
 

 

   

 

 
 

של מבחני השערה ורווחי סמך : ניתוח כמותי
 בסדרה 6מאמר מס' /  פשוטהרגרסיה 

 

 מאת: רועי פולניצר
 

, הומוסקדסטית נההקודם, מודל הרגרסיה הלינארית הקלאסי דורש מספר הנחות. אחת מההנחות הי כפי שראינו במאמר

נכונות, הרי שהמקדמים האכן הנחות הרגרסיה הלינארית שפירושה שונות קבועה של השגיאות על פני המדגם. אם 

רך כלל נהוג הנאמדים הינם בעלי התכונות הרצויות של חוסר הטייה ובעלי מינימום שונות בהשוואה לאמדים אחרים. בד

בשיטות סטנדרטיות של מבחני השערה על המקדמים  לעשות שימושהשגיאות מפולגות נורמלית, מה שמאפשר כי להניח 

 הנאמדים.

 

 , מחושב כדלקמן:1Bרווח הסמך של מקדם הרגרסיה, 

      
111 1111 bcbcbc stbBstbאוstb  

 
 

 -המובהקות הנמוכה ביותר שעבורה ניתן לדחות את השערת האפס. הפרשנות לערך ההינו עוצמת valuep -ערך ה

valuep .מציעה גישה אלטרנטיבית כאשר בוחנים מובהקות סטטיסטית 

 

 :יה שנאמדודרגות חופש משמש לביצוע מבחני השערה על הפרמטרים של הרגרס 2nעם  tמבחן 
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, לתוך משוואת PX, נקבע על ידי הכנסת הערך החזוי של המשתנה הבלתי תלוי, Ŷהערך החזוי של המשתנה התלוי, 

 הרגרסיה וחישוב
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החזוי הינו  Y -רווח הסמך עבור ערך ה    fcfc stYYstY   .טעות התקן של החיזויהיא  fsשר כא ˆˆ

 

 

 

 ( תופסים את השפעתו של משתנה בלתי תלוי בינארי:משתני דמייים )נמשתנים בלתי תלויים איכות

  1 -שווה למקדם השיפוע הינו השינוי של המשתנה התלוי עבור המקרה שבו משתנה הדמי. 

 ספר הקטגוריותפחות מ 1הדמה יהיה תמיד  מספר משתני. 
 

 

 הטרוסקדסטיות מתייחסת להפרה של הנחה זו.קבועה של השגיאות, בעוד שהשונות ההומוסקדסטיות מתייחסת לתנאי 

 השפעות ההטרוסקדסטיות הינן כדלקמן:

 .טעויות התקן הינן על פי רוב אומדנים לא אמינים 

 ה( אומדני המקדמים- ib.אינם מושפעים ) 

 אם טעויות התקן הינן קטנות מדי, אך אומדני המקדמים בעצמם אינם מושפעים, הרי שה- t  הסטטיסטיים יהיו

אינן מובהקת סטטיסטית תידחנה לעיתים קרובות מדי. ההיפך הוא נכון אם אשר גדולים מדי והשערות האפס 

 ינן גדולות מדי. טעויות התקן ה

 

הנחות הרגרסיה הלינארית הינן נכונות, או אז האמדים הינם חסרי הטייה ובעלי אכן אם כי מרקוב קובע -משפט גאוס

ופעם שנייה שאמדים  פרקטיקהב להתקייםמינימום שונות. המגבלות של המשפט הן שפעם אחת תנאיו עשויים שלא 

לאמדים אלטרנטיביים כוללים הן את אמד הריבועים הפחותים יותר. דוגמאות יעילים אלטרנטיביים עשויים להיות 

  .(LAD) והן את אמד הסטיות האבסולוטיות הפחותות (WLS) המשוקללים

 

הרגרסיה הנחות כי להניח  עלינוהסטטיסטיים של מקדמי הרגרסיה כאשר גודל המדגם קטן,  t -במטרה לפרש את ה

 t -שניתן לחשב את ה מה שאומרהמדגמים הינם גדולים,  ,על פי רוב. בפרקטיקה, מתקיימות בפרקטיקההלינארית 

  הסטטיסטיים באמצעות טעויות תקן הומוסקדסטיות בלבד.

 

 

 

 

 

 

  Office: +972.77.507.0590    Cell: +972.52.598.1668    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:info@intrinsicvalue.co.il


 3 

 

 

   

 

 

 

 שווי פנימי
מספק שירותי הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים  שווי פנימימשרד הערכות השווי 

מורכבים למטרות מס, עסקאות, דוחות כספיים ולצרכים משפטיים ומתמחה בביצוע ניתוחים כמותיים במכשירים 

תיקוף מודלים בתחומי פיננסיים ובמדידת סיכונים לצורכי יישום הוראות רגולטוריות, תקינה חשבונאית, פיתוח, יישום ו

 הניהול הסיכונים ובנושאים נוספים. 

 
 

 רועי פולניצר
המתמחה בהערכות שווי בלתי תלויות. בעשור האחרון היה רועי אחראי על אלפי עבודות הערכות  "שווי פנימי"של  םבעלי

 עבור משרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי, חברות פרטיות וציבוריות בישראל. אשר בוצעוואקטואריה פיננסית שווי 

והן בתחום  עסקי הערכות שווי בנושא שינוי מבנההן בתחום  רשות המסים בישראל רועי נמנע על רשימת היועצים של

. בנוסף, רועי נמנה על רשימת המומחים הכלכליים הערכות שווי בנושא נכסים בלתי מוחשיים בעסקאות מקרקעין

תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית והוא משמש מספר בתי משפט בישראל )שלום ומחוזיים כאחד( ב של

 (.IAVFAכמנכ"ל ויו"ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )
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רועי הינו מרצה מבוקש בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית, המופיע בפני חברי הנהלה ודירקטורים והוא עמד 

כמו גם בראש פורום  AIAVFטים המקצועיים של רכללי האתיקה והסטנדבראש צוות המשימה שגיבשה את 

 רשות עובדי עבור מנחים קווים לקביעת הוועדהרועי משמש גם כיו"ר . IAVFAגילויי הדעת של הפרקטיקנים שקובע את 

וועדת ) פיננסיים ומכשירים מוחשיים בלתי נכסים, תאגידים של שווי הערכות וניהול פיקוח, לביצוע בישראל המסים

בעברו שימש רועי כמרצה בקורסים מתקדמים בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות במכללה האקדמית (. פולניצר

 אשקלון ובמוסדות אקדמיים שונים.

בעל תואר שני במנהל עסקים )התמחות במימון( ותואר ראשון בכלכלה )התמחות במימון( הינו אקטואר רועי 

גוריון ועבר בהצלחה רבה את כל ששת בחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל. כמו -ןמאוניברסיטת ב

(, FEM(, כמודליסט פיננסי וכלכלי )QFV(, כמעריך שווי מימון כמותי )CFVכן, רועי מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי )

(, כאקטואר סיכוני ORA(, כאקטואר סיכונים תפעוליים )CRA(, כאקטואר סיכוני אשראי )MRAכאקטואר סיכוני שוק )

לשכת מעריכי השווי  ( מטעםPRA( וכאקטואר סיכונים פנסיוניים )LRA) (, כאקטואר סיכוני חייםIRAהשקעות )

( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים CRM) כמומחה לניהול סיכונים(, IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל )

(IARM( וכמנהל סיכונים פיננסיים )RMF( מטעם האיגוד העולמי למומחי סיכונים )GARP רועי עבר בהצלחה רבה את .)

(, כאשר EXAM PART II -ו  EXAM PART I) GARPאינטגרטיביים של -ההסמכה הבינלאומית הכמותיים שני מבחני

מדינות ברחבי העולם באותן  90 -כלכלנים וסטטיסטקאים שנבחנו ב 11,500מבין  99 -בשניהם ציוניו דורגו באחוזון ה

וסטטיסטיקה במסגרת לימודי תעודה  בנוסף, רועי בוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה הבחינות באותם המועדים.

-באקטואריה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה ומימון לתואר שני בכלכלה באוניברסיטת בן

 גוריון.
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