THƯ MỜI
Viết bài và tham dự Hội thảo quốc tế thường niên
lần thứ 2 năm 2019 về Kinh tế lượng
The Second International Econometric Conference of Vietnam
ECONVN2019

Kính gửi: Quý Thầy Cô
Hội thảo quốc tế thường niên về Kinh tế lượng (International Econometric
Conference of Vietnam – ECONVN) là diễn đàn học thuật uy tín trong nước và quốc
tế về ứng dụng kinh tế lượng trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.
Tiếp nối thành công của Hội thảo lần thứ nhất, Hội thảo quốc tế thường niên về Kinh
tế lượng lần thứ 2 sẽ được Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức vào tháng 01
năm 2019 - ECONVN2019 với chủ đề Ngoài các phương pháp xác suất thống kê
truyền thống trong kinh tế - Beyond Traditional Probabilistic Methods in
Economics.
1. Mục đích
Mục đích chính của ECONVN2019 là trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên
quan đến các khám phá phương pháp mới trong xác suất thống kê và việc ứng dụng
trong kinh tế học, đặc biệt tài chính – ngân hàng. Đồng thời, Hội thảo kết nối các nhà
khoa học và giảng viên trong nước với Hội đồng chuyên môn quốc tế, từ đó giảng viên
và các nhà nghiên cứu có cơ hội đăng bài trên Springer series (Scopus/ISI).
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2. Nội dung
Hội thảo tiếp nhận các bài viết về các phương pháp mới trong xác suất thống kê
ứng dụng trong kinh tế - tài chính. Bài viết sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh với các chủ
đề:
• Kinh tế học vĩ mô và kinh tế quốc tế;
• Chính sách tiền tệ và tỷ giá;
• Thị trường tiền tệ và thị trường vốn;
• Quản lý rủi ro và các ngân hàng thương mại;
• Tài chính công và tài chính doanh nghiệp;
• Kế toán và kiểm toán;
• Động thái giá tài sản, biến động và dự đoán;
Và các chủ đề khác liên quan.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo
Thời gian: Dự kiến tổ chức ngày 14 - 16/01/2019.
Địa điểm: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức,
TPHCM.
Thông tin về Hội thảo truy cập tại website:
http://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Luyện
Điện thoại: (84) 28.382.102.38 – (84)987.772.160
Hoặc gửi thư về địa chỉ email vietnam.buh.econvn@gmail.com.
Trân trọng thông báo./.
T/M BAN TỔ CHỨC
HIỆU TRƯỞNG

NGƯT, PGS.TS Lý Hoàng Ánh
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FIRST CALL FOR PAPERS
The Second International Econometric Conference in Vietnam - ECONVN2019
Ho Chi Minh City, Vietnam, January 14 -16, 2019
Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics
The Conference: The FIRST ECONVN2018 was focusing on the main theme
"Econometrics for Financial Applications" with contributed papers published in the
Springer Series in Computational Intelligence, # 760, 2018.
This Second Conference (ECONVN2019) will be devoted to recent improved methods
for economic data analysis, under the theme Beyond Traditional Probabilistic
Methods in Economics.
The theme arises at a critical moment where, starting at the dawn of this century, there
are serious concerns about the way statistics was used in analyzing economic data for
real-world applications, exemplified by the misuse of P-values in hypothesis testing,
the confusion between fitting data and prediction ("to explain or to predict"), the
potential contribution of machine learning to statistical analysis, the problem of
modeling structural changes in data, and, in view of the 2017 Nobel Prize in
Economics for Behavioral Economics, a fresh look at cognitive decision-making,
affecting predictive modeling of financial data, in particular, namely extending
traditional von Neumann’s expected utility theory (for economic equilibria) to a more
realistic framework in which non-additivity and non-commutativity of uncertainty
measures can be captured (a promising approach is the use of "quantum-like
probability").
While the theme is the focus of the Conference, all other research in Economics,
especially in Finance and Banking, are welcome.
Accepted papers will be published in the Springer Series in Computational
Intelligence (SCOPUS).
Timing: January 14-16, 2019
Venue: Banking University HCMC (BUH), Thu-Duc Campus, Ho-Chi-Minh City,
Vietnam
Conference Website: http://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn
Point of Contact: vietnam.buh.econvn@gmail.com
Tel: (84) 28.382.102.38 – (84)987.772.160 - Ms Luyen

Submission Deadline: July 1, 2018
Instructions for paper submission (by July 1, 2018):
Submit electronically (in TEX and PDF formats) to EMAIL and to EASYCHAIR:
To EMAIL: vietnam.buh.econvn@gmail.com
To EASYCHAIR: https://easychair.org/conferences/?conf=econvn2019
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• For regular participants: Paper Submission Deadline: June 1, 2018
• Notification of acceptance: August 1, 2018 (with instructions for submitting the final
manuscript and Copyright Agreement form).
• Final version submission deadline: August 15, 2018 (Submit your final manuscript
and

the

signed

Copyright

Agreement

form,

electronically

to

vietnam.buh.econvn@gmail.com.
• For Invited Speakers: August 30, 2018 (Title, Abstract and Full paper, in TEX and
PDF files, 20 pages or less).
 Camera-Ready Final / revised manuscripts submission: September 1, 2018.

Registration Fee:
1. Presenters
 Presenter + one accompanying person

USD 200/VND 4,500,000

 Student + one accompanying person

USD 100/ VND 2,250,000

2. Participants
 General

USD 80/VND 1,800,000

 Student

USD 30/VND 675,000

Registration fee includes: 1. Conference bag 2. Refreshments 3. Lunches
**Information is subject to change without notice
Plenary Invited speakers (Tentative)
1. Galit Shmueli (Distinguished Professor, National Tsinghua University, Taiwan):
Predictive Modeling in Econometrics
2. David Trafimov (New Mexico State University, USA):
Why I Banned P-Values in Hypothesis Testing?
3. William Briggs (USA):
Possible Alternatives for P-Values
4. Vladik Kreinovich (USA):
What is BIG DATA
5. Lanh T. Tran (Indiana University, USA):
Can we Beat the Market
6. Hung T. Nguyen (USA & Thailand):
What is Behavioral Economics
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7. Boualem Dejhiche (KTH, Sweden):
Financial Mathematics
8. Emmanuel Haven (Canada):
Quantum-like Concepts in Finance

General Chair
President of BUH - Ly Hoang Anh
Organizing Committee
Chair: Nguyen Ngoc Thach
Secretary: Nguyen Thi Luyen
Secretary Assistant: Ta Quoc Bao and Le Trung Nhan
Scientific Committee
Chair: Hung T. Nguyen (USA & Thailand)
Members:
Vladik Kreinovich (USA)

Lanh T. Tran (USA)

William Briggs (USA)

Akira Namatame (Japan)

Tonghui Wang (USA)

Songsak Sriboonchitta (Thailand)

David Trafimov (USA)

Pham Van Kien (Vietnam)

Galit Shmueli (Taiwan)

Poom Kumam (Thailand)

Le Si Dong (Vietnam)

Boualem Dejhiche (Sweden)

Nguyen Ngoc Thach (Vietnam)

Emmanuel Haven (Canada)

Ta Quoc Bao (Vietnam)

Niels Haldrup (Danmark)

On the behalf of Organizing Committee
Chairman

Assoc.Prof. Anh H.Ly
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