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  מונטה קרלועבור הסתברות  התפלגויותמיומנו של אקטואר: 

ראשית  סימולציה,מונטה קרלו אך על מנת להתחיל להריץ  מאמר זה מדגים את עוצמתה של סימולציית

להתחיל להבין מהי  כדי. )probability distributions( הסתברות ן של התפלגויותעלינו להבין את הרעיו

ה מסוימת בחברה גדולה בתוך מחלק שכרהלהסתכל על התפלגות  רוצים שאנולרגע נניח הסתברות, 

 אחד מעובדי המחלקה. דנן שלפנינו, שכרו של כלבמקרה  –נתונים גלומיים  לאסוף עלינו, כלשהי. ראשית

באמצעות  שכיחותהתפלגות כ הללונתונים ה את להתוותו כלשהופורמט באת הנתונים עלינו לארגן שנית, 

, כאשר )intervals( מרווחים ה שלאת השכר לקבוצ נחלקשכיחות, ההתפלגות את  . על מנת ליצורתרשים

את או העובדים את מספר  נרשוםלאחר מכן  .של התרשים אופקיהציר העל  נרשוםללו ה את המרווחים

 תפלגותאת הלראות בנקל שכיחות העובדים בכל אחד מהמרווחים על הציר האנכי של התרשים. כעת ניתן 

  בתוך המחלקה.  השכר שכיחות

  

) 180מתוך  60 -כ עולה כי מרבית העובדים (בערךשהתקבל  תרשים התפלגות השכיחותעל קצר מבט מ

  .לשעה ₪ 8.00חים ימרוו

  

אחוז את  לנו הסתברות מראההכהתפלגות הסתברות. התפלגות גם ניתן לתאר את הנתונים הללו 

 נחלק, הסתברותההתפלגות את  על מנת ליצור סך הכל מספר העובדים.מ ,בכל אחד מהמרווחים ,העובדים

ציר העל את התוצאות נרשום בסך הכל מספר העובדים ו ,כל אחד מהמרווחיםב ,מספר העובדיםאת 

   .של התרשיםהאנכי 



 

 

 

 

: ניתן לאמוד את סך הכל מספר העובדיםמ ,בכל קבוצת שכר ,העובדים אחוזהתרשים הבא מראה לנו את 

יח מרוו הכוללת,מתוך הקבוצה  כמובן המוגרל אקראית ,כלשהושעובד לכך ההסתברות את הסבירות או 

אמידת בזמן  ללא שינוינשארים  שכר כלשהו הנופל בתוך מרווח נתון. לדוגמא, בהנחה שכל התנאים

 8.00בין יח מרוו, הכוללתהקבוצה מתוך המוגרל אקראית  ,, הרי שההסתברות לכך שעובד כלשהוהמדגם

  ל אחד לשלוש).(סיכוי ש 0.33הינה לשעה  ₪ 8.50 - ל לשעה ₪

  

  

 מתארות ערכים יות הסתברות בדידותתפלגוהלהיות בדידות או רציפות.  יכולות הסתברות התפלגויות

התפלגות  אנכיות. , ללא ערכי ביניים ומוצגות כסדרה של עמודות, בדרך כלל מספרים שלמיםמפורשים

או  3, 2, 1, 0 - מתוך ארבע הטלות מטבע הוגן כ "עץ"את מספר הפעמים שנקבל למשל לתאר יכולה בדידה, 

קיימים  שני מספריםכל בין כי  היות והן מניחות ותמתמטי הפשטותן למעשה ינהרציפות יות תפלגוה. 4

קיים מספר אינסופי של ערכים בין שתי נקודות כי רציפה מניחה ההתפלגות ה, כלומר. אינסוף ערכי ביניים

גות בהתפלגות רציפה כקירוב להתפל באופן יעילבהתפלגות. עם זאת, במרבית המצבים, ניתן להשתמש 

  מתאר את המצב הקיים. נו בהכרחדידה למרות שהמודל הרציף איב

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

  בחירת התפלגות ההסתברות הנכונה

תהליך נוסף  צעדים הבאים מהווים. ההסתברותההתפלגות  תרדרך אחת לבחי נההינתונים  יתהתווי

  .לא ידועיםבלתי ה, המתאר באופן הטוב ביותר את המשתנים הסתברותההתפלגות לבחירת 

  

  :ם הבאיםצעדיאת ה בצע, יש להתפלגות ההסתברות הנכונהלבחירת 

 לעיתים, ניתןמשתנה האמור. תנאי האודות  שידועכל מה את רשום יש לה הנאמד. המשתנבחינת  •

נתונים נתונים היסטוריים. אם  מתוך לא ידועבלתי הלאסוף מידע בעל ערך אודות המשתנה 

על מה הן על ניסיון קיים והן , בהתבסס על דעתשתמש בשיקול ניתן להאינם זמינים,  היסטוריים

 .לא ידועבלתי ההמשתנה  אודותשידוע  ם בתחילהרשנש

 התפלגויות ההסתברות. של תכונות ותרשימיםת סקיר •

משתנה כלשהו כאשר תנאי  מאפיינתהתפלגות כלשהי מאפיינת את המשתנה. שההתפלגות  בחירת •

 תואמים את תנאי המשתנה.ההתפלגות 

  

  סימולציית מונטה קרלו

לצרכי  המשמשחולל מספרים מקריים סימולציית מונטה קרלו בצורתה הפשוטה היא לא יותר מאשר מ

הסימולציה מחשבת תסריטים רבים של מודל כלשהו באמצעות בחירה חיזוי, אמידה וניתוח סיכונים. 

שהוגדרה על ידי המשתמש עבור משתנים לא  ,תשל ערכים מתוך התפלגות הסתברו באופן חוזר ונשנה

שונות  תים תוצאוכל התסריטים הללו יוצרהיות ומשתמשת בערכים הללו עבור המודל האמור. ו ,ידועים

ן מאורעות (על פי רוב עם נוסחאות או ינתחזיות ה תחזית כלשהי. כל תסריט כולל בחובובמודל, הרי ש

 סוים,פונקציות) שאנו מגדירים כתפוקות חשובות של המודל. בדרך כלל מדובר במאורעות כגון: סכום מ

  רווח נקי או הוצאות ברוטו.

  

 גדולסל כדורי גולף מתוך  שליפתכעל  וגישת סימולציית מונטה קרלעל שוב ופן פשוט יותר, ניתן לחבא

תלויים  סלגודלו כמו גם צורתו של ה .מהסל כבר נשלפוששל הכדורים עם החזרה  באופן חוזר ונשנה

, מול התפלגות 10וסטיית תקן של  100ם תוחלת של (למשל, התפלגות נורמלית ע תפלגותבהנחות הה

סימטריים יותר  ם יותר אועשויים להיות עמוקימסוימים  סליםשת) כאשר אחידה או התפלגות משול

מספר הכדורים  באופן תדיר יותר מאחרים.כדורים מסוימים  ם שלשליפתאת מאחרים, ובכך מאפשרים 

שסומלצו. עבור מודל גדול עם מספר רב של הנחות, ניתן  וייםהניסבאופן חוזר ונשנה תלוי במספר  נשלפוש

יש קבוצה של  כל תינוק בסלל. זה לצד זה , שבו שוכבים תינוקות רביםענקלדמיין את המודל הגדול כסל 

 קורלציהישנה אחד עם השני (אם התינוקות הללו מחזיקים ידיים  דורי גולף שמקפצים סביבו. לעיתיםכ

וכדורי הגולף מקפצים בד בבד כאשר חלקם מקפצים באופן בלתי תלוי באחרים. הכדורים  שתנים)בין המ

נספרים ונרשמים, ) הענקהסל המרכזי קרי, (בתוך המודל שמתוך האינטרקציות הללו  פעםנבחרים בכל ש

  כלשהי של הסימולציה. ויהחזים תוצאה ובכך מספק

  



 

 

 

 

הינן בלתי ש הסתברות ת התפלגותוערכים מקריים עבור כל הנח ו מייצרת, סימולציית מונטה קרלכוםלסי

השפעה על הערך אין כל עבור ניסוי אחד נבחר ערך המקרי שאחרות, ל במילים ה.תלויות אחת בשניי

 ם במתודתתסריטימומלץ להשתמש בדגימת מונטה קרלו כאשר רוצים לסמלץ  .וגרלהמקרי הבא שי

"what if"  התשואה איננה נכס מכל הצפויה התשואה תוחלתעולם שבו (כלומר,  אמיתי- עולםהנחת תחת 

  ).CAPM -הנאמד מתוך מודל ה התשואה שעור כי אם הסיכון חסרת

   

 אקטואריהה השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

 .פיננסיתה

  
  בכבוד רב,                                                          

  רועי פולניצר                                                         

  לשכת מעריכי השווי  מנכ"ליו"ר ו                                                                              

 והאקטוארים הפיננסיים בישראל                                                                              


