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  תותרשימי התפלג ענוחטיפים לפאקטואר: מיומנו של 

ההתפלגויות המשמשות בתחומי האקטואריה  45 - במאמרים הבאים נתמקד בפרטיה של כל אחת מ

  הפיננסית, כאשר נתחיל בהתפלגויות הבדידות ונסיים בהתפלגויות הרציפות. 

  

על  תבוננותה עצםמלסייע לפענח את מאפייניה של התפלגות  העשוייםבמאמר זה נציג מספר טיפים 

פונקציית ו) PDF- probability density functionקציית צפיפות ההסתברות (פונתרשימים שונים של 

  :)CDF- cumulative distribution functionההתפלגות המצטברת (

כאשר עבור התפלגויות  –) PDFפונקציית צפיפות ההסתברות (עבור כל התפלגות, נציג את תרשים  •

 ).2התפלגויות בדידות יוצגו תרשימי עמודות (תמונה  ועבור) 1רציפות יוצגו תרשימי שטח (תמונה 

נורמלית הינה תמיד בצורת פעמון, כאשר יכולה לקבל רק צורה אחת (למשל, התפלגות  אם ההתפלגות •

ההבדל היחיד הוא בנטייה המרכזית הנמדדת באמצעות התוחלת והפיזור הנמדד באמצעות סטיית 

) בתוספת תרשים קו PDFיית צפיפות ההסתברות (יוצג רק תרשים שטח אחד של פונקצאו אז התקן), 

 את השפעותיהם של פרמטרים שונים של ההתפלגות. ים) המרא3(תמונה  PDF -של ה

אם ההתפלגות יכולה לקבל צורות רבות (למשל, התפלגות ביתא היא התפלגות אחידה כאשר אלפא =  •

וביתא =  1; התפלגות משולשת כאשר אלפא = 2אלפא = ביתא =  ; התפלגות פרבולית כאשר1ביתא = 

יוצגו או אז , וכך הלאה), 5וביתא =  2סימטרית חיובית כאשר אלפא = -, או להיפך; התפלגות א2

 ).5(תמונה  תרשימי שטח ותרשימי קו מרובים

 CDF- cumulative distributionשל פונקציית ההתפלגות המצטברת ( S ותתרשימים או עקומ •

function 4), יוצגו כתרשימי קו (תמונה.(  

התפלגות (למשל, התוחלת של התפלגות נורמלית) היא המיקום המרכזי שלה ההנטייה המרכזית של  •

 ).3(תמונה 

נקודת הפתיחה של ההתפלגות היא לעתים הפרמטר המינימלי שלה (למשל, התפלגות פרבולית,  •

רקסיין וכו') או פרמטר המיקום שלה (למשל, נקודת א התפלגותאחידה,  התפלגותמשולשת,  התפלגות

היא  מסוג רביעי בטא, אך נקודת הפתיחה של התפלגות 0היא  המקורית בטאהפתיחה של התפלגות 

עם  מסוג רביעי בטאהתפלגות מציג  5פרמטר המיקום שלה, התרשים השמאלי העליון של תמונה 

 ).x - , נקודת הפתיחה שלה על ציר ה10 שלמיקום 

(למשל, התפלגות פרבולית, היא לעתים הפרמטר המקסימלי שלה נקודת הסיום של ההתפלגות  •

או המקסימום הטבעי שלה מוכפל בגורם רקסיין וכו') א התפלגותאחידה,  התפלגותמשולשת,  התפלגות

וערך  0המקורית יש מינימום של  בטאהתפלגות לעל ידי פרמטר המיקום (למשל,  הוזזשהפרמטר 

מצביעה על כך שנקודת  2ל וגורם ש 10עם מיקום של  מסוג רביעי בטאהתפלגות , אך 1מקסימלי של 



 

 

 

 

, פירושו 2מוכפל בגורם של  1, והרוחב שלה של 11 -ל הוזזהונקודת הסיום  10 - ל הוזזההפתיחה 

 ).5ג בתמונה כמוצ 12יהיה ערך סיום של  מסוג רביעי בטאשלהתפלגות 

, אם האלפא מסוג רביעי בטאשבין הפרמטרים הן לעתים ברורות. לדוגמא, בהתפלגות  אינטראקציותה •

סימטרית, כאשר ככל שהביתא גבוהה יותר מהאלפא ההתפלגות היא ההתפלגות היא הרי ש = ביתא

סימטרית -סימטרית חיובית וככל שהביתא נמוכה יותר מהאלפא ההתפלגות היא יותר א- יותר א

 ).5שלילית (תמונה 

 -ו )shape( צורה מעוצב באמצעות שניים או שלושה פרמטרים הקרוייםשל התפלגות  PDF - לעתים ה •

שני פרמטרים, מיקום אלפא וגודל ביתא, כאשר האלפא  םנלדוגמא, להתפלגות לפלס יש .)scale( גודל

מצביעה על הנטייה המרכזית של ההתפלגות (ממש כמו התוחלת בהתפלגות הנורמלית) והביתא מצביעה 

 על הפיזור מהתוחלת (ממש כמו סטיית התקן בהתפלגות הנורמלית).

), כך 2וסטיית תקן של  10עם תוחלת של  3ת שבתמונה צרה יותר (ההתפלגות הנורמלי PDF - ככל שה •

 .יותרקטן  CDF - ) ורוחבה של עקומת ה4(תמונה  נראית תלולה CDF - של ה S -עקומת ה

• CDF מעלות (קו דמיוני המחבר את נקודת הפתיחה ונקודת הסיום של ה 45 של בזווית ישר בצורת קו - 

CDF מציין התפלגות אחידה; עקומת (S  שלCDF של בזווית ישרמים זהים מעל ומתחת לקו העם סכו 

המצוי כולו מעל לקו הישר  CDFמציינת עקום סימטרי כמו פעמון או עקום בצורת גל; עקום  מעלות 45

המצוי כולו מתחת  CDFסימטרית חיובית, בעוד שעקום - מצביע על התפלגות אמעלות  45 של בזווית

סימטרית שלילית, כמוצג בארבעת הגרפים - מצביע על התפלגות א מעלות 45 של בזווית לקו הישר

 .5הראשונים בתמונה 

או שמאלה מצביע על אותה התפלגות רק שהוזזה על ידי הוזז ימינה שבצרותו אך  הנראה זהה CDFקו  •

אך נמשך לשמאל או לימין מצביע על אפקטים  נקודהההמתחיל מאותה  CDFמיקום כלשהו, וקו 

 .5הכפלה, כפי שמוצג בשני הגרפים האחרונים בתמונה מכפלתיים על ההתפלגות כמו למשל גורם 

• CDF ) כמעט אנכי מצביע על התפלגות בעלת גבנוניותkurtosis(  גבוהה עם זנבות שמנים ועם מרכז

מאוד עם זנבות  ברח שטוח יחסית, CDFהנמשך כלפי מעלה (למשל, ראו התפלגות קושי) לעומת 

 .שטוחים

גדול דיו  ניסוייםעל ידי מספר רציפה  ת להתפלגותחלק מההתפלגויות הבדידואת ניתן לקרב  •

בינומית  התפלגותת והתפלגות בינומי(למשל, יחסית  סימטריותת להצלחה ולכישלון יוהסתברוו

מספר קטן של ניסויים והסתברות נמוכה להצלחה, ההתפלגות הבינומית הינה  על ידילדוגמא, ת). שלילי

וככל שההסתברות להצלחה תנוע סביב  בעוד שככל שנגדיל את מספר הניסיונייםסימטרית חיובית, -א

 .להתפלגות נורמליתכך ההתפלגות הבדידה תשאף  0.50

התפלגות לפרטים של כל נתייחס כאמור  –יתנות להחלפה כאחד התפלגויות רבות הינן גמישות ונ •

על  תחוזרהברנולי  התפלגות בעצם בינומית היאהתפלגות  למשל, –במאמרים הבאים  בנפרד התפלגותו

א; טתפלגות בשל ה פרטייםן מקרים ינה פרבוליתתפלגות הארקסיין והתפלגות ; פעמיםמספר עצמה 



 

 

 

 

פואסון שואפים  התפלגותבינומית והתפלגות ינומית שלילית שהוזזה; הינה התפלגות ב לקסהתפלגות פ

 לא אבל שם , מונח מתחום המתמטיקה שפירושו "כמעטin the limit'בגבול' (להתפלגות נורמלית 

סכום הריבועי של התפלגות נורמלית מרובה; התפלגות ארלנג היא בריבוע היא ה- ; התפלגות חיממש")

אך על בסיס  ,של התפלגות פואסון מא; התפלגות מעריכית היא ההופכישל התפלגות ג מקרה פרטי

- לוג יותפלגומא קשורה להתגבריבוע; התפלגות - היא היחס שבין שתי התפלגויות חי Fרציף; התפלגות 

דוחסת שתי התפלגויות  לפלסהתפלגות ; בריבוע- מעריכית, פסקל, ארלנג, פואסון וחינורמלית, 

שואף להתפלגות נורמלית;  נורמלית- התפלגות אחת; הלוגריתם הטבעי של התפלגות לוגכדי מעריכיות ל

רביעי  מסוג; התפלגות פירסון להתפלגות נורמליתשואף לגויות אחידות בדידות התפמספר הסכום של 

א; התפלגויות גאשבין שתי היא היחס חמישי מסוג התפלגות פירסון מא; של התפלגות ג ההופכיהיא 

מספר רב של דרגות חופש בעלת  Tהתפלגות א מתוקננת; טהיא התפלגות ב )PERTהתפלגות פרט (

  מתוקננת; וכך הלאה. וייבולהיא התפלגות  התפלגות ריילישואפת להתפלגות נורמלית; 

  

  

  (תרשים שטח) ) רציפהPDF( הסתברותקציית צפיפות פונ – 1תמונה 

  

  

  )עמודות(תרשים  בדידה) PDF( הסתברותקציית צפיפות פונ – 2תמונה 



 

 

 

 

  

  רציפות) PDF( הסתברותצפיפות  קציותפונמספר תרשימי קו של  – 3תמונה 

  

  

  

  )CDF( מצטברתות התפלגות פונקצי תרשימי – 4תמונה 



 

 

 

 

  

  )PDF( הסתברותצפיפות  קציותפונו )CDF( מצטברתות התפלגות פונקצימאפייני  – 5תמונה 

  

 אקטואריהה השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

 .פיננסיתה

  
  בכבוד רב,                                                          

  פולניצררועי                                                          

  לשכת מעריכי השווי  מנכ"ליו"ר ו                                                                           

 והאקטוארים הפיננסיים בישראל                                                                           


