
 

 

   

 

 
 

רגרסיה לינארית מרובת : ניתוח כמותי
 7מאמר מס' /  משתנים מסבירים

 בסדרה
 

 מאת: רועי פולניצר
 

מקדם ההחלטיות )קרי, מקדם ההסבר ניתן לפרש את הינה הרחבה של רגרסיה עם משתנה מסביר בודד.  מרובהרגרסיה 

של הרגרסיה המרובה באותו האופן שמפרשים את הרגרסיה  של המקדמיםהסטטיסטיים וטעויות התקן  t -המרובה(, ה

. עם זאת, קיימים מספר הבדלים, כך שלמעשה הנוסחאות עבור המקדמים וטעויות התקן הינן מורכבות יותר. הפשוטה

חד, מקדמי השיפוע נקראים גם מקדמי השיפוע החלקיים היות והם מודדים את השפעת השינוי של משתנה בלתי תלוי א

 בהנחה שיתר המשתנים הינם ללא שינוי. 

 

( המשתנה שהושמט מתואם עם התנועה של המשתנה 1מתרחשת בהינתן שני תנאים: ) משתנה ה הנובעת מהשמטתיהטי

 של המשתנה התלוי. קובע גורם( המשתנה שהושמט הינו 2הבלתי תלוי במודל, )

 

 נארית של שני משתנים בלתי תלויים או יותר.משוואת הרגרסיה המרובה מגדירה משתנה תלוי כפונקציה לי

 

ikikiii XBXBXBBY  ...22110 

 
 

איבר החותך הינו ערכו של המשתנה התלוי כאשר המשתנים הבלתי תלויים שווים לאפס. כל אחד ממקדמי השיפוע הינו 

לתי תלויים השינוי הנאמד במשתנה התלוי עבור שינוי של יחידה אחת במשתנה הבלתי תלוי, כאשר יתר המשתנים הב

 הינם ללא שינוי.

 

ברגרסיה מרובת משתנים, ניתן לפרש את כל אחד ממקדמי השיפוע כמקדם שיפוע חלקי על ידי זה שהוא מודד את 

ההשפעה על המשתנה התלוי כתוצאה משינוי במשתנה הבלתי תלוי הקשור, כאשר יתר המשתנים הבלתי תלויים הינם 

 ללא שינוי.
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ל המשתנים הבלתי תלויים, בעוד שהטרוסקדסטיות הומוסקדסטיות פירושה כי שונות איברי השגיאה קבועה עבור כ

שונות איברי השגיאה משתנה על פני המדגם. הטרוסקדסטיות עשויה לקבל צורה של הטרוסקדסטיות מותנית, כי פירושה 

 שפירושה שהשונות הינה פונקציה של המשתנים הבלתי תלויים.

 

מינימום של סכום ריבועי איברי השגיאה. האמדים רגרסיה מרובה אומדת את מקדמי השיפוע והחותך באמצעות הבאה ל

בכל תוכנה  OLS -(, כאשר ניתן למצוא את אמדי הOLSשל המקדמים הללו ידועים כאמדי הריבועים הפחותים )

 סטטיסטית.

 

 טעות התקן של הרגרסיה הינה סטיית התקן של הערכים החזויים עבור המשתנה התלוי על קו הרגרסיה:

1


kn
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, )או מקדם ההסבר המרובה( מקדם ההחלטיות
2R, הוא השינוי של ההשתנות ב- Y  מוסבר על ידי קבוצת המשתנים אשר

-הבלתי תלויים. ה
2R  מה שעשוי להיות בעייתי וה  –גדל ככל שמספר המשתנים הבלתי תלויים גדל- 

2Rוקנן המת

 -מתקנן את ה
2R המשתנים הבלתי תלויים, כדלקמן:עבור מספר 
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 ן כדלקמן:ינוה iהנחות הרגרסיה המרובה מתייחסות ברובן לאיבר השגיאה, 

 קיים קשר לינארי בין המשתנה התלוי לבין המשתנים הבלתי תלויים. .1

כל קשר לינארי מדויק בין כל שני משתנים בלתי תלויים או אולם אין ים הבלתי תלויים אינם מקריים, המשתנ .2

 יותר.

 תוחלת איבר השגיאה היא אפס. .3

 שונות איברי השגיאה היא קבועה. .4

 השגיאה של תצפית אחת אינה מתואמת עם השגיאה של תצפית אחרת. .5

 איבר השגיאה מפולג נורמלית. .6
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תי תלויים הינו צירוף לינארי מושלם של משתנה בלתי קיימת כאשר אחד מהמשתנים הבלמתמושלמת  תמולטיקולינאריו

די חזק אחד עם כאשר שני משתנים בלתי תלויים או יותר מתואמים  מתעוררתלא מושלמת  מולטיקולינאריותתלוי אחר. 

 .עדיין לא באופן מושלם, אך השני

 

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

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

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

 ובנושאים נוספים.  הניהול הסיכונים

 
 

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

 כלכלי, חברות פרטיות וציבוריות בישראל. אשר בוצעו עבור משרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץואקטואריה פיננסית שווי 
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והן בתחום  הערכות שווי בנושא שינוי מבנה עסקיהן 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

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

 (.IAVFAכמנכ"ל ויו"ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )

רועי הינו מרצה מבוקש בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית, המופיע בפני חברי הנהלה ודירקטורים והוא עמד 

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

 רשות עובדי עבור מנחים קווים לקביעת הוועדהם כיו"ר רועי משמש ג. 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

 שונים.אשקלון ובמוסדות אקדמיים 

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 -מאוניברסיטת בן

(, 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(, IAVFAרים הפיננסיים בישראל )והאקטוא

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

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

מדינות ברחבי העולם באותן  90 -קאים שנבחנו בכלכלנים וסטטיסט 11,500מבין  99 -בשניהם ציוניו דורגו באחוזון ה

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

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

 גוריון.
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