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66-819' אאקונומטריקה למתקדמים 
15מס'תרגיל

) r) ושער הריבית ( Y), ההכנסה הפנויה ( CONSUMמשפחות התקבלו נתונים על הצריכה ( 40במדגם של 

ששלמו משפחות על רכישות באשראי :

משפחהצריכההכנסהריבית על אשראי
14.2120013661

14.6130011842

22.5180014903

22.6190012064

22.4200016745

17.5230017426

17.2240022937

15.9270021038

14.1280028079

13.22900237910

14.43000297111

21.53100210412

21.63200279013

143200255014

203300296015

24.23500225016

20.13500313517

253600228118

19.93600323419

13.74200326820

16.24300404721

16.14400328822

15.84500424723

22.84500302324

24.84700397625

16.34700348926

13.54800463127

20.75100355028

20.95200461929

19.45500389630

24.15700490831

23.66000403832

13.96300595633

157000517134

23.37200629335

18.87400526236

24.58000695137

20.28500596538

18.28900807339

17.79500679340
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לינארי המסביר את הצריכה. מודלונסח.1

הקלאסיות שסביר להניח שהן מתקיימות?ם? מהן ההנחות מקדמיהסימני מהם

(כאשר מתעלמים ממצב של הטרוסקדסטיסיות).OLSאמדו את המודל בשיטת .2

MODEL/OLS

(בדיקות דו צדדיות).0.05, בר"מ השערה למובהקות המקדמיםמבחני כוער.3

.  (בדיקות חד צדדיות)0.05שערה לסימני המקדמים, בר"מ מבחני הערכו .4

-GOLDFELDערכו מבחן .5 QUANDT .לזיהוי הטרוסקדסטיסיות בשל ההכנסה

.0.10ובחנו את השערה בר"מ האמצעיותמהתצפיות25%השמיטו 

שתי רגרסיות נפרדות.יצותצפיות אמצעיות והר10וטיהשמהקובץ ממוין לפי ההכנסה, 

, 1-15על מנת להריץ רגרסיה לפי תצפיות 

SAMPLEהקליקו 

set rangeושם   1    15

ואז להריץ את הרגרסיה.

, 26-40על מנת להריץ רגרסיה לפי תצפיות 

SAMPLEהקליקו 

set range  26    40ושם  

ואז להריץ את הרגרסיה.

.0.10לזיהוי הטרוסקדסטיסיות, בר"מ WHITEערכו מבחן .6

MODEL/OLSולאחריוTEST/heteroskedasticity/WHITE…

).     0.10לזיהוי הטרוסקדסטיסיות . (ר"מ Breusch-Paganערכו מבחן .7

MODEL/OLSולאחריוTEST/heteroskedasticity/ Breusch-Pagan
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.לתיקון הטרוסקדסטיסיותWHITEאמדו את המודל לפי שיטת .8

MODEL/OLS עם האופציהrobust standard errors

)22הניחו ששונות ההפרעה המקרית היא  .9 ) iiV u Y.(כלומר, פרופורציונאלית לריבוע ההכנסה)

.WLSאמדו את המודל בשיטת 

MODEL/other linear models/weighted least squares

weight variableואהw(או כל שם אחר) 21, כאשר/w Y.

).weight variable-כפל בשורש הריבועי של ההתוכנות הסטטיסטיות, המודל מוכמו ברוב משום מה, (

)2הניחו ששונות ההפרעה המקרית היא  .10 ) iiV u Y  ואמדו את הקבועים2-ו.

2לפי תוצאות האמידה של   2ln ln lnuhat Y  .

)2המקרית היא  תחת ההנחה ששונות ההפרעה .11 ) iiV u Y  אמדו את המודל בשיטת ,FGLS.

2.085943- לחלק את המודל ביש 
iY

, 15ושער הריבית על האשראי 7000מהו האומדן לתוחלת הצריכה של משפחה שהכנסתה הפנויה .12

OLSלפי אומדני 

WHITEלפי אומדני 

)22ת ההנחה  , תחWLSלפי אומדני  ) iiV u Y

)2, תחת ההנחה  FGLSלפי אומדני  ) iiV u Y 


