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0055  --  BBUUSSIINNEESSSS  MMAATTHHEEMMAATTIICCSS  &&  SSTTAATTIISSTTIICCAALL  IINNFFEERREENNCCEE  
  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN 
TThhiiss  ccoouurrssee  ccoommpprriisseess  bbaassiicc  ccoonncceeppttss  aanndd  tteecchhnniiqquueess  
ooff  mmaatthheemmaattiiccss  &&  ssttaattiissttiiccss..  AA  tthhoorroouugghh  kknnoowwlleeddggee  iinn  
tthhee  aarreeaass  ooff  bbaassiicc  mmaatthheemmaattiiccss  aanndd  pprreesseennttaattiioonn  ooff  
ddaattaa  iiss  aann  eesssseennttiiaall  sskkiillll  ffoorr  mmaannaaggeemmeenntt  aaccccoouunnttaanntt..  
TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  aaccccoouunnttaanntt  sshhoouulldd  uunnddeerrssttaanndd  
ssttaattiissttiiccaall  ccoonncceeppttss,,  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  nneeeedd  ttoo  eessttiimmaattee  
tthhee  uunncceerrttaaiinnttiieess  ooff  bbuussiinneessss  ddeecciissiioonnss..  TThhiiss  ccoouurrssee  
aallssoo  ggiivveess  bbaassiicc  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  mmaatthheemmaattiiccaall  
tteecchhnniiqquueess  aapppplliieedd  ffoorr  ffoorreeccaassttiinngg  iinn  ccoorrppoorraattee  
ppllaannnniinngg  aanndd  FFiinnaanncciiaall  MMaannaaggeemmeenntt..    
 

OOBBJJEECCTTIIVVEESS  
TToo  pprroovviiddee  tthhee  ssttuuddeennttss  bbaassiicc  kknnoowwlleeddggee  ooff  
mmaatthheemmaattiiccss  aanndd  ssttaattiissttiiccss  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo::    
  UUssee  aanndd  iinntteerrpprreett  mmaatthheemmaattiiccaall  aanndd  ssttaattiissttiiccaall  

mmeetthhooddss,,  aanndd  
  PPrreesseenntt  tthhee  rreessuullttss  ooff  qquuaannttiittaattiivvee  nnaattuurree,,  iinn  aa  

ssuuiittaabbllee  ffoorrmm  ffoorr  ttaakkiinngg  bbuussiinneessss  ddeecciissiioonnss..    
 

LLEEAARRNNIINNGG  OOUUTTCCOOMMEESS  
OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  yyoouu  sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo::  
  UUnnddeerrssttaanndd  iinntteeggeerrss,,  ffrraaccttiioonnss  aanndd  ddeecciimmaallss,,  

ppeerrcceennttaaggee  aanndd  rraattiiooss;;  
  MMaanniippuullaattee  iinneeqquuaalliittiieess  aanndd  ssoollvvee  lliinneeaarr,,  nnoonn--

lliinneeaarr  aanndd  ssiimmuullttaanneeoouuss  eeqquuaattiioonnss;;  
  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ddeerriivvaattiivveess  aanndd  

ccaallccuullaattee  mmaaxxiimmaa,,  mmiinniimmaa  aanndd  ppooiinntt  ooff  iinnfflleeccttiioonn;;  
  WWoorrkk  oouutt  ssiimmppllee  aanndd  ccoommppoouunndd  iinntteerreesstt  aanndd  

uunnddeerrssttaanndd  ccoonncceepptt  ooff  llooaann,,  mmoorrttggaaggee  aanndd  
ddiissccoouunnttiinngg;;  

  CCaallccuullaattee  NNPPVV,,  IIRRRR,,  aannnnuuiittiieess  aanndd  ppeerrppeettuuiittiieess;;  
  RReeaalliizzee  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ddaattaa  aanndd  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  ttaabbuullaattee  ddaattaa  aanndd  pprreeppaarree  ggrraapphhss,,  
cchhaarrttss  aanndd  ddiiaaggrraammss;;  

  CCaallccuullaattee  ffoorr  bbootthh  uunnggrroouuppeedd  aanndd  ggrroouuppeedd  ddaattaa::  
aarriitthhmmeettiicc  mmeeaann,,  mmeeddiiaann,,  mmooddee,,  rraannggee,,  vvaarriiaannccee,,  
ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  aanndd  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  vvaarriiaattiioonn;;  

  CCaallccuullaattee  ddiissppeerrssiioonnss,,  ccoorrrreellaattiioonn,,  ccoorrrreellaattiioonn  
ccooeeffffiicciieenntt  aanndd  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  ddeetteerrmmiinnaattiioonn;;  

  CCoommppuuttee  vvaarriiaannccee,,  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  aanndd  
ccooeeffffiicciieenntt  ooff  vvaarriiaattiioonn;;  

  CCaallccuullaattee  iinnddiicceess  uussiinngg  eeiitthheerr  bbaassee  oorr  ccuurrrreenntt  
wweeiigghhttss  aanndd  aappppllyy  iitt  ttoo  ddeeffllaattee  aa  sseerriieess;;  

  CCaallccuullaattee      ssiimmppllee  pprroobbaabbiilliittyy  ddeemmoonnssttrraatteess      
ccoonnddiittiioonnaall  pprroobbaabbiilliittyy  aanndd  rruulleess  ooff  pprroobbaabbiilliittyy;;  

  CCoommppuuttee  aann  eexxppeecctteedd  vvaalluuee  aanndd  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  
uussee  ooff  eexxppeecctteedd  vvaalluuee  ttaabblleess  iinn  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg;;  

  EElluucciiddaattee  tthhee  ccoonncceeppttss  ooff  rriisskk  aanndd  uunncceerrttaaiinnttyy;;  
  DDeemmoonnssttrraattee  tthhee  uussee  ooff  nnoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  

ttaabblleess;;  
  AAppppllyy  tthhee  PPaarreettoo  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  tthhee  8800::2200  rruullee;;  
  AAppppllyy  tthhee  rreeggrreessssiioonn  eeqquuaattiioonn  ttoo  pprreeddiicctt  tthhee  

ddeeppeennddeenntt  vvaarriiaabbllee,,  ggiivveenn  aa  vvaalluuee  ooff  tthhee  
iinnddeeppeennddeenntt  vvaarriiaabbllee;;  

  PPrreeppaarree  aa  ttiimmee  sseerriieess  ggrraapphh  aanndd  iiddeennttiiffyy  ttrreennddss  
aanndd  ppaatttteerrnnss  uussiinngg  aann  aapppprroopprriiaattee  mmoovviinngg  
aavveerraaggee;;  

  IIddeennttiiffyy  tthhee  ccoommppoonneennttss  ooff  aa  ttiimmee  sseerriieess  mmooddeell  
aanndd  pprreeppaarree  aa  ttrreenndd  eeqquuaattiioonn  uussiinngg  eeiitthheerr  
ggrraapphhiiccaall  mmeeaannss  oorr  rreeggrreessssiioonn  aannaallyyssiiss;;  

  CCaallccuullaattee  sseeaassoonnaall  ffaaccttoorrss  ffoorr  bbootthh  aaddddiittiivvee  aanndd  
mmuullttiipplliiccaattiivvee  mmooddeellss  aanndd  ccoommpprreehheenndd  iittss  
aapppprroopprriiaatteenneessss;;  

  CCaallccuullaattee  pprreeddiicctteedd  vvaalluueess  ggiivveenn  aa  ttiimmee  sseerriieess  
mmooddeell;;  

  PPeerrffoorrmm  ccoonnffiiddeennccee  IInntteerrvvaall  aanndd  hhyyppootthheessiiss  ZZ  
aanndd  TT  tteesstt  ffoorr  ssiinnggllee  ppooppuullaattiioonn  mmeeaann;;  

  AAppppllyy  ssaammpplliinngg  FFrreeqquueennccyy  DDiissttrriibbuuttiioonn  wwiitthh  aanndd  
wwiitthhoouutt  rreeppllaacceemmeenntt  ffoorr  ssaammppllee  ssiizzee  22  aanndd  33;;  

  FFiinndd  tthhee  sseeaassoonnaall  vvaarriiaattiioonnss  aanndd  ddeemmoonnssttrraattee  
ffoorreeccaassttiinngg  tteecchhnniiqquueess..  

  

IINNDDIICCAATTIIVVEE  GGRRIIDD  
PART SYLLABUS CONTENT AREA WEIGHTAGE 

AA  

11  BBaassiicc  MMaatthheemmaattiiccaall  TTeecchhnniiqquueess  
22  FFoorrmmuullaaee  aanndd  EEqquuaattiioonnss    
33  DDeerriivvaattiivveess  
44  CCoommppoouunnddiinngg  aanndd  DDiissccoouunnttiinngg  
55  BBaassiicc  IInnvveessttmmeenntt  AApppprraaiissaall  

40% 

BB  

66  DDaattaa  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  
77  CCoolllleeccttiioonn  aanndd  PPrreesseennttaattiioonn  ooff  ddaattaa  
88  AAvveerraaggeess  
99  DDiissppeerrssiioonn  
1100  CCoorrrreellaattiioonn  aanndd  LLiinneeaarr  RReeggrreessssiioonn  
1111  IInnddeexx  nnuummbbeerrss  
1122  PPrroobbaabbiilliittyy  
1133  NNoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  
1144  EEssttiimmaattiioonn  &&  TTeessttiinngg  
1155  SSaammpplliinngg  &&  SSaammpplliinngg  FFrreeqquueennccyy  DDiissttrriibbuuttiioonn    
1166  FFoorreeccaassttiinngg  --  TTiimmee  sseerriieess  

60% 

TTOOTTAALL  100% 

NNoottee::  TThhee  wweeiigghhttaaggee  sshhoowwnn  aaggaaiinnsstt  eeaacchh  sseeccttiioonn  iinnddiiccaatteess,,  ssttuuddyy  ttiimmee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ttooppiiccss  iinn  tthhaatt  sseeccttiioonn..    TThhiiss  
wweeiigghhttaaggee  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ssppeecciiffyy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  ttoo  bbee  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhaatt  sseeccttiioonn  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..    

  

DDEETTAAIILLEEDD  CCOONNTTEENNTTSS  
  

PPAARRTT  ––  AA    
BBUUSSIINNEESSSS  MMAATTHHEEMMAATTIICCSS    
 

11..  BBaassiicc  MMaatthheemmaattiiccaall  TTeecchhnniiqquueess  
  IInntteeggeerrss,,  FFrraaccttiioonnss  aanndd  DDeecciimmaallss  
  OOrrddeerr  ooff  OOppeerraattiioonnss  

  PPeerrcceennttaaggee  aanndd  RRaattiiooss  
  RRoooottss  aanndd  PPoowweerrss  
  EErrrroorrss  
  

22..  FFoorrmmuullaaee  aanndd  EEqquuaattiioonnss    
  IInnttrroodduuccttiioonn  

  
OOPPEERRAATTIIOONNAALL  LLEEVVEELL--22 
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  MMaanniippuullaattiinngg  IInneeqquuaalliittiieess  
  LLiinneeaarr  EEqquuaattiioonnss,,  LLiinneeaarr  EEqquuaattiioonnss  aanndd  

GGrraapphhss,,  SSiimmuullttaanneeoouuss  EEqquuaattiioonnss  
  NNoonn--LLiinneeaarr  EEqquuaattiioonnss,,  PPrrooggrreessssiioonnss  
  AArriitthhmmeettiicc  PPrrooggrreessssiioonn  
  GGeeoommeettrriicc  PPrrooggrreessssiioonn  ((nntthh  TTeerrmmss  aanndd  

SSuumm))    
  MMaattrriicceess  ((DDeeffiinniittiioonn  SSuumm  aanndd  mmuullttiipplliiccaattiioonn  

ooff  ttwwoo  mmaattrriicceess))    
    UUssee  iinn  SSoollvviinngg  ssiimmuullttaanneeoouuss,,  eeqquuaattoorrss,,  

CCrraammeerr’’ss  rruulleess    
  LLiinneeaarr  pprrooggrraammmmiinngg,,  PPrrooppeerrttiieess  aanndd  uussiinngg  

ooff  pprrooggrraammmmiinngg  ffoorr  mmaaxxiimmiizzaattiioonn  ooff  pprrooffiitt  
aanndd  mmiinniimmiizzaattiioonn  ooff  ccoosstt..            

 

33..  DDeerriivvaattiivveess  
  CCoonncceepptt  ooff  DDeerriivvaattiivvee  aanndd  ddiiffffeerreennttiiaattiioonn    
  BBaassiicc  RRuulleess  ooff  ddiiffffeerreennttiiaattiioonn  
  IInnssttaannttaanneeoouuss  rraattee  ooff  cchhaannggee  
  DDeerriivvaattiivveess,,  MMaaxxiimmaa  aanndd  MMiinniimmaa  &&  PPooiinntt  ooff  

IInnfflleeccttiioonn  
 

44..  CCoommppoouunnddiinngg  aanndd  DDiissccoouunnttiinngg  
  SSiimmppllee  IInntteerreesstt,,  CCoommppoouunndd  IInntteerreesstt,,  

EEqquuiivvaalleenntt  RRaatteess  ooff  IInntteerreesstt  
  RReegguullaarr  SSaavviinnggss  aanndd  SSiinnkkiinngg  FFuunnddss  
  LLooaann  aanndd  MMoorrttggaaggeess  
  CCoonncceepptt  ooff  DDiissccoouunnttiinngg  

 

55..  BBaassiicc  IInnvveessttmmeenntt  AApppprraaiissaall  
  NNeett  PPrreesseenntt  VVaalluuee  ((NNPPVV))  MMeetthhoodd    
  IInntteerrnnaall  RRaattee  ooff  RReettuurrnn  ((IIRRRR))  MMeetthhoodd    
  AAnnnnuuiittiieess  aanndd  PPeerrppeettuuiittiieess  
  LLiinnkkiinngg  CCoommppoouunnddiinngg  aanndd  DDiissccoouunnttiinngg  
  UUssiinngg  SSpprreeaaddsshheeeett((DDeeffiinnee  SSpprreeaadd  sshheeeett,,  

nneeeedd  ttoo  uussee  ooff  sspprreeaadd  sshheeeett,,  DDeeffiinnee  wwoorrkk  
bbooookk,,  wwoorrkk  sshheeeettss  aanndd  ttyyppee  ooff  cceellll  ccoonntteennttss))  

  SShhaarreehhoollddeerr  VVaalluuee((ddeeffiinnee  sshhaarreehhoollddeerr  vvaalluuee  
aanndd  iiddeennttiiffyy  ffiinnaanncciiaall  oobbjjeeccttiivveess  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  
sshhaarreehhoollddeerrss  wweeaalltthh))  

  

PPAARRTT  ––  BB    
 SSTTAATTIISSTTIICCSS  AANNDD  SSTTAATTIISSTTIICCAALL  IINNFFEERREENNCCEE 
 

66..  DDaattaa  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  
  IInnttrroodduuccttiioonn,,  CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  GGoooodd  

IInnffoorrmmaattiioonn,,  DDaattaa  TTyyppee  ((QQuuaalliittaattiivvee  aanndd  
QQuuaannttiittaattiivvee  ddaattaa,,  pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  
ddaattaa,,  ddiissccrreettee  aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss  ddaattaa))  

  

77..  CCoolllleeccttiioonn  aanndd  PPrreesseennttaattiioonn  ooff  ddaattaa  
  TTaabblleess,,  CChhaarrttss,,  FFrreeqquueennccyy  DDiissttrriibbuuttiioonn,,  

HHiissttooggrraammss,,  OOggiivveess,,  SSccaatttteerr  DDiiaaggrraamm  
 

88..  AAvveerraaggeess  
  AArriitthhmmeettiicc  MMeeaann,,    HHaarrmmoonniicc  mmeeaann,,  

GGeeoommeettrriicc  mmeeaann,,  MMooddee,,  MMeeddiiaann  
 

99..  DDiissppeerrssiioonn  
  RRaannggee  
  QQuuaarrttiilleess  aanndd  QQuuaarrttiillee  RRaannggee  aanndd  QQuuaarrttiillee  

ddeevviiaattiioonn  oorrtthhee  SSeemmii--QQuuaarrttiilleess  RRaannggee  
  MMeeaann  DDeevviiaattiioonn  
  VVaarriiaannccee  aanndd  SSttaannddaarrdd  DDeevviiaattiioonn  
  CCooeeffffiicciieenntt  ooff  VVaarriiaattiioonn  
  SSkkeewwnneessss  

 

1100..  CCoorrrreellaattiioonn  aanndd  LLiinneeaarr  RReeggrreessssiioonn  
  CCoorrrreellaattiioonn    

  CCoorrrreellaattiioonn  CCooeeffffiicciieenntt  aanndd  CCooeeffffiicciieenntt  ooff  
ddeetteerrmmiinnaattiioonn  

  SSppeeaarrmmaann’’ss  RRaannkk  CCoorrrreellaattiioonn  CCooeeffffiicciieenntt  
  LLiinneess  ooff  BBeesstt  FFiitt  
  SSccaatttteerr  GGrraapphh  MMeetthhoodd  
  LLiinneeaarr  RReeggrreessssiioonn  AAnnaallyyssiiss  
  UUssiinngg  SSpprreeaaddsshheeeettss  ((CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  aa  

uusseeffuull  sspprreeaadd  sshheeeettss,,  AAddvvaannttaaggee  aanndd  
ddiissaaddvvaannttaaggee  ooff  sspprreeaadd  sshheeeettss,,  iinnsseerrttiinngg  
ffoorrmmuullaa  iinn  eexxcceell,,  eexxppllaaiinn  ffoorrmmuullaa  wwiitthh  
ccoonnddiittiioonnss))  

 

1111..  IInnddeexx  nnuummbbeerrss  
  BBaassiicc  TTeerrmmiinnoollooggyy  
  IInnddeexx  RReellaattiivveess  
  TTiimmee  SSeerriieess  ooff  IInnddeexx  RReellaattiivveess  
  TTiimmee  SSeerriieess  DDeeffllaattiioonn  
  CCoommppoossiittee  IInnddeexx  NNuummbbeerrss  
  WWeeiigghhtteedd  IInnddeexx  NNuummbbeerrss  
  RReettaaiill  PPrriiccee  IInnddeexx  ffoorr  PPaakkiissttaann  

 

1122..  PPrroobbaabbiilliittyy  
  CCoonncceepptt  ooff  PPrroobbaabbiilliittyy  aanndd  ccoouunnttiinngg  

tteecchhnniiqquueess  ((iinncclluuddiinngg  mmuullttiipplliiccaattiioonn  rruulleess  ooff  
ccoouunnttiinngg,,  ccoommbbiinnaattiioonnss,,  ppeerrmmuuttaattiioonnss,,  eettcc))))  

  RRuulleess  ooff  PPrroobbaabbiilliittyy  
  EExxppeecctteedd  VVaalluueess  
  EExxppeeccttaattiioonn  aanndd  DDeecciissiioonn  MMaakkiinngg  

  

1133..  NNoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  
  PPrroobbaabbiilliittyy  DDiissttrriibbuuttiioonnss((DDiissccrreettee  aanndd  

ccoonnttiinnuuoouuss))  
  NNoorrmmaall  DDiissttrriibbuuttiioonn  
  SSttaannddaarrdd  NNoorrmmaall  DDiissttrriibbuuttiioonn  
  BBiinnoommiinnaall  ooff  ppaassssiioonn  ddiissttrriibbuuttiioonn    
  HHyyppeerr  ggeeoommeettrriicc  ddiissttrriibbuuttiioonn    
  UUssiinngg  NNoorrmmaall  DDiissttrriibbuuttiioonn  ttoo  CCaallccuullaattee  

PPrroobbaabbiilliittiieess  
  PPaarreettoo  DDiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  8800::2200  RRuullee    

  

1144..  EEssttiimmaattiioonn  &&  TTeessttiinngg  
  CCoonnffiiddeennccee  IInntteerrvvaall  ZZ  aanndd  TT  tteesstt  ffoorr  ssiinnggllee  

ppooppuullaattiioonn  mmeeaann  
  TTeessttiinngg  hhyyppootthheessiiss  ZZ  aanndd  TT  tteesstt  ffoorr  ssiinnggllee  

ppooppuullaattiioonn  mmeeaann  
  CChhaaii  ssqquuaarree  ddiissttrriibbuuttiioonn  

 

1155..  SSaammpplliinngg  &&  SSaammpplliinngg  FFrreeqquueennccyy  DDiissttrriibbuuttiioonn  
  SSaammpplliinngg  FFrreeqquueennccyy  DDiissttrriibbuuttiioonn  wwiitthh  &&  

wwiitthhoouutt  rreeppllaacceemmeenntt  ffoorr  ssaammppllee  ssiizzee  22  aanndd  33  
  RRaannddoomm  aanndd  NNoonn--RRaannddoomm  SSaammpplliinngg  
  SSaammpplliinngg  FFrreeqquueennccyy  ddiissttrriibbuuttiioonn  ffoorr  

pprrooppoorrttiioonn  
  

1166..  FFoorreeccaassttiinngg  --  TTiimmee  sseerriieess    
  CCoommppoonneennttss  ooff  TTiimmee  SSeerriieess  ((DDeeffiinnee  ttiimmee  

sseerriieess  aanndd  iiddeennttiiffyy  iittss  eexxaammpplleess,,  pprreeppaarriinngg  
ttiimmee  sseerriieess  ggrraapphhss  aanndd  iiddeennttiiffyyiinngg  ttrreennddss))  

  FFiinnddiinngg  tthhee  TTrreenndd((MMeetthhooddss,,  pprreeppaarree  ttrreenndd  
eeqquuaattiioonn  uussiinngg  ggrraapphhiiccaall  mmeeaannss  oorr  
rreeggrreessssiioonn  aannaallyyssiiss))  

  FFiinnddiinngg  tthhee  SSeeaassoonnaall  VVaarriiaattiioonnss((DDeeffiinnee  
SSeeaassoonn  vvaarriiaattiioonnss,,  ffiinnddiinngg  tthhee  sseeaassoonnaall  
ccoommppoonneennttss  uussiinngg  aaddddiittiivvee  aanndd  
mmuullttiipplliiccaattiivvee  mmooddeellss))  

  FFoorreeccaassttiinngg((DDeeffiinnee  ffoorreeccaassttiinngg,,  ffoorreeccaassttiinngg  
uussiinngg  lliinneeaarr  rreeggrreessssiioonn  aannaallyyssiiss))  

  LLiimmiittaattiioonn  ooff  FFoorreeccaassttiinngg  MMooddeellss  
  

RReeccoommmmeennddeedd  BBooookkss::  

CCoorree  RReeaaddiinnggss 

TTIITTLLEE  AAUUTTHHOORR  PPUUBBLLIISSHHEERR  
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