бүгд 1, бусад утга нь 0 болсон 

байх ба r2-ийн Khangai-д харгалзах утгууд нь 1, бусад утгууд нь 0 байх объектууд үүссэн байна. 

Одоо бид шаардлагатай хувьсагчдыг гарган авсан тул үнэлгээг хийхэд ямар нэгэн асуудалгүй 

боллоо.  

Quick > Estimate Equation гэсэн сонголтыг хийж нээгдсэн цонхны Equation specification 

хэсэгт хэлбэрээр утгуудыг оруулж өгнө. 

 

АНХААРАХ:  

• Манай тохиолдолд тогтмол тоон утгын коэффициент ашиглаагүй тул бид 5 дамми 

хувьсагч ашиглаж байгаа. Хэрэв бид тогтмол тоон утгыг илэрхийлсэн C-ийг регрессийн 

загварт оруулах бол аль нэг бүсийг суурь болгож 4 дамми хувьсагчийг ашиглах ёстой.  

Үнэлгээний үр дүнг дараа коэффициентын таамаглалын шалгуурт ашиглах үүднээс  

fixed_dummy гэсэн нэрээр ажлын файлд хадгалъя. 

Dependent Variable: LGDP   

Method: Panel Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 2000 2016   

Periods included: 17   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 85  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     R1 -4.560381 1.423421 -3.203817 0.0020 

R2 -6.267004 1.374098 -4.560812 0.0000 

R3 -5.723382 1.313561 -4.357148 0.0000 

R4 -4.686646 1.279765 -3.662116 0.0005 

R5 -1.261217 0.707614 -1.782351 0.0786 

LI 0.689969 0.051192 13.47816 0.0000 

LL 1.140660 0.194743 5.857253 0.0000 
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     R-squared 0.953416     Mean dependent var 13.53628 

Adjusted R-squared 0.949832     S.D. dependent var 1.347281 

S.E. of regression 0.301766     Akaike info criterion 0.520433 

Sum squared resid 7.102886     Schwarz criterion 0.721592 

Log likelihood -15.11840     Hannan-Quinn criter. 0.601345 

Durbin-Watson stat 0.679749    
     
     

 

Үнэлгээний үр дүнг харвал аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн болон малын тоо толгойн утгыг 

илэрхийлсэн коэффициентууд нь өмнөх нэгтгэн үнэлсэн загварын үр дүнгээс нэлээд ялгаатай 

харагдаж байна. Энд бид тогтмол тоон утгын коэффициентын талаар тайлбар хийхгүй ч R1, R2, 

R3, R4, R5 гэсэн коэффициентын утгуудыг програм автоматаар үнэлсэн үнэлгээтэй хэрхэн 

холбогдож байгааг харахад ашиглана. 

9.4.2 Дамми  хувьсагчийн коэффициентын шалгуур 

Регрессийн тэгшитгэлээр үнэлсэн 5 бүсийн тогтмол тоон утгын коэффициентууд нь тэнцүү 

гэсэн таамаглалын шалгуурыг явуулъя. Өөрөөр хэлбэл 5 ялгаатай бүсийн коэффициентуудыг 

нэг коэффициентоор илэрхийлж болох уу гэсэн асуудалд хариу өгье. 

Үүний тулд View > Coefficient Diagnostics > Wald-Coefficient Restrictions… гэсэн дарааллаар 

Wald Test цонхыг нээж c(1)=c(2), c(2)=c(3), c(3)=c(4), c(4)=c(5) гэж оруулж өгнө. 

Өмнөх бүлгүүдэд бид тогтмол тоон утгын 

коэффициентыг EViews програмд C гэсэн 

тэмдэглэгээгээр илэрхийлдэг тухай, мөн хамгийн эхний 

коэффициентыг c(1)-ээр дараагийн коэффициентыг 

c(2) гэх мэтээр тэмдэглэдэг тухай дурдаж байсан. 

Үүнийг бид командын мөр ашиглан гүйцэтгэх 

боломжтой. 

fixed_dummy.wald c(1)=c(2), c(2)=c(3), c(3)=c(4), c(4)=c(5) 

Эхний хэсэг нь fixed_dummy гэсэн нэртэй үнэлгээний объектын тухайд Wald шалгуур явуулахыг 

зааж өгч байгаа бол төгсгөл хэсэг нь коэффициентуудад тавих хязгаарлалтыг харуулж байна. 

Wald Test:   
Equation: Untitled  
    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    F-statistic  77.27177 (4, 78)  0.0000 
Chi-square  309.0871  4  0.0000 
    
    

Шалгуурын эхний хэсгийн үр дүнгээс харвал F-statistic нь 77.27177 гарсан ба критик утга нь 

(командын мөрөнд =@qfdist(0.95, 4, 63) гэж бичиж өгнө) 2.48888 гарсан тул критик утгаас 

шалгуурын статистик утга даван гарч коэффициентууд нь тэнцүү байна гэсэн таамаглал 

няцаагдаж байна. Энэ тооцоо нь мөн 𝜒2 шалгуурын хувьд ч ижил тэг таамаглал нь няцаагдаж 

байна. Өөрөөр хэлбэл 5 бүсийн хувьд бид тогтмол тоон утгууд нь тэнцүү гэж хэлэх боломжгүй 

болж байна. 
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9.4.3 Тогтмол нөлөөллийн үнэлгээ 

Одоо програмыг ашиглан тогтмол нөлөөлөл (fixed effect)-ийн загварыг хэрхэн үнэлэх 

талаар авч үзье. Үүний тулд Quick/Estimate Equation… гэж ороод Equation specification 

хэсэгт lgdp c li ll гэж бичнэ. 

Дараагийн алхамд зурагт харуулсны дагуу Panel Options хэсгийг дарж үнэлгээний ямар арга 

ашиглахаа шийднэ.  

Effects specification хэсгийн Cross-section:-д та ямар 

хэлбэрийн кросс секшон нэгжийн үнэлгээ ашиглах гэж 

байгааг, Period:-д ямар хэлбэрийн хугацааны цувааны 

үнэлгээ ашиглах гэж байгааг тус тус харуулдаг. 

Бидний тохиолдолд бүсүүдийг онцолж үзэж байгаа тул 

Cross-section: хэсгээс Fixed гэсэн сонголтыг хийж бусад 

үзүүлэлтийг өөрчлөлгүйгээр үнэлгээг хийнэ.  

Энэхүү үйлдлийг командын мөрөнд дараах хэлбэрээр хийнэ. 

equation fixed.ls(cx=f) lgdp c li ll 

Тэгшитгэлийг fixed гэсэн нэрээр хадгалах ба cx=f гэдэг нь fixed effect аргаар үнэлгээ 

хийхийг харуулж байна. 

Dependent Variable: LGDP   

Method: Panel Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 2000 2016   

Periods included: 17   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 85  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.499726 1.206545 -3.729431 0.0004 

LI 0.689969 0.051192 13.47816 0.0000 

LL 1.140660 0.194743 5.857253 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.953416     Mean dependent var 13.53628 

Adjusted R-squared 0.949832     S.D. dependent var 1.347281 

S.E. of regression 0.301766     Akaike info criterion 0.520433 

Sum squared resid 7.102886     Schwarz criterion 0.721592 

Log likelihood -15.11840     Hannan-Quinn criter. 0.601345 

F-statistic 266.0643     Durbin-Watson stat 0.679749 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Үнэлгээнээс харахад өмнөх дамми хувьсагч бүхий үнэлгээтэй адил LI, LL утгатай боловч, нэг 

тогтмол тоон утгатай байна. Энэхүү тогтмол тоон утга нь өмнөх дамми хувьсагч ашиглан 

үнэлсэн 5 бүсийн R1-ээс R5 хүртэлх утгуудын дундаж юм. Хэрэв дамми хувьсагч ашиглаагүй 

шууд fixed effect үнэлгээг ашиглан тооцсон бол бүс бүрийн тогтмол тоон утгыг хэрхэн 

тодорхойлох вэ гэдэг асуудал урган гарч байна. 



 

194 

 

Үүнийг програм дээр хялбархан харуулах боломжтой юм. Үүний тулд үнэлгээ хийсэн объектын 

цэсээс View > Fixed/Random effects > Cross-section Effects гэсэн сонголт хийж бүс бүрийн 

нөлөөний утгыг тооцно. 

Зурагт харуулсан утгууд R1-R5 утгуудаас ялгаатай харагдаж байвч -4.499726 дээр эдгээр 

утгуудыг нэмбэл адил үр дүн гарна. 

𝑅1 = −4.499726 + (−0.060655) = −4.56038, 

𝑅2 = −4.499726 + (−1.767278) = −6.267, 

𝑅3 = −4.499726 + (−1.223656) = −5.72338, 

𝑅4 = −4.499726 + (−0.186920) = −4.68665, 

𝑅5 = −4.499726 + 3.238509 = −1.26122  

 

 

9.4.4 Тогтмол нөлөөллийн шалгуур 

Өмнөх дамми ашиглан үнэлсэн үнэлгээтэй адилаар fixed effect үнэлгээний хувьд ч 

таамаглалын шалгуурыг хялбараар хийх боломжтой. Үүний тулд View > Fixed/Random 

Effects Testing > Redundant Fixed Effects-Likelihood Ratio гэсэн сонголтыг хийнэ. 

 

Сонголтыг хийснээр дэлгэцэд 𝐹 болон 𝜒2 гэсэн хоёр шалгуурын үр дүн гарах ба өмнөх дамми 

хувьсагчийн хувьд тооцсон үнэлгээтэй адил үр дүн харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл, шалгуурын 

статистик утга нь критик утгаас давж бид бүхний тогтмол тоон утгууд нь бүс бүрийн хувьд 

ижил гэсэн таамаглал няцаагдаж байна. 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: FIXED   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 77.271775 (4,78) 0.0000 

Cross-section Chi-square 136.164977 4 0.0000 
     
     

9.5 Санамсаргүй нөлөөллийн үнэлгээ 

Хэрэв fixed effect буюу дамми хувьсагч бүхий загвар нь бодит загварыг бүрэн дүүрэн 

тодорхойлох боломжгүй бол үүнийг тэгшитгэлийн алдааны илэрхийллийг ашиглан 
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тодорхойлох боломжтой гэж үздэг. Алдааны илэрхийллээр тодорхойлогдох энэхүү үнэлгээний 

аргыг санамсаргүй нөлөөлөл (Random effect)-ийн үнэлгээ гэж нэрлэдэг. 

Үнэлгээг програм дээр хийх арга нь зарчмын хувьд fixed effect-тэй адил байна. Үндсэн цэсээс 

View > Estimate Equation… сонголтыг хийж зурагт харуулсны дагуу Equation specification 

хэсэгт lgdp c li ll гэж оруулах бол Panel Options хэсгээс Random гэсэн сонголтыг хийнэ. 

 

Командын мөрөнд үнэлгээг дараах хэлбэрээр хийнэ. 

equation random.ls(cx=r) lgdp c li ll 

Үнэлгээний үр дүнг ажлын файлд random гэсэн нэрээр хадгална. Энд шинээр Method: Panel 

EGLS (Cross-section random effects) гэсэн хэлбэрээр үнэлгээг хийснийг харуулж байна. 

Өмнөх Fixed effect үнэлгээнд байгаагүй Effects Specification гэсэн хэсэг орж ирсэн байгаа нь 

харагдаж байна. Энэхүү хэсэг нь тогтмол тоон утгын ялгааг илэрхийлэгч алдааны илэрхийлэл 

болон регрессийн тэгшитгэлийн алдааны илэрхийллийн утгын хоорондын хамаарлын шинжийг 

илэрхийлдэг. 

Dependent Variable: LGDP   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 2000 2016   

Periods included: 17   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 85  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.162659 0.791109 -0.205609 0.8376 

LI 0.829058 0.035283 23.49764 0.0000 

LL 0.420622 0.104995 4.006130 0.0001 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.424679 0.6645 

Idiosyncratic random 0.301766 0.3355 
     
     

 

Random effect үнэлгээнээс fixed effect-тэй адилаар бүс бүрийн нөлөөний утгыг тодорхойлон 

харах боломжтой юм. Өмнөхтэй адилаар View > Fixed/Random effects > Cross-section 

Effects гэсэн сонголтыг хийнэ. 

Сонголтын үр дүнд гарч ирж буй бүс бүрийн нөлөөний утгуудын нийлбэр нь 0 байдаг. Үүний 

шалтгаан нь дундаж утгыг тооцож тэдгээрийн зөрүүгээр авдагтай холбоотой юм. 
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Тус бүрийн тогтмол тоон утгыг тооцоход fixed effect-тэй адил байна.  

Баруун бүсийн хувьд -0.162659+ 0.795124=0.632465,  

Хангайн бүсийн хувьд -0.162659+(-1.122777)= -1.285436,  

Төвийн бүсийн хувьд -0.162659+(-0.802638)= -0.965297,  

Зүүн бүсийн хувьд -0.162659+ 0.124838=-0.037821,  

Улаанбаатарын хувьд -0.162659+ 1.005453=0.842794гэсэн утга тус тус гарч байна. 

 

9.6 Хаузменын шалгуур 

Fixed effect болон Random effect үнэлгээний алийг ашиглавал үнэлгээний хазайлт бага байх 

вэ гэдэг асуулт гарна. Хоёр аргын алийг ямар тохиолдолд ашиглах нь зүйтэй талаар тодорхой 

нөхцөл тавигдсан байдаг боловч програм ашиглан үнэлгээний аль аргыг өөрсдийн ашиглаж 

буй тоо мэдээнд тохируулан хэрэглэвэл зохимжтой болох талаар дүгнэлт гаргах боломжтой. 

Ийм боломжийг олгодог арга нь Хаузмен (Hausman)-ы гэж нэрлэдэг шалгуур юм. 

Шалгуурын гол агуулга нь нөлөөний утгууд нь тайлбарлагч хувьсагчидтай хамааралгүй байна 

гэсэн тэг таамаглалын хүрээнд fixed effect загварыг ашиглах уу, random effect загварыг 

ашиглах уу гэдэг шийдвэрийг гаргана. 

Нөлөөний утгууд нь тайлбарлагч хувьсагчидтай хамааралтай бол (𝐻0 таамаглал няцаагдана) 

random effect үнэлгээ нь хазайлттай болох тул fixed effect үнэлгээ нь тохиромжтой болдог. 

Шалгуурыг явуулахдаа View > Fixed/Random Effects Testing > Correlated Random Effects-

Hausman Test гэсэн сонголтыг хийнэ. 

Командын мөр ашиглан дараах хэлбэртэйгээр бичнэ. 

random.ranhaus 

Эхний random нь бидний үнэлсэн тэгшитгэлийн нэр бөгөөд random объектод хадгалагдаж 

байгаа. Хоёр дахь утга нь random тэгшитгэлийн хувьд Hausman-ы шалгуурыг явуулахыг 

илэрхийлж байна. 

𝜒2 статистик утга нь 32.10 гарсан байгаа нь критик утгаас давж байгаа бөгөөд нөлөөний утгууд 

нь тайлбарлагч хувьсагчидтай хамааралгүй гэсэн таамаглал няцаагдаж байгаа тул fixed effect 

үнэлгээг ашиглах нь тохиромжтой байна.  
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Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: RANDOM   

Test cross-section random effects  
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 32.105499 2 0.0000 
     
Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
LI 0.689969 0.829058 0.001376 0.0002 

LL 1.140660 0.420622 0.026901 0.0000 
     
     

 

Эндээс гарах дүгнэлт нь бүс нутгийн ДНБ-д загварт авч үзээгүй бусад хүчин зүйлсийн нөлөө 

ихээхэн нөлөөтэй болж байна.  
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АРАВДУГААР БҮЛЭГ. Нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн систем 

загвар 

10.1 Нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн системийн шинж чанар 

Эдийн засгийн утга агуулга бүхий хувьсагч нь хэд хэдэн эдийн засгийн утга агуулга бүхий 

хувьсагчаас хамаарах ч эдгээр хувьсагчид ч өөр бусад эдийн засгийн хувьсагчдаас хамаарч 

байдаг. Ийм үзэгдлийг загвараар илэрхийлбэл олон тэгшитгэл бүхий загвар болно. Өөрөөр 

хэлбэл, бие биетэйгээ харилцан уялдаатай олон тооны тэгшитгэлүүдийн системийг нэгэн зэрэг 

тохиох тэгшитгэлийн систем (Simultaneous equations models) гэдэг.  

Ийм хэлбэрийн систем тэгшитгэлүүдэд эндогени болон эгзоген хувьсагчид гэсэн нэр томьёог 

ашигладаг. Нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн системд харилцан бие биеэ тодорхойлдог 

хувьсагчдыг эндогени хувьсагч гэдэг бол системд харилцан бие биеэ тодорхойлолгүй гадаад 

хүчин зүйл хэлбэрээр тодорхойлогддог хувьсагчийг эгзоген хувьсагч гэж нэрлэдэг. 

Нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн систем нь бидний өмнө авч үзэж байсан регрессийн 

тэгшитгэлээс ялгаатай байдаг тул үүнийг хялбараар ойлгохын тулд улаан буудайн эрэлт, 

нийлүүлэлтийг илэрхийлсэн дараах хоёр тэгшитгэл бүхий систем тэгшитгэлийг авч үзье. 

Улаан буудайн эрэлт:              

                                    𝑄𝑡
𝑑 = 𝛼1 + 𝛼2𝑃𝑡 + 𝛼3𝐼𝑡 + 𝑒1𝑡                                        (10.1)  

Улаан буудайн нийлүүлэлт:    

                                               𝑄𝑡
𝑠 = 𝛽1 + 𝛽2𝑃𝑡 + 𝛽3𝐹𝑡 + 𝑒2𝑡                                        (10.2)

  

Энд 𝑄𝑡
𝑑 нь улаан буудайн эрэлтийн хэмжээг, 𝑄𝑡

𝑠 нь улаан буудайн нийлүүлэлтийн хэмжээг, 𝑃𝑡 

нь улаан буудайн үнэ, 𝐼𝑡  нь улаан буудай худалдан авагчийн орлого, 𝐹𝑡  нь тухайн жилд 

хэрэглэсэн нийт бордооны хэмжээг, 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3-ийг бүтцийн тэгшитгэлийн параметрыг, 

𝑒1𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝜎𝑒1𝑡
2 ) болон 𝑒2𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝜎𝑒2𝑡

2 ) шинж чанар бүхий алдааны илэрхийлэл байна. 

Тэгшитгэл (10.1)-ийн хувьд улаан буудайн эрэлт нь зах зээл дээрх улаан буудайн үнэ болон 

улаан буудайн хэрэглэгчийн (гурилын болон спиртийн үйлдвэрүүд) борлуулалтын орлогоос 

хамаарч байна. 

Тэгшитгэл (10.2)-ийн хувьд улаан буудайн нийлүүлэлтийн хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд зах зээл 

дээрх улаан буудайн үнэ, улаан буудайн ургацын хэмжээ болон чанарт нөлөөтэй бордооны 

хэмжээнээс тус тус хамаарч байна. 

Зах зээл дээр улаан буудайн эрэлт, нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ тэнцвэрт байна гэж үзэх 

тохиолдолд 𝑄𝑡
𝑑 = 𝑄𝑡

𝑠 буюу 𝑄𝑡 болно. 

Тэгшитгэлүүдийн системд харилцан бие биеэ тодорхойлдог хувьсагчдыг эндогени хувьсагчид 

гэж өмнө тодорхойлсон тул манай систем тэгшитгэлд энэхүү хувьсагчид нь 𝑄𝑡 болон 𝑃𝑡 байна. 

Харин тэгшитгэлүүдийн гаднаас утга нь тодорхойлогддог хувьсагчдыг эгзоген хувьсагч гэнэ гэж 

тодорхойлсон тул системийн гаднаас утга нь тодорхойлогдож буй хувьсагчид нь 𝐼𝑡 болон 𝐹𝑡 

байна. Мөн тэгшитгэл (10.1), (10.2)-ийг бүтцийн тэгшитгэл гэж нэрлэдэг. 
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Нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн системийн онцлог байдлаас үндэслэн тэгшитгэлийг 

тодорхойлох боломжийн талаар авч үздэг. Өөрөөр хэлбэл тухайн систем дэх тэгшитгэлүүд 

болон тухайн тэгшитгэл дэх параметрын тооноос хамаарч систем дэх тэгшитгэлийг яг 

тодорхойлох, хэтрүүлэн тодорхойлох, тодорхойлох боломжгүй гэсэн гурван төрөлд хуваадаг. 

Манай улаан буудайн  систем тэгшитгэлийн хувьд тэгшитгэл бүр нь яг тодорхойлогдох 

тэгшитгэл бөгөөд энэ талаар уншигч та эконометрикийн сурах бичиг болон бусад эх үүсвэрээс 

дэлгэрүүлэн уншина уу. 

Нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн системийн үнэлгээ нь ердийн регрессийн тэгшитгэлийн 

үнэлгээнээс ялгаатай байдаг. Хэрэв энэхүү ялгааг үл хайхран ХБКА-аар үнэлбэл үнэлэгдсэн 

регрессийн тэгшитгэлийн коэффициентын утгууд нь хазайлттай, зохимжтой бус болдог. Үүний 

гол шалтгаан нь эндогени хувьсагч болох 𝑃𝑡  нь алдааны илэрхийлэл 𝑒1𝑡  болон 𝑒2𝑡 -тай 

хамааралтай юм. Энэ нь шугаман регрессийн сонгодог нөхцөлийн тайлбарлагч хувьсагч нь 

алдааны илэрхийлэлтэй хамааралгүй байх ёстой гэсэн нөхцөлийг зөрчиж байгаа явдал юм. 

Иймээс зохимжтой, хазайлтгүй үнэлгээг хийхийн тулд бүтцийн тэгшитгэлийг зөвхөн эгзоген 

хувьсагчдаар илэрхийлэн үнэлдэг хялбаршуулсан тэгшитгэлд хувирган үнэлсний дараа, 

хялбаршуулсан тэгшитгэлийг ашиглан бүтцийн тэгшитгэлийг буцаан үнэлдэг.  

Бүтцийн тэгшитгэлийг хялбаршуулсан тэгшитгэлд хувиргахад математик бичлэг хийх 

шаардлагатай бөгөөд энд зөвхөн эцсийн үр дүнг харуулав. 

𝑄𝑡 = 𝜋11 + 𝜋12𝐼𝑡 + 𝜋13𝐹𝑡 + 𝑢1𝑡             (10.3) 

𝑃𝑡 = 𝜋21 + 𝜋22𝐼𝑡 + 𝜋23𝐹𝑡 + 𝑢2𝑡         (10.4) 

Энд бүх 𝜋𝑖𝑗  утгуудыг хялбаршуулсан тэгшитгэлийн параметр гэж нэрлэдэг бөгөөд эдгээр нь 

бүгд 𝛼, 𝛽  гэсэн параметрүүдийн утгаар тодорхойлогдоно. 𝑢1𝑡 , 𝑢2𝑡 -ийг хялбаршуулсан 

тэгшитгэлийн алдааны илэрхийлэл гэдэг. 

Эдгээр тэгшитгэлийг тус тусад нь ХБКА-аар үнэлэхэд эгзоген хувьсагчид нь алдааны 

илэрхийлэл болох 𝑢1𝑡  болон 𝑢2𝑡  утгуудтай хамааралгүй тул хазайлтгүй, зохимжтой үнэлэгч 

болж чадна. 

Хялбаршуулсан тэгшитгэлүүд болох (10.3), (10.4)-ийг үнэлж 𝜋𝑖𝑗  утгыг тодорхойлсныг буцаан 

орлуулах замаар бүтцийн тэгшитгэлийн утгууд болох 𝛼 , 𝛽  утгуудыг дор харуулсны дагуу 

тодорхойлно. 

𝜋11 =
𝛼2𝛽1−𝛼1𝛽2

𝛼2−𝛽2
,  𝜋12 =

−𝛼3𝛽2

𝛼2−𝛽2
,   𝜋13 =

𝛼2𝛽3

𝛼2−𝛽2
                         (10.5) 

𝜋21 =
−𝛼1+𝛽1

𝛼2−𝛽2
,    𝜋22 =

−𝛼3

𝛼2−𝛽2
,   𝜋23 =

𝛽3

𝛼2−𝛽2
                      (10.6) 

 

Гэвч бодит байдал дээр иймэрхүү хэлбэрээр ажиллах нь түвэгтэй байдаг тул үнэлгээний өөр 

тохиромжтой арга ашиглах нь зүйтэй юм. 

10.2 Тоо мэдээ 

Жишээнд ашиглах тоо мэдээний хувьд Монгол улсад жилд хураан авсан улаан буудайн 

хэмжээ, 1 тонн улаан буудайн үнэ, гурилын болон спиртийн үйлдвэрүүдийн борлуулалтын 

орлого болон хэрэглэж байгаа дундаж бордооны хэмжээг тоймлон авсан бөгөөд эхний 

хугацааны тоо мэдээг ашиглан бусад тоо мэдээг хийсвэрлэн тооцсон болно. 
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Үүнд: 

Q - Тариалсан улаан буудайн хэмжээ (мянган тонн)  

P - 1 тонн улаан буудайн үнэ (мянган төгрөг) 

I - Улаан буудай худалдан авагч үйлдвэрүүдийн борлуулалтын орлого (тэрбум төгрөг) 

F - жилд хэрэглэсэн бордооны хэмжээ (мянган тонн) 

10.3 Хазайлттай, зохимжтой бус үнэлгээ 

Нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн системийн параметрын үнэлгээ болон стандарт алдааг 

програм дээр тооцох, үр дүнг харьцуулан харах үүднээс хэд хэдэн аргаар үнэлэх болно. Эхний 

удаад хазайлттай, зохимжтой бус үнэлгээг явуулъя. 

Энэ тохиолдолд бид тэгшитгэл тус бүрийн энгийн хамгийн бага квадратын арга (ХБКА)-аар 

үнэлнэ. Тэгшитгэл (10.1) болон (10.2)-ийн үнэлгээг хийхдээ ажлын файл нээлттэй байхад Quick 

> Estimate Equation… гэсэн сонголтоороо үнэлж болохоос гадна командын мөрөнд дараах 

хэлбэрээр үнэлнэ. 

equation biased1.ls q c p i 

equation biased2.ls q c p f 

Тэгшитгэл (10.1)-ийн үнэлгээний хувьд эрэлтийг илэрхийлж байгаа тул коэффициентуудын 

тэмдэг онолын хүрээнд таамаглаж буй утгатай тохирч байна.  

Dependent Variable: Q   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 10    

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -92.40811 24.62679 -3.752341 0.0071 

P -0.441047 0.113571 -3.883431 0.0060 

I 3.561180 0.258874 13.75641 0.0000 
     
     
R-squared 0.992083     Mean dependent var 620.8502 

 

Ерөнхий дүнгээр нь харвал коэффициентууд нь статистик утгаараа ач холбогдолтой, 

детерминацийн коэффициент өндөр гарсан байна. 

Тэгшитгэл (10.2)-ийн тухайд нийлүүлэлтийг илэрхийлж байгаа. Энэ утгаараа үнийн өсөлт болон 

бордооны өсөлт нь нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх тул коэффициентууд нь онолын хүрээнд 

таамагласны дагуу байна гэж үзэж болно. 

 

Year Q P I F

1 500 450 220 54

2 482 554 228 32

3 579 502 251 56

4 570 565 259 42

5 623 600 275 45

6 649 606 283 52

7 623 635 283 39

8 675 652 299 49

9 738 692 317 52

10 769 698 326 60
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Dependent Variable: Q   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 10    

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -190.5410 36.82139 -5.174737 0.0013 

P 0.970040 0.052183 18.58921 0.0000 

F 4.882770 0.477800 10.21927 0.0000 
     
     
R-squared 0.986058     Mean dependent var 620.8502 

 

Тайлбарын хувьд мөн коэффициентууд нь статистик утгаараа ач холбогдолтой детерминацийн 

коэффициент нь өндөр утгатай байна. 

Системийн тэгшитгэлүүдийн үнэлгээ нь боломжийн харагдаж байгаа боловч эхний хэсэгт 

дурдсанчлан үнэлгээ нь хазайлттай зохимжтой бус үнэлгээ юм. Иймд бид үнэлгээний өөр аргыг 

ашиглах шаардлагатай. 

10.4 Шууд бус хамгийн бага квадратын арга 

Шууд бус ХБКА-ын арга нь бүтцийн тэгшитгэлийн [тэгшитгэл (10.1) болон (10.2)] утгыг 

ашиглан тэгшитгэл тус бүрийн эндогени хувьсагчдыг [тэгшитгэл (10.3) болон (10.4)] эгзоген 

хувьсагчдаар илэрхийлсэн, хялбаршуулсан тэгшитгэлд шилжүүлэн үнэлээд гарсан үр дүнг 

буцаан орлуулах замаар тэгшитгэл (10.1) болон (10.2)-д харуулсан бүтцийн тэгшитгэлийн 

параметрыг тодорхойлдог. 

Тэгшитгэл (10.3) болон (10.4)-ийг дор харуулсны дагуу командын мөрөнд бичиж үнэлье. 

equation reduced1.ls q c i f 

equation reduced2.ls p c i f 

Тэгшитгэл тус бүрийн үнэлгээний тухайд коэффициентууд нь бүгд статистик ач холбогдолтой, 

детерминацийн коэффициентын утга өндөр гарсан байна. Иймд бид аль аль тэгшитгэлийн 

хувьд эгзоген хувьсагчид нь улаан буудайн тоо хэмжээ болон үнэд нөлөөлдөг гэсэн дүгнэлтэд 

хүрнэ. 

Dependent Variable: Q   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 10    

Included observations: 10   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -131.6842 11.85555 -11.10739 0.0000 

I 2.434506 0.044938 54.17455 0.0000 

F 1.783603 0.180515 9.880639 0.0000 
     
     
R-squared 0.998329     Mean dependent var 620.8502 

 
 

Dependent Variable: P   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 10    

Included observations: 10   
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 70.57241 37.59056 1.877397 0.1026 

I 2.458886 0.142486 17.25702 0.0000 

F -3.110842 0.572361 -5.435100 0.0010 
     
     
R-squared 0.977285     Mean dependent var 595.3787 

 

Тэгшитгэл (10.3) болон (10.4)-д харуулсан коэффициентын утгуудыг тодорхойлсон тул одоо 

бүтцийн тэгшитгэлийн параметрүүдийг тооцъё. Энэ тохиолдолд програм ашиглан тооцоо хийх 

боломж хомс тул гараар тооцсон үр дүнг сонирхуулъя. 

Улаан буудайн эрэлтийн тэгшитгэл:    

                                              𝑄𝑡
𝑑 = −92.42 − 0.55𝑃𝑡 + 3.8𝐼𝑡                                   (10.7)  

  

Улаан буудайн нийлүүлэлтийн тэгшитгэл:  

𝑄𝑡
𝑠 = −201.39 + 0.99𝑃𝑡 + 4.8𝐹𝑡 + 𝑒2𝑡                                  (10.8) 

Бүтцийн тэгшитгэлийн коэффициентын утгууд нь өмнөх хазайлттай, зохимжтой бус утгуудтай 

харьцуулахад 𝐹𝑡  буюу бордооноос бусад утгууд өндөр гарсан байна. Үнэлгээний хувьд 

хялбаршуулсан тэгшитгэлийг эхэлж тооцож түүний үр дүнд үндэслэн бүтцийн тэгшитгэлийн 

утгыг дамжуулан тооцож байгаа тул энэхүү шууд бус ХБКА нь учир дутагдалтай байна. 

10.5 Хоёр шатат хамгийн бага квадратын арга 

Нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн системийн үнэлгээг илүү хялбараар хийх боломжийг 

олгодог арга нь хоёр шатат ХБКА (Two stage least square method-TSLS) юм. 

Энэ аргыг ашиглахдаа Quick > Estimate Equation… сонголтыг хийж Method хэсгээс зурагт 

харуулсны дагуу TSLS - Two-Stage Least Squares (TSLNLS and ARMA) гэсэн сонголтыг хийхэд 

Equation specification болон Instrument list гэсэн хоёр хэсэгтэй болж хуваагдана. 
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Эхний тэгшитгэл (10.1)-ийн утгыг өмнө нь ердийн ХБКА-д тооцож байсантай адилаар Equation 

specification хэсэгт q c p i гэж оруулж өгнө. 

Харин Instrument list гэсэн хэсэгт бид нийт систем дэх эгзоген хувьсагчдыг оруулж өгдөг. 

Манай тэгшитгэлүүдийн системийн хувьд i f гэсэн хоёр эгзоген хувьсагч байгаа тул энэхүү хоёр 

утгаа бичиж өгнө гэсэн үг юм. Үүнийг мөн л командын мөр ашиглан хялбархан тооцох 

боломжтой бөгөөд дор харуулсны дагуу бичнэ. 

equation unbiased1.tsls q c p i @ i f 

Энд үнэлгээний үр дүнг unbiased1 объектод хадгалахыг, дараагийн .tsls нь хоёр шатат ХБКА-

ын үнэлгээг ашиглахыг q c p i нь үнэлэх ёстой тэгшитгэлийг @ i f нь инструмент гэж нэрлэгдэх 

эгзоген хувьсагчдыг програмд оруулж байгааг илэрхийлж байна. 

Dependent Variable: Q   

Method: Two-Stage Least Squares  

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 10    

Included observations: 10   

Instrument specification: I F   

Constant added to instrument list  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -91.22148 26.91376 -3.389399 0.0116 

P -0.573351 0.138015 -4.154266 0.0043 

I 3.844310 0.310997 12.36124 0.0000 
     
     
R-squared 0.990548     Mean dependent var 620.8502 

 

Тэгшитгэлийн үнэлгээний тайлбар хэсгийг харвал шинээр Instrument specification хэсэг 

нэмэгдсэн бөгөөд систем дэх эгзоген хувьсагчдыг харуулж байна. 

Тэгшитгэлийн коэффициентууд нь бүгд статистик ач холбогдолтой, детерминацийн 

коэффициент нь өндөр утгатай гарсан байна. 

Нийлүүлэлтийг илэрхийлсэн тэгшитгэл (10.2)-ийн хувьд өмнөхтэй адилаар үнэлнэ. Командын 

мөрөнд дараах хэлбэрээр бичнэ. 

equation unbiased2.tsls q c p f @ i f 

Тайлбарын хувьд өмнөхтэй ижил байна. 

Dependent Variable: Q   

Method: Two-Stage Least Squares  

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 10    

Included observations: 10   

Instrument specification: I F   

Constant added to instrument list  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -201.5569 37.47175 -5.378902 0.0010 

P 0.990085 0.053346 18.55961 0.0000 

F 4.863600 0.482871 10.07225 0.0000 
     
     
R-squared 0.985764     Mean dependent var 620.8502 
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Мөн л загварын хувьд сайн загвар гарсан байна. Өмнөх хазайлттай, зохимжтой бус үнэлгээний 

утгатай харьцуулахад коэффициентууд нь өндөр утгатай, шууд бус ХБКА-ын утгатай 

харьцуулахад ойролцоо үр дүнтэй байгаа нь харагдаж байна 

10.6 Систем объектыг ашигласан хоёр шатат хамгийн бага квадратын 

арга 

Нэгэн зэрэг тохиох тэгшитгэлийн системийг програм дээр үнэлэх хэд хэдэн боломжит 

хувилбарууд байдгийн нэг нь энэхүү систем нэртэй объектыг ашиглан үнэлгээ хийх арга юм. 

Энэ аргын гол онцлог нь тэгшитгэлүүдийг тус тусад нь үнэлдэггүй систем хэлбэрээр нэгтгэн 

үнэлдэг явдал. Үнэлгээг хийхэд эхлээд бид системийг үүсгэх шаардлагатай. Үүний тулд үндсэн 

цэсийн Object/New Object гэсэн сонголтыг хийнэ. 

 

Зурагт харуулсны дагуу Type of object хэсгээс System гэсэн сонголтыг хийх ба Name for 

object хэсэгт үүсгэж буй системийн нэрийг оруулж өгнө. Судалж буй жишээтэйгээ 

холбогдуулан wheat гэсэн нэр өгье. 

Энэ тохиолдолд ажлын файлд шинээр wheat нэртэй объект үүснэ. Объектыг нээхэд ямар 

нэгэн үзүүлэлт агуулаагүй хоосон талбар гарч ирэх бөгөөд энэхүү хоосон талбарт систем 

тэгшитгэлийг инструмент гэж нэрлэгдэх эгзоген хувьсагчдын хамт оруулж өгнө.  

q=c(1)+c(2)*p+c(3)*i 

q=c(4)+c(5)*p+c(6)*f 

inst i f 

Ингэхдээ систем тэгшитгэлийг хялбарчлан бичилгүй бүрэн бичлэгээр оруулах шаардлагатайг 

анхаарна уу. Мөн нэгтгэсэн нэг систем хэлбэрийн тэгшитгэл тул эхний тэгшитгэлийн 

коэффициентын утгуудыг оруулсны дараа шинэ мөрөнд хоёрдох тэгшитгэлийг бичихдээ 

коэффициентыг шинээр дугаарлах шаардлагагүй, үргэлжлүүлэн дугаарлах шаардлагатай. 

Сүүлийн мөрөнд inst гэж бичиж эгзоген хувьсагчдыг оруулж өгдөг. 
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Тэгшитгэлийн системийг зурагт харуулсны дагуу оруулж дууссаны дараа үнэлгээг хийхийн тулд 

Estimate товчийг дарж үнэлгээ хийх аргаа сонгоно. 

 

Үнэлгээг хоёр шатат ХБКА-аар хийх тул Two-Stage Least Squares гэсэн сонголтыг хийж үнэлгээг 

явуулна. 

Систем объектыг үүсгэх, түүнийг үнэлэх аргыг командын мөр ашиглан гүйцэтгэхэд дараах 

дарааллын дагуу хийж гүйцэтгэнэ 

system wheat 
wheat.append q=c(1)+c(2)*p+c(3)*i 
wheat.append q=c(4)+c(5)*p+c(6)*f 
wheat.append inst i f 
wheat.tsls 

Эхний мөрний хувьд wheat нэртэй системийг үүсгэж байгааг, хоёр дахь мөрнөөс бичигдэж буй 

wheat.append нь тэгшитгэл болон эгзоген хувьсагчдыг зарлан оруулахыг илэрхийлэх ба 

сүүлийн мөрөнд бичигдэж буй wheat.tsls нь системийг хоёр шатат ХБКА-аар үнэлэхийг 

харуулж байна. 

System: WHEAT    

Estimation Method: Two-Stage Least Squares  

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 10    

Included observations: 10   

Total system (balanced) observations 20  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) -91.22148 26.91376 -3.389399 0.0044 

C(2) -0.573351 0.138015 -4.154266 0.0010 

C(3) 3.844310 0.310997 12.36124 0.0000 

C(4) -201.5569 37.47175 -5.378902 0.0001 

C(5) 0.990085 0.053346 18.55961 0.0000 

C(6) 4.863600 0.482871 10.07225 0.0000 
     
     Determinant residual covariance 3548.739   
     
          

Equation: Q=C(1)+C(2)*P+C(3)*I    
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Instruments: I F C   

Observations: 10   

R-squared 0.990548     Mean dependent var 620.8502 

Adjusted R-squared 0.987848     S.D. dependent var 92.78367 

S.E. of regression 10.22824     Sum squared resid 732.3183 

Durbin-Watson stat 1.650130    

     

Equation: Q=C(4)+C(5)*P+C(6)*F    

Instruments: I F C   

Observations: 10   

R-squared 0.985764     Mean dependent var 620.8502 

Adjusted R-squared 0.981697     S.D. dependent var 92.78367 

S.E. of regression 12.55268     Sum squared resid 1102.989 

Durbin-Watson stat 1.664349    
     
     

 

Систем тэгшитгэлийн үнэлгээг харвал 4 хэсгээс бүрдэж байна. Эхний хэсэг нь систем 

тэгшитгэлийн үнэлгээний тайлбар, хоёр дахь хэсэгт коэффициентуудын үнэлгээ, тэдгээрийн ач 

холбогдлын талаарх мэдээлэл, гурав болон дөрөв дэх хэсэгт тэгшитгэл тус бүрийн нэмэлт 

мэдээллүүд агуулагдаж байна. 

Хоёр дахь хэсэгт харуулсан коэффициентын утгуудаас эхний 3 коэффициент нь улаан буудайн 

эрэлтийн тэгшитгэлийн коэффициентууд бол сүүлийн гурав нь нийлүүлэлтийн тэгшитгэлийн 

коэффициентууд байна.  

Коэффициентын утгууд нь өмнөх хэсгийн хоёр шатат ХБКА-аар үнэлсэн коэффициентын утгууд 

болон стандарт алдаатай яг ижил гарч байгаа бөгөөд систем хэлбэрийн тэгшитгэлийн үнэлгээ 

тул Prob утгын хувьд бага зэргийн ялгаатай байгаа болно. 

Тэгшитгэлийн налалтын коэффициентуудын хувьд тайлбар хийе. Эрэлтийн тэгшитгэлийн хувьд 

үнэ улаан буудайн эрэлтэд сөрөг нөлөөтэй, орлого эерэг нөлөөтэй байна гэж онолын хүрээнд 

таамаглаж үздэг. Тэгвэл коэффициентын утгууд нь онолд авч үзсэний дагуу байна. Өөрөөр 

хэлбэл, с(2)-ийн утга нь үнэ 1 нэгж буюу бидний авч үзсэнээр 1’000 төгрөгөөр нэмэгдэхэд 

улаан буудайн эрэлт дунджаар 0.57 мянган тонноор буурч байна. Гэхдээ зах зээл дээр 1 тонн 

улаан буудайн үнийг 1’000 төгрөгөөр өсөхөд, буурахад гэж ярих нь зохимжгүй тул 10’000 

төгрөг болгож тайлбар хийх нь зохимжтой юм. Иймд үнэ 10’000 төгрөгөөр өсөхөд улаан 

буудайн эрэлтийн хэмжээ дунджаар 5.7 мянган тонноор буурна гэсэн тайлбар хийх нь зөв юм. 

Дараагийн коэффициент болох c(3)-ийн тухайд улаан буудай худалдан авагч үйлдвэрүүдийн 

орлогын дүнг илэрхийлсэн коэффициент юм. Орлого 1 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэхэд улаан 

буудайн эрэлт дунджаар 3.8 мянган тонноор нэмэгдэж байгаа нь харьцангуй багаар эрэлтийг 

нэмэгдүүлдэг болох нь харагдаж байна. 

Хоёр дахь тэгшитгэлийн с(5) коэффициент нь улаан буудайн нийлүүлэлтэд нөлөөлөх үнийг 

илэрхийлж байгаа. Энэ утгаараа үнэ 1’000 төгрөгөөр өсөхөд улаан буудайн нийлүүлэлт 0.99 

мянган тонноор нэмэгдэхээр байна. Өмнөхтэй адил бодит байдалд тайлбар нийцэхгүй байгаа 

тул арван мянган төгрөгт шилжүүлэх нь зөв юм. Тиймээс зах зээл дээр 1 тонн улаан буудайн 

үнэ 10’000 төгрөгөөр нэмэгдэхэд улаан буудайн нийлүүлэлт дунджаар 9.9 мянган тонноор 

нэмэгдэнэ гэсэн тайлбар хийгдэж байна. 

Сүүлийн коэффициент болох c(6) коэффициент нь бордооны утгыг илэрхийлж байгаа. Улаан 

буудайн тариалалтад хэрэглэсэн бордооны хэмжээ 1000 тонноор нэмэгдэхэд нийт улаан 

буудайн нийлүүлэлт 4.86 мянган тонноор нэмэгдэж байна гэсэн дүгнэлт хийж байна.  
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АРВАН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. Төлөөлөх хувьсагч болон ЖММ 

загварын үнэлгээ  

Регрессийн тэгшитгэлийн тайлбарлагч хувьсагч нь алдааны илэрхийлэлтэйгээ хамааралтай 

бол ХБКА-ын үнэлгээ хазайлттай, зохимжтой бус болдог. Энэ тохиолдолд бид төлөөлөх 

хувьсагч (Instrumental Varialbe=IV) буюу ЖММ (Genelarilzed Method of Moment=GMM) 

загварыг ашиглана. Энэ загварыг ХБКА-ыг аргаар тооцож үнэлье. 

11.1 Хамгийн бага квадратын аргаар үнэлэх 

Монте Карлогийн симуляциар үүсгэх тоо мэдээний хувьд 𝛽1 = 1, 𝛽2 = 1 гэж параметрыг 

сонгон авч санамсаргүй шинж чанараар үүсгэсэн алдааны илэрхийллийг нэмэх замаар 𝑦 утгыг 

тодорхойлно. 

𝑦 = 𝐸(𝑦) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 + 𝑒 = 1 + 1 × 𝑥 + 𝑒                (11.1) 

Ажлын файлд y, x-с гадна 𝑧1, 𝑧2, 𝑧3  гэсэн төлөөлөгч хувьсагч байна. Эдгээр төлөөлөгч 

хувьсагчийн талаар удахгүй авч үзнэ. Түүврийн хэмжээ нь 100 байна. Алдааны илэрхийлэл нь   

𝑒 = 𝑦 − 𝛽1 − 𝛽2𝑥 = 𝑦 − 1 − 𝑥                    (11.2) 

гэж тодорхойлогдоно. Програм дээр дор харуулсны дагуу бичнэ. 

 series e = y – 1 - x 

Энд 𝑥𝑖  болон 𝑒𝑖  нь хоорондоо хамааралтай байх үед ХБКА-ын үнэлгээг хийх гэж байгаа. 

Тиймээс 𝑥𝑖 болон 𝑒𝑖 хоёул нормал тархалттай, 0 гэсэн дундажтай 1 дисперстэй байхаар 100 

тоог үүсгэе.  

Үүсгэсэн 𝑥𝑖 болон 𝑒𝑖-ийн эх олонлогийн корреляцийг командын мөрөнд cor x e гэж бичиж 

харвал 𝜌𝑥𝑒 = 0.6 байна. Энгийн регрессийг командын мөрөнд  

ls y c x  

гэж бичин үнэлж үзье.  

Үр дүнгээс харвал хэдийгээр бүх коэффициентууд нь ач холбогдолтой гарсан боловч налалтын 

утгын параметр 𝑏2 = 1.7 байна. Энэ нь бидний 𝛽2 = 1 гэж авч үзсэн утгаас хол зөрүүтэй байгаа 

ба гол шалтгаан нь алдааны илэрхийлэл болох 𝑒𝑖 нь 𝑥𝑖-тай хамааралтай байгаа явдал юм. 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: XXXX   Time: XX   

Sample: 1 100    

Included observations: 100   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
C 0.978893 0.088281 11.08838 0.0000 

X 1.703431 0.089950 18.93754 0.0000 

R-squared 0.785385     Mean dependent var 1.386287 

Adjusted R-squared 0.783195     S.D. dependent var 1.838819 

S.E. of regression 0.856198     Akaike info criterion 2.547166 

Sum squared resid 71.84128     Schwarz criterion 2.599270 

Log likelihood -125.3583     Hannan-Quinn criter. 2.568253 

F-statistic 358.6306     Durbin-Watson stat 2.103601 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Нэгэнт үнэлгээ маань хазайлттай, зохимжтой бус байгаа тул үнэлгээний өөр арга ашиглах 

шаардлага гарч байна. 

11.2 Төлөөлөх хувьсагчийн үнэлгээ 

Үнэлгээг хийхэд тохиромжтой байлгах төлөөлөх хувьсагч (Instrumental variable=IV) 

үнэлгээний арга буюу ЖММ (Generalized method of moment=GMM) аргыг энд тайлбарлана.  

Энэ үнэлгээний арга нь санамсаргүй тайлбарлагч хувьсагч 𝑥 болон алдааны илэрхийлэл 𝑒-ийн 

хооронд хамааралтай байх тохиолдолд үнэлдэг зохимжтой үнэлгээний арга юм. 

Хиймлээр үүсгэж буй тоо мэдээнд төлөөлөх хувьсагч гэж нэрлэгдэх алдааны илэрхийлэлтэй 

хамааралгүй боловч 𝑥𝑖-тай хамааралтай байх 𝑧1 хувьсагч (𝜌𝑥𝑧1 = 0.5), 𝑧2 хувьсагч (𝜌𝑥𝑧2 = 0.3)-

ийг ашиглая. 

11.2.1 Төлөөлөх хувьсагчийг ЖММ аргаар үнэлэх  

Эхлээд 𝑧1 гэсэн төлөөлөх хувьсагчийг ашиглан, GMM аргаар үнэлье.  

Quick > Estimate Equation  

гэж сонгоно.  

 

Зурагт харуулсны дагуу Method хэсгээс GMM – Generalized Method of Moments гэсэн 

сонголтыг хийнэ. 

Энд Equation Specification хэсэгт тэгшитгэлийн үндсэн утга болох y c x гэж оруулах ба 

төлөөлөх хувьсагчийн хэсэгт буй Instrument List-д төлөөлөх хувьсагч 𝑧1 утгыг оруулна. 

Үнэлгээ хийх цонхны доод хэсэгт буй Estimation weighting matrix-д кросс секшон тоо мэдээний 

тохиолдолд зөвхөн гетероскедастиктай нөхцөлийг л тусгадаг тул White-ийг, цаг хугацааны тоо 

мэдээний хувьд гетероскедастик, автокорреляци аль аль нь байх боломжтой тул HAC (Newey-

West)-ийг сонгодог. Манай жишээнд кросс секшон өгөгдөлтэй тул White-ийг сонгосон болно. 

Үр дүнгээс харвал өмнөх шугаман үнэлгээний үр дүнгээс ялгаатай 𝛽2 = 1.19 гэсэн мөн параметр 

нь статистик ач холбогдолтой байна. 
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Dependent Variable: Y   

Method: Generalized Method of Moments  

Date: ХХХХ   Time: ХХ   

Sample: 1 100    

Included observations: 100   

Linear estimation with 1 weight update  

Estimation weighting matrix: White  

Standard errors & covariance computed using estimation weighting matrix 

Instrument specification: Z1   

Constant added to instrument list  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
C 1.101101 0.102650 10.72674 0.0000 

X 1.192445 0.189804 6.282494 0.0000 
     
R-squared 0.714712     Mean dependent var 1.386287 

Adjusted R-squared 0.711801     S.D. dependent var 1.838819 

S.E. of regression 0.987155     Sum squared resid 95.49855 

Durbin-Watson stat 1.997541     J-statistic 0.000000 

Instrument rank 2    
     
     

11.2.1 Нэмэлт хувьсагч бүхий төлөөлөх хувьсагчийн үнэлгээ 

Энд боломжит утга бүхий хоёр төлөөлөгч хувьсагч 𝑧1 ба 𝑧2-ийг ашиглан загварыг үнэлж 

үзье. Командын мөрөнд: 

gmm(instwgt=white) y c x @ z1 z2 

Үр дүн нь: 

Dependent Variable: Y   

Method: Generalized Method of Moments  

Date: ХХХХ   Time: ХХ   

Sample: 1 100    

Included observations: 100   

Linear estimation with 1 weight update  

Estimation weighting matrix: White  

Standard errors & covariance computed using estimation weighting matrix 

Instrument specification: Z1 Z2  

Constant added to instrument list  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.175276 0.104183 11.28083 0.0000 

X 1.018481 0.183777 5.541954 0.0000 
     
     R-squared 0.658083     Mean dependent var 1.386287 

Adjusted R-squared 0.654594     S.D. dependent var 1.838819 

S.E. of regression 1.080697     Sum squared resid 114.4547 

Durbin-Watson stat 1.961777     J-statistic 4.029939 

Instrument rank 3     Prob(J-statistic) 0.044700 
     
     

Үр дүнгээс харвал 𝛽2 нь өмнөх тохиолдлоос сайжирч, бодит утга руугаа илүү дөхсөн байна.  

11.3 Хаусменын шалгуур 

Регрессийн тайлбарлагч хувьсагчдын дотор эндогени хувьсагчид байгаа эсэхийг шууд 

хараад хэлэх боломжгүй юм. Регресст тайлбарлагч хувьсагч нь эндогени байна уу үгүй гэдгийг 
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Hausman-ы шалгуурыг ашиглан тодорхойлж болдог. Таамаглалын шалгуурын тэг таамаглал нь 

санамсаргүй тайлбарлагч хувьсагч 𝑥 ба алдааны илэрхийлэл 𝑒-ийн хооронд хамааралгүй гэж 

үзэж шалгуурыг явуулдаг. 

Шалгуурыг явуулахдаа: 

equation hausman.ls x c z1 z2  хялбаршуулсан тэгшитгэлийн үнэлгээ 

series vhat = resid      үлдэгдэл утгыг хадгалах 

equation endogtest.ls y c x vhat  vhat бүхий хийсвэр регрессийг тооцож байна. 

Үр дүнг харуулъя. 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: ХХХХ   Time: ХХ   

Sample: 1 100    

Included observations: 100   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
C 1.137591 0.079746 14.26510 0.0000 

X 1.039872 0.133013 7.817819 0.0000 

VHAT 0.995728 0.162939 6.111053 0.0000 
     
R-squared 0.845043     Mean dependent var 1.386287 

Adjusted R-squared 0.841848     S.D. dependent var 1.838819 

S.E. of regression 0.731268     Akaike info criterion 2.241466 

Sum squared resid 51.87097     Schwarz criterion 2.319621 

Log likelihood -109.0733     Hannan-Quinn criter. 2.273097 

F-statistic 264.4899     Durbin-Watson stat 2.024781 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Үр дүнгээс харвал vhat хувьсагчийн 𝑡 статистик утга өндөр 6.11 гарч магадлал нь 0.000 байгаа 

нь 𝑥 болон алдааны илэрхийлэл vhat-ийн хооронд хамааралгүй гэсэн таамаглал няцаагдаж 

хамааралтай байгааг харуулж байна. 

11.4 Сул төлөөлөх хувьсагчийн шалгуур 

Төлөөлөх хувьсагч нь регрессийн загварт ороогүй, алдааны илэрхийлэлтэй хамааралгүй 

байх боловч регрессийн загварт буй тайлбарлагч хувьсагчтай аль болох өндөр хамааралтай 

байх шаардлагатай. Үүний сүүлд хялбаршуулсан тэгшитгэлийн үнэлгээнээс тооцох бөгөөд 

эндогени хувьсагчийн тэгшитгэл дэх ач холбогдлын түвшингээр тодорхойлно. Стандарт утгаар 

бол 𝑡 статистик утга нь хамгийн багадаа 3.3, 𝐹 статистик утгын хувьд хамгийн багадаа 10 байж 

чадвал төлөөлөх хувьсагчийн үнэлгээ тохиромжтой байдаг. Хэрэв 1 төлөөлөх хувьсагчтай, нэг 

эндоген хувьсагчтай бол хялбаршуулсан тэгшитгэлийн 𝑡  статистик утга дээр тулгуурлах нь 

зүйтэй. 

Хялбаршуулсан тэгшитгэлийг авч үзье. 

ls x c z1 

Энэ тохиолдолд 𝑡 статистик утга 6.24 байна. 

ls x c z2 

Иймд 𝑡 статистик утга 2.28 буюу 3.3-аас бага байгаа тул дангаараа төлөөлөх хувьсагч болж 

чадахгүй нь тодорхой байна. Загварт 2 төлөөлөх хувьсагч ашиглах тохиолдолд 𝐹 шалгуурыг 

ашиглах нь зүйтэй юм. 
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ls x c z1 z2 

Үр дүн нь дор харуулсны дагуу байна. 

Dependent Variable: X   

Method: Least Squares   

Date: ХХХХ   Time: ХХ   

Sample: 1 100    

Included observations: 100   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.194732 0.079499 2.449486 0.0161 

Z1 0.569978 0.088785 6.419747 0.0000 

Z2 0.206786 0.077161 2.679940 0.0087 
     
     R-squared 0.333594     Mean dependent var 0.239161 

Adjusted R-squared 0.319854     S.D. dependent var 0.956655 

S.E. of regression 0.788963     Akaike info criterion 2.393346 

Sum squared resid 60.37887     Schwarz criterion 2.471501 

Log likelihood -116.6673     Hannan-Quinn criter. 2.424977 

F-statistic 24.27844     Durbin-Watson stat 1.888121 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Үр дүнгээс 𝐹 = 24.28 > 10  тул төлөөлөх хувьсагчаар 𝑧1, 𝑧2  хоёуланг нь ашиглаж болохоор 

байна. 

Үүнийг бид Wald шалгуурыг ашиглан явуулж болно. Энэ тохиолдолд View > Coefficient 

Diagnostics > Wald Coefficient Restrictions гэсэн сонголт хийж гарч ирэх цонхонд дор 

харуулсны дагуу оруулна. 

 

Үр дүн нь дор харуулсны дагуу байна. 

Wald Test:   

Equation: Untitled  
    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    F-statistic  24.27844 (2, 97)  0.0000 

Chi-square  48.55689  2  0.0000 
    
        

Null Hypothesis: C(2)=0, C(3)=0  

Null Hypothesis Summary:  
    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 
    
    C(2)  0.569978  0.088785 

C(3)  0.206786  0.077161 
    
    
Restrictions are linear in coefficients. 
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Эндээс харвал өмнөх үр дүнтэй тохирч 𝐹 утга нь 24.28 гарч байгаа бөгөөд 10-аас их байгаа тул 

төлөөлөгч хувьсагчаар z1, z2 хоёуланг нь ашиглахад тохиромжтой харагдаж байна. 

11.5 Нэмэлт төлөөлөх хувьсагчийн хүчинтэй эсэх шалгуур 

Нэмэлтээр орж буй төлөөлөх хувьсагч нь сайн байхын тулд алдааны илэрхийлэлтэй 

хамааралгүй байх ёстой. Нэмэлт төлөөлөх хувьсагчийн шалгуурт LM шалгуурыг ашигладаг. 

Дэвшүүлж буй тэг таамаглал нь нэмэлтээр орж буй төлөөлөх хувьсагч нь нөлөөтэй гэж үздэг.  

Энд GMM үлдэгдэл утгыг ашиглана. 

gmm(instwgt=white) y c x @ z1 z2 

series ehat=resid 

ls ehat c z1 z2 

Үр дүн нь дор харуулсны дагуу байна. 

Dependent Variable: EHAT   

Method: Least Squares   

Date: ХХХХ   Time: ХХ   

Sample: 1 100    

Included observations: 100   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.014620 0.107441 -0.136076 0.8920 

Z1 0.100301 0.119991 0.835905 0.4053 

Z2 -0.177331 0.104281 -1.700513 0.0922 
     
     R-squared 0.035568     Mean dependent var -0.032569 

Үүний дараа үлдэгдэл утгыг хамаарагч хувьсагч, тайлбарлагч хувьсагч болон боломжит 

төлөөлөх хувьсагчыг оруулан үнэлж, LM статистикийн утга болох 𝑁𝑅2-ийг тооцно. Критик 

утгын чөлөөний зэргийг нэмэлтээр оруулж, төлөөлөх хувьсагчийн тоогоор, авч өгөгдсөн ач 

холбогдлын түвшинд харна. Регрессийн тэгшитгэлийн 𝑅2  нь 0.035568 гэдгээс 𝑁𝑅2 = 3.5568 

байгаа ба 1 гэсэн чөлөөний зэрэгтэй 5 хувийн ач холбогдлын түвшин бүхий 𝜒2 тархалтын 

критик утга нь 3.84146 байгаа нь критик утгаас бага тул таамаглал няцаагдахгүй өөрөөр хэлбэл 

нэмэлт хувьсагч нь сайн хувьсагч байна. 

Яг үүнтэй адилаар 𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 гэсэн 3 төлөөлөх хувьсагчийн хувьд авч үзэхэд 3 дахь нь алдааны 

илэрхийлэлтэй хамааралтай, тохиромжтой бус төлөөлөх хувьсагч байна. 

Өмнөхтэй адилаар тооцоог хийж үзэхэд шалгуурын статистик утга 13.1107 магадлалын утга 

0.0014 байгаа тул нэмэлтээр орж буй төлөөлөх хувьсагч хүчинтэй байна гэсэн таамаглал 

няцаагдаж байна. Иймд 𝑧3 төлөөлөх хувьсагчаар авах нь тохиромжгүй юм.  
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