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 הסתברות שולית

(Marginal Probability) 

 -:יקרה מסומנת כ Aההסתברות השולית שמאורע •

 

 

לא יקרה  Aקרי שמאורע , וההסתברות המשלימה לה•

 :-מסומנת כ

 AP

   APAP  1
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 הסתברות שולית

(Marginal Probability) 

בהינתן שההסתברות השולית לחדלות פירעון , למשל•

(Marginal Probability to Default )שווה ל-: 

 

 

ההסתברות  , כלומר, הרי שההסתברות המשלימה לה•

 Marginal Probability to)השולית לשרידות 

Survival )שווה ל-: 

  2.0DP

    8.02.011  DPDP
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 מאורעות זרים

מאורעות זרים הם מאורעות שאינם יכולים להתרחש  •

או )למשל מאורעות משלימים זה לזה , בו זמנית

שהגעת לחדלות פירעון בתאריך מסויים או שלא הגעת  

 (.אי אפשר גם וגם -לחדלות פירעון באותו תאריך 

אזי החיתוך , הם מאורעות זרים B -ו Aאם , כלומר•

 (:כי אין ביניהם חפיפה)שלהם שווה לאפס 

 

 
  0 BAP
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 מאורעות זרים

לא אומר  ( חפיפה)אך יש לשים לב שזה שאין להם חיתוך •

 .  כי תלות למעשה מייצגת מידע -שהם בלתי תלויים זה בזה 

לא  B -אז אני יודע בטוח ש, קרה A -אם אני יודע ש, משמע•

 .קרה ולכן יש ביניהם תלות מוחלטת

 .מאורעות זרים הם תמיד מאורעות התלויים זה בזה, לפיכך•

כל מאורעות משלימים זה לזה הם בהכרח מאורעות  , וכן•

אך לא כל מאורעות זרים הם בהכרח מאורעות , זרים

 .משלימים זה לזה
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 מאורעות זרים

 :האיחוד של מאורעות באופן כללי מנוסח כדלקמן•

 

 

 :אך הראנו מקודם כי החיתוך של מאורעות זרים הוא•

 

 :ולכן האיחוד של מאורעות זרים הוא •

 

 

       BAPBPAPBAP 

  0 BAP

      1 BPAPBAP
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 מאורעות בלתי תלויים

מאורעות בלתי תלויים זה בזה הם מאורעות  •

שהתרחשות של אחד מהם איננה תלויה או מותנית  

 .בהתרחשותו של האחר

,  הם מאורעות בלתי תלויים זה בזה B -ו Aאם , כלומר•

 :אזי החיתוך שלהם שווה למכפלתם

 

      BPAPBAP 



   

  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 מאורעות בלתי תלויים

 :דוגמא למאורעות בלתי תלויים זה בזה•

אין תלות בין התוצאה שנקבל  -הטלת שני מטבעות בו זמנית 1.

מהטלת המטבע הראשון לבין התוצאה שנקבל מהטלת המטבע 

 .השני

אין תלות בין התוצאה   -הטלת קובייה והטלת מטבע בו זמנית 2.

 .שנקבל מהטלת הקובייה לבין התוצאה שנקבל מהטלת המטבע

אין תלות בין אחת   -ירי במטווח /בעיטות לרשת/זריקות לסל3.

 .לשנייה

 .אין תלות בין אחת לשנייה -ניחוש תשובות נכונות במבחן 4.
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 מאורעות בלתי תלויים

 :האיחוד של מאורעות באופן כללי מנוסח כדלקמן•

 

 

אך הראנו מקודם כי החיתוך של מאורעות בלתי תלויים •

 :זה בזה הוא

 

 :ולכן האיחוד של מאורעות בלתי תלויים זה בזה הוא •

 

 

       BAPBPAPBAP 

          1 BPAPBPAPBAP

     BPAPBAP 
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הסתברות מותנית  

(Conditional Probability) 

 Bבהינתן שמאורע  Aההסתברות המותנית של מאורע •

 :מסומנת כ, קרה

 

 

 :כאשר נוסחת הכפל היא•

 

 

 BAP

     BAPBPBAP 
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הסתברות מותנית  

(Conditional Probability) 

 :  וממנה נגזרת נוסחת ההסתברות המותנית•

 

 

 

 :  ונוסחת ההסתברות השלמה•

 

 

 
 

 BP

BAP
BAP




         APABPAPABPBP 
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 Bayesנוסחת 

משמשת לעדכון סט של הסתברויות        Bayesנוסחת •

בתגובה להגעה של מידע  , עבור מאורע נתון, אפריוריות

 .חדש ובעצם כך להופכן להסתברויות פוסטריוריות

אם אנו רוצים למצוא מהי ההסתברות לצמיחה  , לדוגמא•

אזי , כלכלית במשק בהינתן שמדד המניות המקומי יעלה

 :נשתמש במשוואה הבאה

 
 

       
 GP

RPRUPGPGUP

GUP
UGP 
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 Bayesנוסחת 

 :כאשר•

(G)P  =ההסתברות לצמיחה כלכלית. 

(R)P  =קרי, ההסתברות המשלימה לצמיחה כלכלית , 

 .לשפל            

(U)P  =ההסתברות לעליית מדד המניות המקומי . 



   

  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 הסתברות בדידה

(Discrete Probability) 
(  Discrete)הטבלה הבאה מציגה את ההסתבריות הבדידות •

 .לחדלות פירעון עבור חברות בדירוגי אשראי שונים על פני זמן

  Time (years) 

 1 2 3 4 5 7 10 

Aaa 0.000 0.013 0.013 0.037 0.104 0.244 0.494 

Aa 0.021 0.059 0.103 0.184 0.273 0.443 0.619 

A 0.055 0.177 0.362 0.549 0.756 1.239 2.136 

Baa 0.181 0.510 0.933 1.427 1.953 3.031 4.904 

Ba 1.157 3.191 5.596 8.146 10.453 14.440 20.101 

B 4.465 10.432 16.344 21.510 26.173 34.721 44.573 

Caa 18.163 30.204 39.709 47.317 53.768 61.181 72.384  
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 הסתברות בדידה

(Discrete Probability) 

יש   Baaח בדירוג אשראי של "מהטבלה עולה כי לאג•

להגיע לחדלות פירעון בסוף השנה   0.181%סיכוי של 

סיכוי להגיע לחדלות פירעון בסוף   0.510%, הראשונה

 .השנה השנייה וכך הלאה

 Baaח בדירוג אשראי של "עוד עולה מהטבלה כי לאג•

 - 100%) 0.181%)=  99.819%יש הסתברות של 

הסתברות של  , לשרוד עד סוף השנה הראשונה

לשרוד עד סוף השנה  ( 100% - 0.510%)=  99.49%

 . השנייה וכך הלאה



   

  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 הסתברות בדידה

(Discrete Probability) 

ח בדירוג אשראי התחלתי של "אם כך ההסתברות שאג•

Baa  ולא )תגיע לחדלות פירעון במהלך השנה השנייה

 (.0.510% - 0.181%)=  0.329%היא ( בסופה
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 הסתברות מותנית

(Conditional Probability) 

עם ההסתברויות   Baaח בדירוג אשראי "ניקח את אותה אג•

 :הבדידות לחדלות פירעון הן

 

שווה להסתברות  ( d)ההסתברות הבדידה , בשנה הראשונה•

 . k1 = d1 = 0.181%(: k)המותנית 

 .S1 = 99.819%ההסתברות לשרידות היא , לאחר שנה•

מותנית  )ההסתברות המותנית לחדלות פירעון בשנה השנייה •

 :  היא(בזה שלא הייתה לחדלות פירעון בשנה הראשונה

%510.0%,181.0 21  dd

%509.0%510.0%819.99212  dSk
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הסתברות מצטברת 

(Cumulative Probability) 

 :ההסתברות לשרידות היא, לאחר שנתיים•

 

 

 2 -ו 1ההסתברות המצטברת לחדלות פירעון בשנים , לפיכך•

 : היא

 

 :או•

 

%690.0%509.0%181.0212  kkC

    %310.99%490.99%819.9911 212  ddS

%690.0%310.99%1001 22  SC
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 הסתברות מותנית

(Conditional Probability) 

ח  "נחזור לטבלה ונחשב את ההסתברות הלא מותנית של אג•

 :להגיע לחדלות פירעון במהלך השנה השלישית Caaבדירוג 

 

 :היא 2ח האמורה תשרוד עד לסוף שנה "ההסתברות שהאג•

 

ח תגיע לחדלות פירעון במהלך השנה  "ההסתברות שהאג•

השלישית מותנית בכך שהיא לא הגיעה לחדלות פירעון מוקדם 

 :יותר היא

%505.9%204.30%709.3923  dd

%623.13%769.69/%505.9 

%796.69%204.30%100 
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 הסתברות מותנית ממוצעת

(Average Intensity) 

לחדלות פירעון נקראות גם ( Conditional)הסתברויות מותנות •

או שיעורי סכנה  ( Default Intensities)עוצמות חדלות פירעון 

(Hazard Rate.) 

לחדלות פירעון עד ( Cumulative)אם ההסתברות המצטברת •

אזי ההסתברות המותנית הממוצעת   , 0.756%היא  7סוף שנה 

 :היא 7לחדלות פירעון עד סוף שנה 

 

 

 :ולהיפך•

 

   

    %756.011

%108.0%756.01ln
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1
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 התוחלת הצפויה

התוחלת הצפויה הינה הממוצע המשוקלל של  •

כאשר , התוצאות האפשריות עבור משתנה מקרי

המשקלות הם ההסתברויות שהתוצאות השונות אכן  

 .יתרחשו

 

 
 

        nnii xxPxxPxxPxxP

XE





 ...2211
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 השונות

השונות מספקת מדד למידת הפיזור של ערכי  •

 .המשתנה המקרי סביב תוחלתו

 .השורש הריבועי של השונות נקרא סטיית התקן•

 

    2
var  XEXiance
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 השונות המשותפת

השונות המשותפת היא התוחלת הצפויה של מכפלת  •

,  הסטיות של שני משתנים מקריים מתוחלותיהם

 .בהתאמה

        
jjiiji RERRERERRCov ,
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 Chebyshevאי שוויון 

כאשר לא יודעים באיזו התפלגות מדובר ורוצים לדעת  •

מהו השטח שמתחת לפונקציית ההתפלגות בטווח של  

k  ניתן להשתמש באי   –סטיות תקן סביב התוחלת

 .Chebyshevשיוויון 

אחוז התצפיות שנע  , עבור כל סט של תצפיות, לכן•

 :  סטיות תקן סביב התוחלת הוא לפחות kבטווח של 

 

 k.>  1עבור •

 

2

1
1

k
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 תוחלת האוכלוסייה

, תוחלת האוכלוסייה הינה סכום כל הערכים באוכלוסייה•

(SX) ,מחולק במספר התצפיות באוכלוסייה ,N . 

 

 

 

 

N

X
N

i

i
 1
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 ממוצע המדגם

ממוצע המדגם הינה סכום כל הערכים הנצפים במדגם •

מחולק במספר התצפיות  , SX, שמוצא מתוך אוכלוסייה

 . n, במדגם

 

 

 

 n

X

X

n

i

i
 1
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 תוחלת גיאומטרית  

 (ממוצע הנדסי)
לעיתים כאשר רוצים לחשב תשואות השקעה על פני •

תקופות רבות או לחילופין למדוד שיעורי צמיחה 

 CAGR-Compounded Annual)שנתיים מורכבים 

Growth Rate )  משתמשים בתוחלת גיאומטרית

 (:ממוצע הנדסי)

 
 

 :כאשר•

Rt  = שיעור התשואה בתקופהt 

     n
nG RRRR  1...111 21
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 שונות האוכלוסייה

שונות האוכלוסייה מוגדרת כממוצע ריבועי הסטיות  •

 .מהתוחלת

סטיית התקן של האוכלוסייה היא השורש הריבועי של  •

 .שונות האוכלוסייה

 

N

X
N

i

i




 1

2

2
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 שונות המדגם

היא המדד לפיזור כאשר אנו , s2, שונות המדגם•

 .תצפיות מתוך אוכלוסייה nמוציאים מדגם של 

במכנה משפר את   n -במקום ב n-1 -השימוש ב•

כאמד בלתי מוטה   s2התכונות הסטטיסטיות של 

 .באוכלוסייה, 2, לפרמטר השונות

 

1

1

2

2










n

XX

s

n

i

i
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 השונות המשותפת של המדגם

 :להלן נוסחת השונות המשותפת של המדגם•

  


 




n

i

ii

n

YYXX
ariance

1 1
cov
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  )Skewness(סימטריה -א

הינה מדד למידת אי  (Skewness) סימטריה-א•

 .הסימטריות של ההתפלגות

 .סימטריה של התפלגות נורמלית שווה לאפס-הא•

סימטרית חיובית מאופיינת בחריגים רבים  -התפלגות א•

 .או בזנב הימני, באזור העליון

סימטרית שלילית הינה התפלגות בעלת  -התפלגות א•

כמות גדולה ולא פרופורציונלית של חריגים הנופלים  

 .או בזנב השמאלי, בחלק התחתון
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  )Skewness (סימטריה-א

 שכיח< חציון < תוחלת : סימטרית חיובית-א•

 תוחלת< חציון < שכיח : סימטרית שלילית-א•
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  )Skewness(סימטריה -א

 :  (Skewness)סימטריה -להלן נוסחת הא•

 

ns

XX

skewness

n

i

i
1

3

1

3
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 (Kurtosis)גבנוניות 

הינה מדד לרמת המחודדות  (Kurtosis)גבנוניות •

(peaked )של ההתפלגות. 

 .3.0 -הגבנוניות של התפלגות נורמלית שווה ל•

הינה התפלגות   3.0 -התפלגות עם גבנוניות גבוהה מ•

 .מחודדת יותר מההתפלגות הנורמלית

הינה התפלגות   3.0 -התפלגות עם גבנוניות נמוכה מ•

 .שטוחה יותר מההתפלגות הנורמלית



   

  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 (Kurtosis)גבנוניות 

 (:  Kurtosis)להלן נוסחת הגבנוניות •
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 גבנוניות עודפת  

(Excess Kurtosis) 

 :היא (Excess Kurtosis)נוסחת הגבנוניות העודפת •

  
3 kurtosiskurtosisExcess
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 (Kurtosis)גבנוניות 

מתארת התפלגות מחודדת  ( Leptokurtic)לפטוקורטיק •

מהתפלגות ( Fat tails)יותר ובעלת זנבות שמנים 

וגבנוניות  3.0 -בעלת גבנוניות הגבוהה מ)נורמלית 

 (.0.0 -עודפת הגבוהה מ

או מזוקורטוטיק   Mesokurtic))מזוקורטיק •

(Mesokurtotic )  מתארת התפלגות מחודדת ובעל

בעלת גבנוניות השווה  )זנבות כמו של התפלגות נורמלית 

 (.0.0 -וגבנוניות עודפת השווה ל 3.0 -ל
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 (Kurtosis)גבנוניות 

מתארת התפלגות מחודדת  ( Platykurtic)פלאטיקורטיק •

(  Thin tails)ובעלת זנבות רזים ( או שטוחה יותר)פחות 

 3.0 -בעלת גבנוניות הנמוכה מ)מהתפלגות נורמלית 

 (.0.0 -וגבנוניות עודפת הנמוכה מ
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 השכיחות היחסית

התפלגות השכיחות הינה הצגה טבלאית של נתונים •

 .סטטיסטיים המסייעים לניתוח סט נתונים גדול

השכיחות היחסית מחושבת על ידי חלוקת השכיחות  •

כ מספר "האבסולוטית של כל מרווח תשואה בסה

 .התצפיות

השכיחות היחסית של כל מרווח תשואה היא למעשה  •

 .האחוז מתוך סך התצפיות שנופל בתוך אותו מרווח
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 דו זנבית –התפלגות נורמלית 

ההתפלגות הנורמלית מתוארת לחלוטין על ידי  •

 .  התוחלת והשונות שלה

סטיות תקן   ±1.00מהתצפיות נופלות בטווח של  68%•

(.  סטיות תקן לכל כיוון סביב התוחלת 1.00)מהתוחלת 

סטיות תקן   ±1.65מהתצפיות נופלות בטווח של  90%

 (.  סטיות תקן לכל כיוון סביב התוחלת 1.65)מהתוחלת 

סטיות תקן   ±1.96מהתצפיות נופלות בטווח של  95%•

 (.סטיות תקן לכל כיוון סביב התוחלת 1.96)מהתוחלת 
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 דו זנבית –ההתפלגות הנורמלית

סטיות תקן   ±2.33מהתצפיות נופלות בטווח של  98%•

 (.  סטיות תקן לכל כיוון סביב התוחלת 2.33)מהתוחלת 

סטיות תקן   ±2.58מהתצפיות נופלות בטווח של  99%•

 (.  סטיות תקן לכל כיוון סביב התוחלת 2.58)מהתוחלת 
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 חד זנבית –התפלגות נורמלית 

סטיות תקן   1.00 -בטווח שבין מינוס אינסוף ועד ל•

 -מימין לתוחלת או לחילופין בין פלוס אינסוף ועד ל

  84%נופלות , סטיות תקן משמאל לתוחלת 1.00

 .מהתצפיות

סטיות תקן   1.65 -בטווח שבין מינוס אינסוף ועד ל•

 .מהתצפיות 95%נופלות , מימין לתוחלת

סטיות תקן   1.96 -בטווח שבין מינוס אינסוף ועד ל•

 .מהתצפיות 97.5%נופלות , מימין לתוחלת
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 חד זנבית –התפלגות נורמלית 

סטיות תקן   2.33 -בטווח שבין מינוס אינסוף ועד ל•

 מהתצפיות 99.0%נופלות , מימין לתוחלת

סטיות תקן   2.58 -בטווח שבין מינוס אינסוף ועד ל•

 .מהתצפיות 99.5%נופלות , מימין לתוחלת
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 משתנים מקריים סטנדרטיים

  -משתנה מקרי סטנדרטי מנורמל כך שתוחלתו שווה ל•

 .1 -וסטיית התקן שלו שווה ל 0

מייצג את המרחק של תצפית  ( Z-score)ציון התקן •

(  מספר)# נתונה מתוחלת האוכלוסייה באמצעות 

 .סטיות תקן









X

תקןסטיית

תצפיתהאוכלוסייהתוחלת
z
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 מקדם המתאם

 +.1 -ל -1מקדם המתאם תחום בין •

אינם  y -ו xהרי שהמשתנים , אם המתאם הוא אפס•

 .מתואמים

  2

,

,cov
R

yx
zr

yx

yx 
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 מדדים לנטייה מרכזית

סכום כל ערכי התצפיות  : ממוצע אריתמטי•

 .אוכלוסיה מחולק במספר התצפיות/במדגם

שכיחות הגבוהה  /הערך שמתקבל בתדירות: שכיח•

 .ביותר בסט נתונים

נקודת האמצע של סט נתונים כאשר הנתונים : חציון•

 .מסודרים בסדר עולה או יורד
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 שונות וסטיית תקן

 .ממוצע ריבועי הסטיות מהתוחלת: שונות•

 :שונות האוכלוסייה•

 

 

 : שונות המדגם•
 

 

 .שורש ריבועי של השונות: סטיית תקן•
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 (CLT)משפט הגבול המרכזי 

משפט הגבול המרכזי קובע שכאשר מוציאים מדגמים •

מתוך אוכלוסייה עם תוחלת   nמקריים פשוטים בגודל  

  ושונות קבועה2 , אזי ככל שגודל כל מדגם הולך

כך התפלגות ממוצעי המדגמים מתקרבת  ( n=30)וגדל 

ושונות השווה                   להתפלגות נורמלית עם תוחלת 

 .2/n -ל
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 פונקציות הסתברות

מגדירה את ההסתברות שמשתנה מקרי  : פונקציית הסתברות•

 .יהיה שווה לערך מסוים

משמשת ליצירת  (: pdf)פונקציית צפיפות הסתברות •

בתוך טווח  " תיפול"ההסתברות שתוצאה של התפלגות רציפה 

 .מסויים של תוצאות

מגדירה את ההסתברות  (: cdf)פונקציית התפלגות מצטברת •

 .x, יהיה קטן או שווה לערך מסוים, X, שמשתנה מקרי

היא סוג של : פונקציית צפיפות הסתברות התפלגות נורמלית•

מפולג נורמלי עם  Xפונקציית התפלגות מצטברת כאשר 

 .2 -ושונות השווה ל תוחלת 
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 (Standard Error)טעות התקן 

טעות התקן של ממוצע המדגם הינה סטיית התקן של  •

גודל  התפלגות תוחלות המדגמים מחולקת בשורש

 .המדגם

טעות  , ידועה, , כאשר סטיית התקן של האוכלוסייה•

 :התקן של ממוצע המדגם מחושבת כדלקמן

n
X
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 (Standard Error)טעות התקן 

,  אינה ידועה, , כאשר סטיית התקן של האוכלוסייה•

ואז טעות  , s, הרי שנשתמש בסטיית התקן של המדגם

 :התקן של ממוצע המדגם תחושב כדלקמן

n

s
X
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 tמבחן 

משמש לצורך מבחני השערות על התוחלת של  tמבחן •

 . אוכלוסייה המפולגת נורמלית או כמעט נורמלית

ns

X
ttestt


 :
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 tהתפלגות 

הינה התפלגות רציפה המשמשת בעיקר   tהתפלגות •

 .במבחני השערות

התפלגות זו משמשת לאמידת התוחלת של אוכלוסייה  •

,  המפולגת נורמלית כאשר גודל המדגם הוא קטן

ומשמשת לבחינת המובהקות הסטטיסטית של ההפרש 

בין תוחלות של שני מדגמים או רווחי סמך עבור מדגם  

 .קטן
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 tהתפלגות 

זוהי ההתפלגות המתאימה לצורך בניית רווחי   -לאמור•

סמך המבוססים על מדגמים קטנים הנלקחים מתוך  

אוכלוסייה המפולגת נורמלית או כמעט נורמלית בעלת  

 .שונות לא ידועה
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 2cמבחן 

הוא מבחן אפרמטרי המשמש לצורך מבחני  c2מבחן •

 . השערות על השונות של אוכלוסייה המפולגת נורמלית

 
2

0

2
2 1
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 2cהתפלגות 

הינה התפלגות רציפה המשמשת בעיקר   c2התפלגות •

וקשורה להתפלגות גמא ולהתפלגות  , במבחני השערות

הסכום של התפלגויות  , למשל. הנורמלית סטנדרטית

 kעם , c2, נורמליות בלתי תלויות מפולג חי בריבוע

 .דרגות חופש
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 Fהתפלגות 

משמש לצורך מבחני השערות על שוויון  Fמבחן •

 .השונויות של שתי אוכלוסיות

2

2

2

1:
s

s
FtestF 
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 Fהתפלגות 

הינה התפלגות רציפה המשמשת בעיקר   Fהתפלגות •

 .במבחני השערות

ההתפלגות משמשת לאמידת ההפרש הסטטיסטי בין •

שתי שוניות בניתוח של מבחני שונות ומבחני יחס 

 .סבירות

דרגות   m -דרגות חופש במונה ו nעם  Fהתפלגות •

 .  c2חופש במכנה קשורה להתפלגות 
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 Fהתפלגות 



   

  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 רווח בר סמך

אזי , אם אוכלוסייה מפולגת נורמלית עם שונות ידועה•

 :הרווח בר סמך עבור תוחלת האוכלוסייה הוא
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zX
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z
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 רווח בר סמך

•Z/2 = 1.00  רמת  ) 68%עבור רווחי סמך של

 (.16%כאשר מכל זנב מכניסים , 32%מובהקות של 

•Z/2 = 1.65  רמת  ) 90%עבור רווחי סמך של

 (.5%כאשר מכל זנב מכניסים , 10%מובהקות של 

•Z/2 = 1.96  רמת  ) 95%עבור רווחי סמך של

(.  2.5%כאשר מכל זנב מכניסים , 5%מובהקות של 

Z/2 = 2.33  רמת  ) 98%עבור רווחי סמך של

 (.1%כאשר מכל זנב מכניסים , 2%מובהקות של 



   

  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 רווח בר סמך

•Z/2 = 2.58  רמת  ) 99%עבור רווחי סמך של

 (.0.5%כאשר מכל זנב מכניסים , 1%מובהקות של 
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 מבחני השערות

זו ההשערה שהחוקר רוצה  (: H0)השערת האפס •

למעשה זו ההשערה הנבחנת והיא גם הבסיס  . לדחות

 .לבחירת סטטיסטי המבחן

זו ההשערה שניתן  (: HA)ההשערה האלטרנטיבית •

אם קיימת ראייה מובהקת  , להסיק כי היא נכונה

 .לדחיית השערת האפס
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 מבחן השערות דו זנבי

לפרמטר , מבחן הבודק האם האמד: זנבי-מבחן דו•

שנאמד על סמך המדגם שונה מהפרמטר  , באוכלוסייה

 .באוכלוסייה

0:

0:0









AH

H
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 מבחני השערות חד זנביים

מבחן הבודק האם ערך מסוים : זנבי עליון-מבחן חד•

 . גדול יותר מערך אחר

 

 

מבחן הבודק האם ערך מסוים : זנבי תחתון-מבחן חד•

 .  קטן יותר מערך אחר
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רמת ) Iטעות סטטיסטית מסוג 

 (מובהקות ורמת ביטחון

הינה טעות  ,  -המסומנת ב I,טעות סטטיסטית מסוג •

שבמסגרתה אנו דוחים את השערת האפס כאשר למעשה היא 

 . נכונה

היא ההסתברות לטעות  ( Significance Level)רמת המובהקות •

 .Iסטטיסטית מסוג 

  -ב(: רמת המובהקות) Iדוגמא לטעות סטטיסטית מסוג •

  LTCMהצביע על כך שקרן הגידור   VaR-מודל ה 20.8.1998

  -אולם ב, מיליון דולר ביממה 35 -לא צפויה להפסיד יותר מ

 .מיליון דולר 553 -הקרן הפסידה לא פחות מ 21.8.1998

 .דחיתי מודל טוב: דוגמא נוספת•
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רמת ) Iטעות סטטיסטית מסוג 

 (מובהקות ורמת ביטחון

,  -1 -המסומנת ב ,(Level Confidence)רמת הביטחון •

היא המשלימה לרמת המובהקות ופירושה שלא הצלחנו  

 .  לדחות את השערת האפס כאשר למעשה היא נכונה

הצביע על כך    VaR-מודל ה 19.8.1998 -ב: לדוגמא•

  35 -לא צפויה להפסיד יותר מ LTCMשקרן הגידור 

הקרן הפסידה   20.8.1998 -ואכן ב, מיליון דולר ביממה

 .מיליון דולר 35 -פחות מ

 .מודל טוב( לא הצלחתי לדחות)קיבלתי : דוגמא נוספת•
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  IIטעות סטטיסטית מסוג 

 ועוצמת המבחן

הינה טעות  , b -המסומנת ב II,טעות סטטיסטית מסוג •

שבמסגרתה אנו לא מצליחים לדחות את השערת  

 .  האפס כאשר למעשה היא שגויה

( לא דחיתי)קיבלתי : IIדוגמא לטעות סטטיסטית מסוג •

 .מודל גרוע

היא , b-1 -המסומנת ב ,(Test Power)עוצמת המבחן •

ופירושה שהצלחנו לדחות את השערת   b -המשלימה ל

 .דחיתי מודל גרוע. האפס כאשר למעשה היא שגויה
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 משתנה מקרי בדיד

משתנה מקרי בדיד מקבל סדרה של ערכים סופית אך •

כאשר כל ערך של משתנה מקרי , (1,2,3,)...בת מניה 

 .מהווה מאורע

מאופיין על ידי   Xמשתנה מקרי חד מימדי בדיד •

 :פונקציית ההסתברות שלו

 
   xXPxPX 
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 משתנה מקרי בדיד

של משתנה ( ההסתברות המצטברת)פונקציית ההתפלגות •

 :היא Xמקרי חד מימדי בדיד 

 

 

 :תכונות המשתנה המקרי הבדיד•

 

   xXPxFX 

 

  



x

X
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות אחידה. 1 

התפלגות אחידה מתארת משתנה שמקבל בהסתברות •

כאשר הקפיצות בערכים הן , שווה את כל הערכים שלו

 .בגודל אחד

ההתפלגות האחידה הבדידה נקראת גם מרחב התפלגות  •

אלמנטים ולכל  Nכאשר להתפלגות יש קבוצה של , אחיד

 .אלמנט יש את אותה ההסתברות

התפלגות זו קשורה להתפלגות האחידה הרציפה אך •

כשמם כן  , האלמנטים של ההתפלגות האחידה הבדידה

 (.גרגירי חומוס ולא ממרח חומוס)בדידים ולא רציפים , הם
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות אחידה. 1 

המינימום והמקסימים הם הפרמטרים היחידים  •

 .המגדירים את כל ההתפלגות
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות אחידה. 1 
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות ברנולי. 2

התפלגות ברנולי היא התפלגות בדידה עם שתי תוצאות  •

 (.1או  0, הצלחה או כישלון, עץ או פאלי, למשל)

התפלגות ברנולי היא מקרה פרטי של התפלגות בינומית עם  •

לא או /ניסוי אחד ומשמשת למקרים בינאריים של כן

 .  כישלון/הצלחה

התפלגות זו משמשת כבסיס להתפלגויות אחרות מורכבות  •

 .יותר

 .  היא פרמטר ההסתברות היחידי( p)ההסתברות להצלחה •

חשוב לציין כי בהתפלגות ברנולי יש רק ניסוי אחד ועל כן  •

 .1או  0התוצאה היא 
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות ברנולי. 2

: תוצאות אפשריות 2 -ניסוי ברנולי יכול להסתיים באחת מ•

 .הצלחה או כישלון

וההסתברות לכישלון היא                 pההסתברות להצלחה היא •

( .q = (1-p   

•X   הוא מספר ההצלחות בניסוי בודד ועל כן הוא יכול לקבל את

 . 1או  0הערכים 

בינומית  /גיאומטרית/משתנים מקריים המפולגים בינומית•

 .שלילית מבוססים על סדרה של ניסויי ברנולי בלתי תלויים

היא הפרמטר היחיד המגדיר את כל  ( p)ההסתברות להצלחה •

 .ההתפלגות
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות ברנולי. 2
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות ברנולי. 2
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות בינומית. 3

ההתפלגות הבינומית מתארת את מספר הפעמים שמאורע  •

למשל מספר  , מסוים קורה מתוך מספר קבוע של ניסיונות

הטלות מטבע או   10מתוך " עץ"הפעמים שהתקבלה התוצאה 

 .פריטים שנבחרו 50מספר פריטים פגומים מתוך 

 :להתפלגות הבינומית יש שלושה תנאים בסיסיים•

 .לכל ניסוי יש רק שני תוצאות אפשריות שהן מאורעות זרים1.

מה שקורה בניסוי  , משמע, הניסויים הינם בלתי תלויים זה בזה2.

 .הראשון לא משפיע על הניסוי השני

 .  ההסתברות לקרות אירוע נשארת קבועה עבור כל ניסוי וניסוי3.
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות בינומית. 3

בסדרה  " הצלחות"התפלגות הבינומית סופרת את מספר ה•

  p -עם סיכוי קבוע השווה ל, ניסויי ברנולי בלתי תלויים nשל 

 .  להצליח בכל ניסוי

 :להתפלגות בינומית יש שלושה תנאים בסיסיים•

לכל ניסוי יש רק שתי תוצאות אפשריות שהן מאורעות  1.

 .זרים

מה שקורה  , משמע, הניסויים הינם בלתי תלויים זה בזה2.

 .בניסוי הראשון לא משפיע על הניסוי השני

 .  ההסתברות לקבלת הצלחה נשארת קבועה בין ניסוי לניסוי3.
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות בינומית. 3

הם הפרמטרים  ( n)ומספר הניסיונות ( p)ההסתברות להצלחה •

 .היחידים המגדירים את כל ההתפלגות

 .ויכול לקבל רק ערכים חיוביים, X -מספר ההצלחות מסומן ב•

 .1 -ל 0נעה בין ( p)חשוב לציין כי ההסתברות להצלחה •



   

  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות בינומית. 3
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות גיאומטרית. 4

ההתפלגות הגיאומטרית מתארת את מספר הניסיונות עד •

כמספר הפעמים שנדרש לסובב  , לקרות ההצלחה הראשונה

 .את גלגל הרולטה עד שנזכה

 :להתפלגות הגיאומטרית יש שלושה תנאים בסיסיים•

 .מספר הניסיונות אינו קבוע1.

 (.כולל)הניסיונות נמשכים עד להצלחה הראשונה 2.

 .  ההסתברות להצלחה נשארת קבועה עבור כל ניסוי וניסוי3.

 .  היא פרמטר ההסתברות היחידי( p)ההסתברות להצלחה •

 .שיכול לקבל רק מספרים חיוביים, x -מספר הניסיונות מסומן ב•
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות גיאומטרית. 4

ברגע שיש  , מבצעים סדרה של ניסויי ברנולי בלתי תלויים•

 .מפסיקים" הצלחה"

משתנה מקרי המפולג גיאומטרי סופר את מספר הניסיונות עד •

כאשר  , ראשונה כולל הניסוי שבו הייתה ההצלחה" הצלחה"ל

והסיכוי להצליח בכל , הניסיונות הינם ניסויי ברנולי בלתי תלויים

 . p -ניסוי קבוע ושווה ל

בהתפלגות בינומית אומרים לנו כמה ניסיונות היו בעוד •

 .שבהסתברות גיאומטרית אנו מגלים את מספר הניסיונות

 :להתפלגות גיאומטרית יש שלושה תנאים בסיסיים•

 .מספר הניסיונות אינו קבוע1.
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות גיאומטרית. 4
 (.כולל)הניסיונות נמשכים עד להצלחה הראשונה .   2

 .  ההסתברות להצלחה נשארת קבועה בין ניסוי לניסוי.   3

היא הפרמטר היחיד המגדיר את כל ( p)ההסתברות להצלחה •

 .ההתפלגות

 .ויכול לקבל רק ערכים חיוביים, X -מספר הניסיונות מסומן ב•
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות גיאומטרית. 4
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות גיאומטרית. 4

בתכונת חוסר  ההתפלגות הגיאומטרית מתאפיינת•

ההסתברות המותנית  , משמע, (memoryless)הזיכרון 

ניסיונות עד להצלחה ראשונה  10 -שידרשו לי יותר מ

פעמים שווה   7בהינתן שכבר נכשלתי ( כולל)

ניסיונות עד   3 -להסתברות השולית שידרשו לי יותר מ

 (.  כולל)להצלחה ראשונה 
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות בינומית שלילית. 5

עם סיכוי  , מבצעים סדרה של ניסויי ברנולי בלתי תלויים•

"     הצלחה"עד ל, להצליח בכל ניסוי p -קבוע השווה ל

 .  rמספר 

משתנה מקרי המפולג בינומי שלילי סופר את מספר  •

כאשר עם  , כולל rמספר " הצלחה"הניסיונות עד לקבלת 

 .הניסוי נפסק rקבלת הצלחה מספר 

ניסיונות עד שהתקבלה   10 -אם נדרשו יותר מ, למשל•

הניסיונות   10 -זה כמו לומר שב, 3הצלחה מספר 

 .הצלחות 2הראשונים התקבלו לכל היותר 
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 התפלגות בינומית שלילית. 5

 :להתפלגות בינומית שלילית יש שלושה תנאים בסיסיים•

 .מספר הניסיונות אינו קבוע1.

 (.כולל) r -הניסיונות נמשכים עד להצלחה ה2.

 .  ההסתברות להצלחה נשארת קבועה בין ניסוי לניסוי.   3

הם  ( r)ומספר ההצלחות ( p)ההסתברות להצלחה •

 .הפרמטרים היחידים המגדירים את כל ההתפלגות

ויכול לקבל רק ערכים  , X -מספר הניסיונות מסומן ב•

 .חיוביים
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 –התפלגויות בדידות 

 התפלגות פואסון. 6

ההתפלגות הפואסונית מתארת את מספר הפעמים שאירוע קורה •

כמו למשל מספר שיחות הטלפון לדקה , ביחידת זמן נתונה

 .  הזורמות למוקד שירות לקוחות או מספר הטעויות בעמוד מסמך

 :להתפלגות הפואסונית יש שלושה תנאים בסיסיים•

 .מספר ההתרחשויות האפשריות בכל יחידת זמן אינו מוגבל1.

מספר ההתרחשויות  . ההתרחשויות הינן בלתי תלויות זו בזו2.

ביחידת זמן אחת אינו משפיע על מספר ההתרחשויות ביחידות  

 .זמן אחרות

ממוצע מספר ההתרחשויות חייב להישאר קבוע מיחידת זמן  3.

   .אחת לשנייה
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 התפלגות פואסון. 6

ביחידת  ( מופעים)משתנה מקרי המפולג פואסון סופר ארועים •

 . l -בהנחה שמספר המופעים ליחידת זמן קבוע ושווה ל, זמן

 2נניח )מספר שיחות הטלפון המגיעות למרכזיה , למשל•

 (.שיחות בממוצע לדקה

פואסון היה פיסיקאי צרפתי שעבד עם חומרים רדיואקטיביים •

ובדק את קצב פליטתם של חלקיקים רדיואקטיביים לאורך  

 .זמן

לכן נקבל את זה , לא ניתן לזהות התפלגות פואסון, כעיקרון•

 .  כנתון אם וכאשר
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 התפלגות פואסון. 6

 :להתפלגות פואסון יש שלושה תנאים בסיסיים•

 .מספר המופעים האפשריים לכל יחידת זמן אינו מוגבל1.

מספר המופעים ליחידת זמן  . המופעים הינם בלתי תלויים זו בזו2.

 .אחת אינו משפיע על מספר המופעים ליחידות זמן אחרות

מספר המופעים הממוצע חייב להישאר קבוע בין יחידת זמן  3.

 .  ליחידת זמן

הוא הפרמטר היחיד  ( l)מספר המופעים הממוצע לאורך זמן  •

 .המגדיר את כל ההתפלגות

 .ויכול לקבל רק ערכים חיוביים, X -מספר המופעים מסומן ב•
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כל התפלגות של מספר מופעים ממוצע לאורך זמן •

אינסופי יש לה פוטנציאל מידול כהתפלגות פואסון או 

 .תהליך פואסון

אם מספר השיחות הזורמות למוקד שירות  , בנוסף•

אזי מספר השיחות הזורמות , בממוצע 2בדקה הוא 

(  15x2)= 30הוא ( דקות 15)למוקד שירות ברבע שעה 

 .בממוצע
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•X  נקרא משתנה מקרי רציף אם הוא מקבל כל ערך בקטע נתון

 ...(.טמפרטורה, משקל, גובה)

על נקודה מסוימת אלא " ליפול"למשתנה מקרי רציף אין הסתברות •

רק על קטע מסוים ולכן פונקציית ההסתברות שלו נקראת פונקציית 

 :צפיפות ההסתברות והיא צריכה לקיים

 

נחלק הסתברויות לקטעים , הסתברויות לערכים" לחלק"במקום •

 .בעלי אורכים שונים

הפונקציה המחלקת את ההסתברויות נקראת פונקציית הצפיפות  •

 :וסימונה הוא

 

  0 xXP

 xf X
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 :היא Xפונקציית ההתפלגות של משתנה מקרי חד מימדי רציף •

 

 
 

 :תכונות המשתנה המקרי הרציף•

 

     duufxXPxF

X

XX 




 

  1
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בהתפלגות אחידה רציפה כל הערכים נופלים בין המינימום  •

 .והמקסימום ומתרחשים בסבירות זהה

 :להתפלגות האחידה יש שלושה תנאים בסיסיים•

 .הערך המינימלי הוא קבוע ואינו משתנה1.

 .הערך המקסימלי הוא קבוע ואינו משתנה2.

כל הערכים בין המינימום והמקסימום מתרחשים בסבירות  3.

 .זהה

הם  ( (Minוהערך המינימלי ( Max)הערך המקסימלי •

 .הפרמטרים היחידים המגדירים את כל ההתפלגות
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משמשת לתיאור  ( מעריכית)ההתפלגות האקספוננציאלית •

כמו למשל הזמן בין כשלים  , מאורעות שחוזרים בנקודות זמן

בציוד אלקטרוני או הזמן בין הגעה של לקוח אחד ללקוח שני  

 .  למוקד שירות לקוחות

המתארת את מספר  , התפלגות זו קשורה להתפלגות פואסון•

 .  המופעים של מאורע מסוים ליחידת זמן נתונה

כמו גם של )מאפיין חשוב של ההתפלגות האקספוננציאלית •

כי   -לאמור, הוא תכונת חוסר הזיכרון( ההתפלגות הגיאומטרית

משך החיים העתידי של חפץ מסויים מפולג אקספוננציאלי  

 .בהתעלם ממשך הזמן שאותו חפץ כבר קיים
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 התפלגות אקספוננציאלית. 2

הזמן לא משפיע על התוצאות  , במילים אחרות•

 .  העתידיות

להתפלגות האקספוננציאלית יש תנאי בסיסי אחד והוא •

 .שהיא מתארת את משך הזמן בין מאורעות

הוא פרמטר היחיד המגדיר את כל  ( l)שיעור ההצלחה•

 .  ההסתברות

ויכול לקבל , X -מספר הניסיונות המוצלחים מסומן ב•

 .רק ערכים חיוביים
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כמו ההתפלגות  , ההתפלגות האקספוננציאלית•

בתכונת חוסר הזיכרון   גם היא מתאפיינת, הגיאומטרית

(memoryless) ,ההסתברות המותנית  , משמע

דקות בהינתן   10  -ששיחת טלפון תימשך יותר מ

דקות שווה להסתברות השולית ששיחת   7שכבר עברו 

 .דקות 3 -הטלפון תימשך יותר מ
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ההתפלגות הנורמלית היא ההתפלגות החשובה ביותר בתורת  •

כמו  )ההסתברות היות והיא מתארת את רוב תופעות הטבע 

ולפיכך כל תופעה שלא  ( של אנשים או גבהים IQלמשל 

 .מתפלגת בצורה הזאת היא לא נורמלית

מקבלי ההחלטות משתמשים בהתפלגות הנורמלית לתיאור  •

משתנים לא ודאיים כמו למשל שיעור האינפלציה או המחיר  

 .  העתידי של דלק

 :יש שלושה תנאים בסיסיים הנורמליתלהתפלגות •

התוחלת של  )ישנו ערך של משתנה לא ודאי שהוא הכי סביר 1.

 (.ההתפלגות
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משתנה לא ודאי יכול להיות מעל לתוחלת כמו גם 2.

 (.קיימת סימטריה סביב התוחלת)מתחת לתוחלת 

משתנה לא ודאי סביר יותר שיהיה קרוב לתוחלת  3.

 .מאשר רחוק ממנה

הם הפרמטרים ( )וסטיית התקן ( )התוחלת •

 .  היחידים המגדירים את כל ההתפלגות
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נורמלית משמשת במצבים אשר בהם  -ההתפלגות הלוג•

בניתוח  , לדוגמה, סימטריה חיובית-הערכים הינם בעלי א

ן לצורך  "פיננסי לצורך הערכת שווי נייר ערך מסוים או בנדל

שמאות נכס מסוים וכאשר הערכים אינם יכולים ליפול מתחת  

 .  לאפס

סימטריה חיובית יותר  -מחירי מניות הינם על פי רוב בעלי א•

 (.שהיא כזכור סימטרית)מאשר ההתפלגות הנורמלית 

מחירי מניות מציגים מגמה זאת היות והם אינם יכולים ליפול  •

 .מתחת לאפס אך יכולים לעלות ללא הגבלה

 .ן אינם יכולים להיות שליליים"מאותה סיבה מחירי הנדל•
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 :נורמלית יש שלושה תנאים בסיסיים-להתפלגות הלוג•

המשתנה הלא ודאי יכול לעלות ללא הגבלה אך אינו יכול ליפול  1.

 .מתחת לאפס

כאשר רב הערכים  , סימטרי חיובי-המשתנה הלא ודאי הוא א2.

 .קרובים לגבול התחתון

 .הלוגריתם הטבעי של המשתנה הלא ודאי מפולג נורמלית3.

נשתמש , 30% -אם מקדם ההשתנות גבוה מ, בכלליות•

נשתמש בהתפלגות  , אחרת. נורמלית-בהתפלגות הלוג

 .הנורמלית
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הם הפרמטרים היחידים  ( )וסטיית התקן ( )התוחלת •

 .המגדירים את כל ההתפלגות
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התפלגות גמא משמשת למידול כמויות פיזיות וקשורה •

, אקספוננציאלית, נורמלית-לוג: כגון, להתפלגויות אחרות

 .ארלנג וחי בריבוע, פאסקל

התפלגות גמא משמשת  בתהליכים מטרולוגים לייצג ריכוזי  •

 .מזהמים וכמויות משקעים

התפלגות גמא משמשת גם למדידית הזמן בין ההתרחשות  •

 .כאשר תהליך המאורע אינו מקרי לחלוטין, של מאורעות

,  יישומים נוספים של התפלגות גמא  כוללים בקרת מלאי•

 .תיאוריה כלכלית ותיאוריית סיכוני ביטוח
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 r -התפלגות גמא משמשת להתפלגות כמות הזמן עד למופע ה•

 .בתהליך פואסון

 :להתפלגות גמא יש שלושה תנאים בסיסיים  •

מספר המופעים האפשריים לכל יחידת מדידה אינו מוגבל  1.

 .למספר קבוע

כך שמספר המופעים ביחידת  , המופעים הם בלתי תלויים2.

מדידה אחת אינו משפיע על מספר המופעים ביחידות מדידה  

 .אחרות

 .מספר המופעים חייב להישאר זהה בין יחידה3.
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הם הפרמטרים  ( b)וגודל הפיזור ( )צורת ההתפלגות •

 .היחידים המגדירים את כל ההתפלגות

אזי התפלגות גמא  , כאשר הפרמטר אלפא הוא מספר חיובי•

ומשמשת לניבוי זמן המתנה  , נקראת התפלגות ארלנג

 .במערכות תורים

התפלגות ארלנג היא הסכום של משתנים מקריים בלתי  •

אשר כל אחד מהם סובל מתכונת  , התפלגות תלויים ושווי

של ההתפלגות  ( memoryless)חוסר הזיכרון 

 .האקספוננציאלית
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התפלגות ביטא גמישה מאוד ומשמשת בעיקר על מנת לייצג  •

 .את ההשתנות על פני טווח קבוע

אחד מהיישומים היותר חשובים של התפלגות ביטא  •

של הפרמטר של התפלגות  ( אפריורית)כהתפלגות הצמודה 

 .ברנולי

הפלגות בטא משמשת על מנת לייצג את  , במסגרת יישום זה•

 "הצלחה"אי הודאות של ההסתברות ל

התפלגות זו גם משמשת לתיאור נתונים אמפיריים ולניבוי  •

כאשר טווח התוצאות  , ההתנהגות המקרית של אחוזים ושברים

 .1 -ל 0הוא בין 
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הערך של התפלגות ביטא נע בין מגוון רחב של צורות שניתן  •

 .אלפא וביתא, לקבל כאשר משנים את שני הפרמטרים

 .אז ההתפלגות היא סימטרית, אם הפרמטרים שווים•

אז  , 1 -והפרמטר האחר גדול מ 1אם אחד מהפרמטרים הוא •

 .Jההתפלגות היא בצורת 

סימטרית חיובית  -ההתפלגות היא א, אם אלפא נמוכה מביתא•

 (.רב הערכים קרובים לערך המינימלי)

סימטרית שלילית -ההתפלגות היא א, אם אלפא גבוהה מביתא•

 (.רב הערכים קרובים לערך המקסימלי)
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 :להתפלגות בטא יש שני תנאים בסיסיים  •

 .לערך חיובי 0המשתנה הלא ודאי הוא ערך מקרי בין 1.

ניתן להגדיר את צורת ההתפלגות באמצעות שני ערכים  2.

 .חיובים

• ו- b הם שני הפרמטרים של צורת ההתפלגות ו- G   היא

 .  פונקציית הגמא
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 –התפלגויות רציפות 

 התפלגות ביטא. 7
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 –התפלגויות רציפות 
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 –התפלגויות רציפות 

 התפלגות פארטו. 8

התפלגות פארטו משמשת לחקירת התפלגויות הקשורות  •

ההתרחשות  , לתופעות אמפיריות כמו גודל אוכלוסיית עיר

,  הכנסות אישיות, הגודל של חברות, של משאבים טבעיים

 .תנודתיות מחירי מניות ומקבצי שגיאות במעגלי תקשורת
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 –התפלגויות רציפות 
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 –התפלגויות רציפות 
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 –התפלגויות רציפות 

 התפלגות פארטו. 8

הם הפרמטרים  ( b)ומיקום ההתפלגות ( )צורת ההתפלגות •

 .  היחידים המגדירים את כל ההתפלגות

 .מיקום וצורה: שני הפרמטרים הסטנדרטים של התפלגות פארטו•

 .פרמטר המיקום הוא הגבול התחתון של המשתנה•

ניתן לאמוד את פרמטר  , לאחר שבוחרים את פרמטר המיקום•

 .הצורה

 .1 -בדרך כלל גדול מ, פרמטר הצורה הוא מספר גדול מאפס•

ככל שפרמטר הצורה גדול יותר כך השונות קטנה יותר וגם הזנב  •

 .הימני של ההתפלגות רזה יותר
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 רגרסיה ליניארית פשוטה

 

 

 :כאשר•

Yi   =המשתנה המוסבר. 

Xi   =המשתנה המסביר. 

B0  =מקדם החותך. 

B1  =מקדם השיפוע. 

ei   =השגיאה. 

iii XBBY e 10
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סך השתנות המשתנה המוסבר  

(TSS) 

 TSS= סך השתנות המשתנה המוסבר •

ידי מודל  -המוסברת על, השתנות המשתנה המוסבר•

 ESS( = b -כלומר על ידי ה) הרגרסיה

-שאינה מוסברת על, ההשתנות של המשתנה המוסבר•

 RSS= ידי מודל הרגרסיה 

 

       
222 ˆˆ YYYYYY ii
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 2Rמקדם ההחלטיות 

מקדם ההסבר  ) 2Rמקדם ההחלטיות של הרגרסיה •

 . מודד את טיב ההתאמה של המודל לנתונים( המרובה

 

 

השורש  , (Y -ו X)ברגרסיה פשוטה עם שתי משתנים •

אם  .Yi -ו Xiבין ( r)הוא מקדם המתאם  2Rהריבועי של 

 :אזי, הקשר הוא חיובי
2Rr 

TSS

RSS

TSS

ESS
R  12
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 Bera-Jarqueמבחן 

בודק האם הנחת הנורמליות היא  Jarque-Beraמבחן •

 .סבירה
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 רגרסיה ליניארית מרובה

,  רגרסיה פשוטה היא רגרסיה עם שתי משתנים•

 .Xiומשתנה מסביר אחד  Yiמשתנה מוסבר אחד 

 :לרגרסיה מרובה יש יותר ממשתנה מסביר אחד•

iiii XBXBBY e 22110
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 הסטטיסטי F -ה

הסטטיסטי בודק את ההשערה שכל מקדמי  F -ה•

שווים ( ולא כל אחד לחוד)השיפועים ברגרסיה ביחד 

 .לאפס

 :הסטטיסטי ניתן לחישוב כדלקמן F -ה•

df
RSS

df
ESS

F 
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מקדם ההחלטיות המתוקנן  

2Adjusted R 

משמש   2R Adjustedמקדם ההחלטיות המתוקנן •

 .לניתוח החשיבות של משתנה מסביר נוסף לרגרסיה

מקדם ההחלטיות המתוקנן מחליף את מקדם •

 .ההחלטיות ברגרסיה ליניארית מרובה

 
1

1
11 22
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 Monte Carloגישת 

הנה גישה אלגוריתמית לפתרון  Monte Carloגישת •

, בעיות חישוביות באמצעות הרצת פרמטרים סטוכסטיים

במספר רב של מצבי עולם וביצוע חישובים על התרחישים  

 .השונים אשר התקבלו

כרוכה ביצירת דגימה   Monte  Carloסימולציית  -לאמור•

 .מקרי מתוך התפלגות

אנו עוסקים בדגימה מקרית  , כאשר מדברים על העתיד•

לכל אחד יש אומדן אחר עבור ההסתברות  , ובאופן טבעי

 .שאירוע מסוים יקרה
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 Monte Carloגישת 

שאנו משלמים על השימוש בגישת  " מחיר"זהו ה•

אנו לא צריכים חישובים מתמטיים  , מחד –הסימולציה 

 !ומאידך אנו מקבלים תשובה מקרית

של התשובות  " מקריות"כמובן שניתן להקטין את ה •

 .באמצעות הגדלת גודל המדגם
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התפלגויות סטטיסטיות  

 ומספרים מקריים

השימוש של התפלגויות סטטיסטיות ביצירת דגימות מקריותהינו  •

פרקטי במיוחד בתחום מידול הסיכונים היות והוא מאפשר לנו  

כדי לסמלץ תוצאות   –ליצור תרחישים של מה שיכול להתרחש 

 .עתידיות אפשריות

יש את התשתית המובנית ליצירת   EXCELלתוכנות כמו •

כך  (. 0,1)בקטע ( רציף)מספרים מקריים המפולגים אחיד 

שווה   0.235412שצפיפות ההסתברות לקבל את המספר 

 .0.993412לצפיפות ההסתברות לקבל את המספר 

אנו מעוניינים לקחת את המספרים הללו המפולגים  , לעיתים•

 .אחיד ולהפוך אותם למספרים מקריים מתוך התפלגויות אחרות
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 שיטת החזרת ההופכי

שיטה שבאמצעותה ניתן להפוך מספרים מקריים המפולגים אחיד •

 .למספרים המייצגים דגימות מתוך כל התפלגות

שיטת החזרת ההופכי מגיעה מכך שההסתברות המצטברת המתוארת  •

 .1 -ל 0היא תמיד בין ( CDF)על ידי פונקציית ההתפלגות המצטברת 

המייצג  ( )0,1)אנו יכולים ליצור מספר מקרי מפולג אחיד בקטע , לפיכך•

ולהשתמש בהופכי של פונקציית  ( את ההסתברות לתוצאה כלשהי

ההתפלגות המצטברת כדי לרמוז על התוצאה הקשורה להסתברות  

 .הזאת

נציין כי ההופכי של פונקציית ההתפלגות המצטברת קושר את •

שלא כמו פונקציית ההתפלגות המצטברת )ההסתברות לתוצאה 

 (. הקושרת את התוצאה להסתברות
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 תהליכים סטוכסטיים

הרי , מקובל לומר כי כל מספר שערכו משתנה על פני זמן בצורה לא ודאית•

 .תהיך סטוכסטי( מקיים)שאותו מספר עוקב 

 .ניתן לסווג תהליכים סטוכסטיים לזמן בדיד או לזמן רציף•

תהליך סטוכסטי מסוג זמן בדיד הוא תהליך שבו ערכו של משתנה יכול  •

 (.'כל שבוע וכו, כל יום)להשתנות אך ורק בנקודות קבועות בזמן 

תהליך סטוכסטי מסוג זמן רציף הוא תהליך שבו השינוי יכול להתרחש בכל •

 .זמן

 .בנוסף ניתן לסווג תהליכים סטוכסטיים למשתנה בדיד או למשתנה רציף•

נכס הבסיס יכול לקבל כל ערך מתוך , בתהליך סטוכסטי מסוג משתנה רציף•

 . טווח מסויים של ערכים

נכס הבסיס יכול לקבל רק ערכים , בתהליך סטוכסטי מסוג משתנה בדיד•

 .בדידים מסויימים
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תנועה בראונית גיאומטרית  

(GBM) 

 .היא תהליך סטוכסטי רציף(  GBM)תנועה בראונית גיאומטרית •

(  shock)זעזוע ( + drift)כסחיפה  GBM -ניתן להציג את ה•

 :כדלקמן

 
 

 .GBMשל ( הרציף)זהו הייצוג האינפינטיסימלי •

 

 
 

 .GBMשל ( הבדיד)זהו הייצוג הדיסקרטי •
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תנועה בראונית גיאומטרית  

(GBM) 

 :כאשר•

 .משתנה מקרי מפולג נורמלי סטנדרטי=       •

 :בהנחה שהתשואות התקופתיות של הנכס מפולגות נורמלית•

 

 

 
 

 על המניה( במונחים שנתיים)תוחלת התשואה הצפויה =     •
 

 של מחיר המניה( במונחים שנתיים)התנודתיות הצפויה =     •

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 tt
S

S



 ,~
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תהליך סטוכסטי הכולל תנועה  

 (Brownian Motion)בראונית 
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תהליך סטוכסטי הכולל תנועה  

 (Brownian Motion)בראונית 

ניתן לראות בתרשים שהנכס נסחף כלפי מעלה עם תוחלת התשואה  •

 .הצפויה על פני מרווח הזמן

 .אך הסחיפה מושפעת גם מזעזועים של המשתנה המקרי•

בסימולציית תהליך מחיר המניה תוחלת הסחיפה הצפויה היא , לפיכך•

 . הרכיב הדטרמיניסטי בעוד שהזעזוע הוא הרכיב המקרי

למעשה נוכל לחשב את הערך העתידי של מחיר המניה באמצעות שימוש  •

המבוסס בסדרות סימולציית משתני החלטה , Monte Carloבמודל 

המבוססים על סטיות , (עשרות אלפי איטרציות)סטטיסטיים סטוכסטיים 

על ידי  , קריטיים במודל( Variable Factors)תקן ותוחלת משתני החלטה 

מודל זה . חישוב איטרטיבי לשווי מחיר המניה למצבי טבע ותרחישים שונים

משמש לשם בחינת התפלגות התוצאות ביחס לשונות ותוחלת משתנים 

 .פרוספקטיביים קריטיים לתוצאות הערכת השווי
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תהליך סטוכסטי הכולל פעפוע  

 Jump Diffusion))קפיצה 
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תהליך סטוכסטי הכולל תסוגה  

 Mean Reversion))לתוחלת 
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 גישת רצועת המגף

((Bootstrap 

מגרילה נתוני תשואה מקריים מתוך מדגם של   Bootstrap -גישת ה•

יתרונה של גישה זו הוא שהיא יכולה לכלול בחובה . נתונים  היסטוריים

ולכן היא יכולה לייצר התפלגות בעלת  , אירועים קיצוניים שקרו בעבר

יצירת התפלגות . זנבות שמנים יותר ביחס לההתפלגות הנורמלית

בעלת זנבות שמנים מאפשרת מבט מציאותי יותר לגבי נתוני התשואות  

 .בפועל

 Bradleyלמעשה מדובר בשיטה סטטיסטית שהגה ופיתח המלומד •

Efron המלומד הוכיח כי ניתן  . 70 -מאוניברסיטת סטנפורד בשנות ה

,  לאמוד מאפיינים סטטיסטיים של אמדים לפרמטרים באוכלוסייה

שהם בעצמם מהווים  )באמצעות דגימה חוזרת מתוך הנתונים שבידינו 

וכך למעשה נוצרת סימולציה של מדגמים אלטרנטיביים שהיינו  (. מדגם

 .עשויים לראות
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 גישת רצועת המגף

((Bootstrap 
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 גישת רצועת המגף

((Bootstrap 
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 גישת רצועת המגף

((Bootstrap 
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 גישת רצועת המגף

((Bootstrap 
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Monte Carlo  מולBootstrap 

•Monte Carlo  היא יצירה של התפלגות של מסלולי

או מחירי נכסים על ידי שימוש במספרים /תשואות ו

 .מקריים

•Bootstrapping   הופכת את בחירתם של נתוני תשואות

 .  היסטוריות שקרו בפועל למקריות
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Monte Carlo  מולBootstrap 

Bootstrap Monte Carlo  

  תרחישים עתידיים היפוטתיים וקובעות את השווי העתידי שתי הגישות יוצרות התפלגות של

 .כממוצע ההתפלגות

של תשואות היסטוריות ( וקטור)שולפת קבוצה 

 .שקרו בפועל

, למשל)מסלול תשואה  אלגוריתם המתאר

GBM.) 

 .הופכת את הנתונים ההיסטוריים למקרית

 

 .הופכת את התשואה למקרית

בנתונים  (Built-in)הקורלציה כבר גלומה 

 .ההיסטוריים

מכריחה אותנו למדל את הקורלציה בין גורמי 

 .הסיכון

לא מניחים )לגבי ההתפלגות  אין כל הנחה

 (.התפלגות נורמלית

 .פרמטריות מניחה הנחות

 .מודל כולל בחובה סיכון .נדרש מידע רב
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Monte Carlo 

גמישה וניתן להרחיב אותה לטווחי זמן , חזקה: יתרונות•

 .ארוכים יותר

עלויות  , צורכת זמן להרצת הסימולציות, יקרה: חסרונות•

 (.הון אנושי)משאבי מחשב ועלויות מומחיות 
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Bootstrap 

מגלמת בתוכה את הקורלציה  , קלה ליישום: יתרונות•

הנורמליות של  -תופסת אוטומטית את אי, בצורה טבעית

לא כופה הנחת התפלגות  , קרי)שינויי המחירים 

 (.פרמטרית
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טעות התקן של סטיית התקן של  

 המדגם

להלן הנוסחה לחישוב טעות התקן של סטיית התקן של •

 :המדגם

 

 

 

עלינו  , (T/1)שעל מנת להגדיל את הדיוק פי , משמע•

 .T2 -ב( ההרצות)להכפיל את מספר הסימולציות 

הרי שנצטרך   20אם נרצה להגדיל את הדיוק פי , למשל•

 .400 -להגדיל את מספר הסימולציות ב

 
 

T

SE

T
SE

2
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סימולציה של משתנים מקריים  

 ולסקי'מתואמים באמצעות פירוק צ

 .לא קיים נכס או תיק מציאותי המכיל רק גורם סיכון אחד•

ניתן פשוט לייצר  , על מנת למדל כמה גורמי סיכון•

 .משתנים מקריים מרובים

מידול התרחישים המציאותי הוא למעשה פונקציית  •

התפלגות רב מימדית הממדלת משתנים מקריים  

 .מרובים

הבעיתיות בגישה זו היא שהקורלציות אינן כלולות ועל כן •

 .  יש לאמוד אותן
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סימולציה של משתנים מקריים  

 ולסקי'מתואמים באמצעות פירוק צ

מה שאנו באמת רוצים לעשות זה לסמלץ משתנים מקריים  •

אך באופן שבו נתפוס או נשקף את הקורלציות בין  

 .המשתנים

 .אנו רוצים משתנים מקריים אבל מתואמים, בקיצור•

הנוסחה הבאה ממירה שני משתנים מקריים בלתי תלויים  •

 :למשתנים מקריים מתואמים

  2

2

12

11

1 e

e
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סימולציה של משתנים מקריים  

 ולסקי'מתואמים באמצעות פירוק צ

 :כאשר•

 .משתנים מקריים בתי תלויים=           •

 (.מדד לקשר לינארי)מקדם המתאם =           •

 .משתנים מקריים מתואמים=           •

21 ,



21 ,ee
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שלבים לחישוב תנודתיות   2

 (  לא גלומה)היסטורית 

המדידה  -(למשל יומיות)חישוב סדרה של תשואות 1.

המסורתית של התנודתיות דורשת למדוד תחילה את  

חישוב התשואה  . השינוי בערך הנכס מתקופה לתקופה

על פני ( Continuously Compounded)הרציפה 

 :ימים עוקבים הוא כדלקמן













1

ln
i

i
i

P

P
r



   

  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

שלבים לחישוב תנודתיות   2

 (  לא גלומה)היסטורית 

 :י הנוסחה הבאה"שיעור השינוי הפשוט נתון ע    

 

 

 

 הסדרה יכולה   -קביעת תוכנית השיקלול של התצפיות2.

 או  ( כל תשואה בעלת משקל שווה)להיות לא משוקללת       

 כאשר תוכנית משוקללת נותנת משקל רב יותר  , משוקללת      

 .לתשואות האחרונות היות והן נוטות להיות יותר רלוונטיות      

1

1
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 תוכנית לא משוקללת  

 (משקלות שווים)

היא ( שבה משקל כל התצפיות שווה)השונות הלא משוקללת •

י המשוואה "הנתונה ע, "הסטנדרטית"השונות ההיסטורית 

 :הבאה

 

 

 :כאשר•

•n
 שיעור השונות היומית=  2

•m  =m  התצפיות העדכניות ביותר. 

 הממוצע של כל התשואות היומיות  /התוחלת=      •
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 הנחות מפשטות 2

 :התשואה היומית הממוצעת שווה לאפס1.

 

 :m -ל( m-1) -שינוי המכנה מ  2.

קרי אמד של  ,ואז נקבל אמד טוב יותר לשונות הלא משוקללת•

 (:  MLE)נראות מקסימלית 
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 התוכנית המשוקללת

או אז נרצה  , אם המטרה היא לאמוד את התנודתיות הנוכחית•

 .  העדכניים יותר/לתת משקל רב יותר לנתונים האחרונים

 :י הממוצע הנע המשוקלל"מודל גנרי של גישה זו נתון ע•

 

 

 
 

 .האלפות הן המשקלות של כל התצפיות•

 .1 -סכום כל האלפות חייב להיות שווה ל•
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 ARCHמודל 

תוחלת השונות : אנו יכולים כעת להוסיף משתנה נוסף למודל•

 .לטווח הארוך

ולכן אנו מוסיפים  " נסוגה לתוחלת"הרעיון הוא שהשונות •

למודל גורם נוסף שבה לתפוס את תוחלת השונות 

 .המשוקללת לטווח הארוך

 

 :כאשר•

 

 

 

 
 

 .האלפות הן המשקולות של כל תצפית•

 .1 -סכום כל האלפות חייב להיות שווה ל•
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 ARCHמודל 

מחליפה את החלק  , w, לעיתים האות היוונית אומגה•

 :ואז ניתן להציג את המודל בצורה הבאה, שהוספנו

 

 

 

 :כאשר•

 

 

 

 
 

 .האלפות הן המשקולות של כל תצפית•

 .1 -סכום כל האלפות חייב להיות שווה ל•
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 EWMAמודל 

,  (EWMA)בממוצע נע משוקלל אקספוננצילית •

הנתונה  , בפרופורציה קבועה)דועכים /המשקלות יורדים

 (. lי "ע

 המשקלות EWMA -ב•

 .1 -מסתכמים ל      

 המשקלות יורדים  , עם זאת •

 (בשיעור קבוע)אקספוננציאלית      

 .על פני הזמן     
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הגרסה הרקורסיבית של 

EWMA 

 

 

 

 

 :כאשר•

l  = (.1 -ל 0בין )משקל האמד לתנודתיות הקודמת 

  2

1

2

1

2 1   nnn ull



   

  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 EWMAמודל 

גבוהים ימזערו את השפעת התשואות היומיות  lערכי •

ויגדילו את השפעת האמד לתנודתיות בתקופה  

 .הקודמת

נמוכים יגדילו את השפעת התשואות היומיות   lערכי •

ויקטינו את השפעת האמד לתנודתיות בתקופה  

 .הקודמת
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 GRCHמודל 

לא רק כולל בחובו את האמדים  GARCH( 1,1)מודל •

אלא גם , האחרונים של השונות והתשואה בריבוע

משתנה שלוקח בחשבון את תוחלת השונות לטווח 

 .w, ארוך
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 GARCHמודל 

 :כאשר•

   =משקל התשואה בתקופה הקודמת 

b   =משקל האמד לשונות הקודמת 

w =משקל תוחלת השונות לטווח ארוך  , 

 :כאשר•

1

1
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 GARCHמודל 

 :מודל סטציונארי או יציבות יתקבל כאשר•

 

 

הוא מקרה פרטי של תהליך   EWMAמודל , לסיכום•

 :כאשר, GARCH( 1,1)שונות מסוג 

 

1 b
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וחיזוי  GARCHמודל 

 התנודתיות

נקרא ההתמדה   b -ו סך הצברם של •

(Persistence) , ואם המודל הוא סטציונארי על פני זמן

               הרי שסך הצברם של ( כולל תסוגה לתוחלת, קרי)

 . 1 -יהיה קטן מ b -ו

ימים  kהתנודתיות העתידית החזויה לאופק זמן של •

 :היא

     Ln

k

Lkn VVE 

22 b
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   MBA ,CRM ,FRM ,רועי פולניצר    

 בעלים    

 שווי פנימי    

    roip@intrinsicvalue.co.il   

    052.598.1668    

mailto:roip@intrinsicvalue.co.il

