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בתוכנת לוגיסטית ברגרסיה להשתמש כיצד נסביר זו במצגת  

Excel או ,רכישה יבצע מסוים פוטנציאלי לקוח האם לנבא מנת על  

 .לא

 

מסוים שמאורע ההסתברות לניבוי משמשת לוגיסטית רגרסיה  

 .מסוים מוצר ירכוש מסוים פוטנציאלי שלקוח למשל כמו ,יתממש

 

פלט נתוני מנתחת לוגיסטית רגרסיה (output data) בינאריים. 

 

הפלט משתנה Y המאורע התרחשות את מייצג (1 = Y) אי את או  

  דמה פלט משתנה מכונה Y קרובות לעיתים .(Y = 0) התרחשותו

(Dummy Output Variable). 
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את מחשבת אשר משוואה למעשה קובעת לוגיסטית רגרסיה  

  (פוטנציאלי קונה ידי על רכישה ,למשל) Y שמאורע לכך ההסתברות

 .יתרחש

שלנו האקסל קובץ על נסתכל בוא 
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את לבסס הולכים שאנו הקלט נתוני את לראות יכולים אנחנו  

 .עליהם שלנו הניתוח

 

Y התגובה הוא (Response) לא או קנה הפוטנציאלי הלקוח אם,  

 .קנה הלקוח אם 1 -ו קנה לא הלקוח אם 0 כאשר

 

Age ו הפוטנציאליים מהלקוחות אחד כל של הגיל הוא- Gender  

  0 -ו זכר עבור 1) פוטנציאליים מהלקוחות אחד כל של המין הוא

 .(נקבה עבור

 

רכשו שלא אלו לבין הרוכשים בין מפריד קו שמתחנו לראות ניתן. 
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אחרי לקנות מתחילים שזכרים לראות שניתן היא הקו של התוצאה  

 .45 גיל
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44 בן לזכר 43 בן מזכר הקלט משתני את ונשנה הבה 
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36% -ל 27% -מ קופצת לרכישה שההסתברות קיבלנו 
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עולה שההסתברות לראות ניתן ,45 -ל 44 -מ הגיל את נשנה ואם  

 .עולה הזכר של שהגיל ככל
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מ קופצת לרכישה ההסתברות 47 -ל 45 -מ הגיל את נשנה אם-  

 .הנתונים עם מתיישב וזה .69% -ל 47%
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ניתן ?30 בת לנקבה הקלט נתוני את נשנה אם יקרה מה אבל  

  עם מתיישב זה וגם .0% -ל צונחת לרכישה שההסתברות לראות

 .הנתונים
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הלוגיט עבור פתרון מחפשים אנחנו (L = Logit) 

 

L = Constant + A * Age + B * Gender 

 

את לפתור מנת על L, את תחילה לפתור עלינו Constant, A ו- B. 
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הלוגיט הם אלו ,בתמונה זאת לראות ניתן L, ה- Constant, A ו- B  

 .לעשות כיצד לכם אראה ואני שפתרתי

 

(בכחול) ההסתברות משוואת בתמונה זאת לראות ניתן ,בנוסף 
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ה בתוסף להשתמש מקובל- Solver את למצוא מנת על באקסל  

  oהסכו את למקסימום מביא אשר B -ו Constant, A של השילוב

 .שלנו בגיליון ביותר האחרונה העמודה של
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הצהוב התא את למקסם מנסה אני 
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1 -ל ממוקסמת הכחולה במסגרת המסומנות מהמשוואות אחת כל  

 .מדויקת הכי היא ההסתברות משוואת כאשר
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כאשר ביותר המדויק באופן מנבא ההסתברות משוואת Y או 0 הוא  

1. 
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 גזירת הרגרסיה הלוגיסטית
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תחילה המשוואה את ונגזור הבה. 

של ההסתברות את מחשבים שאנו נוספת פעם לראות ניתן X לכך  

 .יתרחש שהמאורע
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כלומר, X שבו למאורע שווה Y 1 -ל שווה. 

ל ההסתברות ולכן- X ש להסתברות שווה- Y 1 -ל שווה. 
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הסיכויים (odds) ש- X ש ההסתברות שבין ליחס שווה יתרחש- X  

 .יתרחש לא X -ש ההסתברות לבין יתרחש
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ללוגיט משוואות שתי קיבלנו ,כלומר.   

ל שווה שהלוגיט היא הראשונה המשוואה- Constant ועוד A כפול  

Age ועוד B כפול Gender.   
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של הטבעי ללוגריתם שווה שהלוגיט היא השנייה והמשוואה  

 .X -ל הסיכויים
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ממונחי נעבור ואם Ln למונחי e באדום המשוואה את נקבל. 
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בכחול המסומנות האלגבריות המניפולציות את נבצע ואם.... 
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.... של ההסתברות את נקבל X. 
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שמקסמנו ביותר האחרונה בשורה במשוואה לרגע ניזכר ואם  

  משוואת כאשר ממוקסמת זו שמשוואה הרי ,Solver -ה באמצעות

 :-ל שווה Y כאשר אחרות במילים ,ביותר המדויקת היא ההסתברות



 גזירת הרגרסיה הלוגיסטית

29 

כאשר ממוקסמת באדום שמסומנת המשוואה.... 
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...ממוקסמת באדום המסומנת ההסתברות כאשר 
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משוואת את לוקחים זה עושים שאנחנו מה ,נוספת פעם אז  

  B -ו Constant, A -ה את ומוצאים ההסתברות

 

 

 

 

 

 

הסופי שבתא הסכום את את ימקסמו אשר 
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למשוואת הנכונה התשובה את מצאנו אז ,זה את עשינו ואם  

 .ההסתברות
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ביצוע רגרסיה לוגיסטית 

 באקסל
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הללו מהמשוואות אחת כל של הקלט משתני את נראה תחילה. 
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הוא ההסתברות משוואת של הקלט נתון e בחזקת L. 
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של הקלט נתוני e בחזקת L הלוגיט הם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וכמובן  
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ה הם הלוגיט של הקלט נתוני- Constant, A ו- B וכן Age ו-  

Gender 
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אחת מכל שנגזרו מהתרחישים אחד כל על ונסתכל הבה כעת  

  מצאנו B -ו Constant, A -ה את כאשר הפוטנציאליים מהלקוחות

 Solver -ה באמצעות
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מה אחד כל- e בחזקת L מהלוגיט נגזר 
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מה אחד מכל נגזרת ההסתברות ומשוואת- e בחזקת L 
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ההסתברות משוואת כאשר ממוקסמת שהיא האחרונה והמשוואה  

   P -ו Y עבור נגזרת מדויקת הכי היא
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הסכום את ונמקסם האחרונה בעמודה שורה כל את נסכום ולבסוף. 

 

הכי היא ההסתברות כאשר ממוקסמת הזו המשוואה כי נזכיר  

  של הסתברות שקיימת אומר שזה Y = 1 כאשר קורה וזה מדויקת

  שקיימת אומר שזה Y = 0 -כש או יקרה שהמאורע 100%

 .יקרה שהמאורע 0% של הסתברות
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שאפשר ככל מתקרבים אנו ,ממוקסמת הסכימה שעמודת משעה  

  מתכוונים ואנו ההסתברות משוואות של ביותר המדויק הסט ליצירת

 .זאת לעשות מנת על Solver -ב להשתמש
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ב להשתמש כיצד נראה כעת- Solver ה את למצוא מנת על-  

Constant, A ו- B של הסכום את למקסימום מביאים אשר  

   ,האחרונה העמודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביותר המדויקת היא המתקבלת ההסתברות שמשוואת כך  
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את ונריץ הבה אז Solver 
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הצהוב התא את ממקסמים אנחנו ,המטרה תא את נקבע ראשית 
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ה של התאים שינוי באמצעות- Constant, A ו- B   



 ביצוע רגרסיה לוגיסטית באקסל

48 

ה כפתור על ללחוץ הוא לנו שנותר כל- Solve קורה מה ולראות 
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עם מתעסקים כאשר .בבעיה שנתקלנו נראה Solver צריך לעיתים  

   .אילוצים להוסיף
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ביותר המדויק האילוצים שסט שגיליתי עד זה עם שיחקתי אני אז  

 הסכום את למקסימום שמביא זה הוא לעבוד הזו למשוואה שגורם
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שעוזר גיליתי שאני אילוץ נוסיף והפעם מחדש זאת נעשה בוא  

 .מאוד
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ה עם משחק כדי תוך הזה האילוץ את גיליתי אני- Solver. יודע אני  

  אז 25 למינוס מתחת יירד לא Constant -שה לכך אדאג שאם

 האחרונה העמודה של המקסימלי הסכום את נקבל
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על אלחץ אם כעת Solver הנכונה התשובה את אקבל אני 
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הבעיה את פתר שאקסל נראה 
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המקסימלי הערך את שקיבלנו נראה למטה נגלול ואם 
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ב השתמשנו למעשה- Solver ה למציאת- Constant, A ו- B  

  ההסתברות שמשוואת שאומר מה ,העמודה סכום את שממקסמים

   B. -ו Constant , Aאותם עם נכונה הינה שלנו
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שימוש ברגרסיה לוגיסטית 

 לניתוח ודירוג אשראי קמעונאי



שימוש ברגרסיה לוגיסטית לניתוח ודירוג אשראי 

 קמעונאי
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מדגימים הם בו ובלזברג פולניצר ה"ה של למאמרם קישור ב"מצ  

  לאמידת הלוגיסטית הרגרסיה מודל בתוצאות להשתמש ניתן כיצד

 :קמעונאיים לווים של פירעון לחדלות הסתברות או/ו אשראי דירוג
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 נשמח לעמוד לרשותכם

 CFV ,F.IL.A.V.F.A. ,FRM, רועי פולניצר

 

 מעריכי שווי בלתי תלויים   –בעלים של שווי פנימי 

 

 (IAVFA)ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל "מנכ
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