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1. What will the form of the expexted utility function be if risk aversion is constant? 

What if relative risk aversion is constant?  

 

2. For what form of expected utility function will the investment in a risky asset be 

independent of wealth? 

 

3. Consider the case of a quadratic expected utility function. Show that at some 

level of wealth marginal utility is decreasing. More importantly, Show that 

absolute risk aversion is increasing at any level of wealth.  

 

4. A coin has probability 𝑝 of landing heads. You are offered a bet in which you will 

be paid $2 if the first head occurs on the 𝑗th flip.  

(a) What is the expected value of this bet when 𝑝 = 1/2? 

(b) Suppose that your expected utility function is 𝑢(𝑥) = ln 𝑥. Express the utility of 

this game to you as a sum. 

(c) Evaluate the sum. (This requires knowledge of a few summation formulas.) 

 

5. A consumer has an expected utility function of the form 𝑢(𝑤) = − 1
𝑤⁄ . He is 

offered a gamble which gives him a wealth of 𝑤1 whit probability 𝑝 and 𝑤2 whit 

probability 1 − 𝑝. What wealth would he need now to be just indifferent 

between keeping his current wealth or accepting this gamble?  
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𝐿1دو التاری به صورت اگر  -6 = (0.4 . 𝐴 . 𝐵)  و𝐿2 = (𝑝2 . 𝐿3 . 𝐿4)  و نیز𝐿3 = (0.3 . 𝐴 . 𝐵)  و

𝐿4 = (0.6 . 𝐴 . 𝐵)  باشند، در این صورت مقدار𝑝2  را به گونه ای بیابید که𝐿1  و𝐿3 ؟ معادل باشند 

ثابت کنید که مطلوبیت انتظاری در شرایط وجود تبدیالت خطی صعودی تغییرناپذیر خواهد بود. ب(با ارائه  -7

صعودی، ممکن است که رتبه بندی مطلوبیت  یک مثال نقض نشان دهید که تحت شرایط وجود تبدیالت غیر خطی

 انتظاری تغییر ناپذیر نباشد. 

𝑢(𝐴1)اگر  -8 = 𝑢(𝐴2)و  20 = قرار  𝐴2و  𝐴1در رتبه بندی رجحان ها بین  𝐴3باشند و پی آمد  100

𝑝داشته باشد، با فرض  = و  𝐴3را چنان تعیین کنید که مصرف کننده بین حالت مطمئن 𝑢(𝐴3) مقدار 0/8

𝐿1وضعیت نامطمئن  = (𝑝1 . 𝐴1 . 𝐴2) بی تفاوت باشد . 

𝑢(𝑤)شخصی تابع مطلوبیت انتظاری به شکل  -9 = √𝑤  دالر ثروت دارد. وی یک بلیط  4دارد. در ابتدا او

بخت آزمایی دارد که با احتمال 
1

2
دالر و با احتمال  12ارزش  

1

2
فاقد ارزش خواهد بود. مقدار مطلوبیت انتظاری  

 که او در آن قیمت بلیط را کنار خواهد گذاشت چیست؟ 𝑝این فرد چقدر است؟ پایین ترین قیمت 

𝑤اگر تابع مطلوبیت فردی به صورت  -10 =
1

3
𝑤3 − 60𝑤2 + 3600𝑤  باشد که در آن𝑤  میزان ثروت

  است. در این صورت ریسک پذیر یا ریسک گریز بودن فرد را مشخص کنید.فرد 

𝑢𝐴به ترتیب به صورت  Bو  Aفرض کنید که توابع مطلوبیت مصرف کنندگان  -11 = 𝑤
1

𝑢𝐵و  2 = 𝑤
1

باشند،  3

 درجه ریسک گریزی کدام فرد بیشتر است؟

 


