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SS55  --  SSTTRRAATTEEGGIICC  FFIINNAANNCCIIAALL  MMAANNAAGGEEMMEENNTT    
  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
TThhiiss  ccoouurrssee  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  ffooccuuss  oonn  tthhee  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  
pprraaccttiiccaall  aassppeeccttss  ooff  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt..  TThhee  ccoouurrssee  
ccoonnttaaiinnss  ttoooollss  aanndd  tteecchhnniiqquueess  ooff  ffiinnaanncciiaall  
mmaannaaggeemmeenntt,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  aapppplliieedd  iinn  tthhee  ssppeecciiffiicc  
aarreeaa  ooff  bbuussiinneessss,,  ttoo  mmaannaaggee  ooppeerraattiinngg,,  ffiinnaanncciinngg  aanndd  
iinnvveessttiinngg  aaccttiivviittiieess..  
  

OOBBJJEECCTTIIVVEE  
TToo  pprroovviiddee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiitthh  aann  iinn--ddeepptthh  kknnoowwlleeddggee  
ooff  ssttrraatteeggiicc  ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt  eennaabblliinngg  tthheemm  ttoo::  
  UUnnddeerrssttaanndd  aanndd  aappppllyy  ssttrraatteeggiicc  aapppprrooaacchh  ooff  

ffiinnaanncciiaall  mmaannaaggeemmeenntt,,  
  FFoorrmmuullaattiinngg  ffiinnaanncciiaall  ssttrraatteeggyy  ccoonnssiiddeerriinngg  

eeccoonnoommiicc  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ccoonnssttrraaiinnttss,,  
  EExxaammiinnee  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ggooaallss  aanndd  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  

bbuussiinneessss  ffoorr  pprrooppeerr  aapppplliiccaattiioonn,,  aanndd  
  DDeevveelloopp  ffiinnaanncciiaall  ppllaann  ttoo  mmaannaaggee  vvaarriioouuss  

ffiinnaanncciiaall  aaccttiivviittiieess  ooff  bbuussiinneessss..  
  

LLEEAARRNNIINNGG  OOUUTTCCOOMMEESS  
OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo::  
  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  ppootteennttiiaall  ssttrraatteeggiicc  ffiinnaanncciiaall  

oobbjjeeccttiivveess  ooff  aann  oorrggaanniizzaattiioonn;;  
  RReeaalliizzee  tthhee  iimmppaacctt  ooff  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  

ccoonnssttrraaiinnttss  oonn  ffiinnaanncciiaall  ssttrraatteeggyy,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  
iimmppaacctt  ooff  rreegguullaattiioonn  oonn  bbuussiinneessss  ccoommbbiinnaattiioonnss;;  

  EEvvaalluuaattee  iinnvveessttmmeenntt  pprroojjeeccttss  ((ddoommeessttiicc  aanndd  
iinntteerrnnaattiioonnaall)),,  iinncclluuddiinngg  tthheeiirr  ffiinnaanncciiaall  aanndd  
ssttrraatteeggiicc  iimmpplliiccaattiioonnss,,  ttaakkiinngg  aaccccoouunntt  ooff  
ppootteennttiiaall  vvaarriiaattiioonnss  iinn  bbuussiinneessss  aanndd  eeccoonnoommiicc  
ffaaccttoorrss;;  

  RReeaalliizzee  tthhee  ccoonnssttrraaiinnttss  oonn  ffiinnaanncciiaall  ssttrraatteeggyy;;  
  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccaappiittaall  mmaannaaggeemmeenntt  

aanndd  ddiivviiddeenndd  ppoolliiccyy;;  
  CCoommpprreehheenndd  tthhee  ccaappiittaall  mmaarrkkeettss,,  rriigghhttss  iissssuuee,,  

ssccrriipp  ddiivviiddeennddss,,  bboonnuuss  iissssuueess  aanndd  sshhaarree  sspplliittss,,  
sshhaarree  pprriicceess  aanndd  iinnvveessttmmeenntt  rreettuurrnnss  aanndd  eeffffiicciieenntt  
mmaarrkkeett  hhyyppootthheessiiss;;  

  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  mmeeddiiuumm,,  lloonngg  tteerrmm  ddeebbtt,,  
ccoonnvveerrttiibbllee  sseeccuurriittiieess  wwaarrrraannttss  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ddeebbtt  ffiinnaannccee;;  

  PPeerrffoorrmm  tthhee  iinnvveessttmmeenntt  ddeecciissiioonnss,,  ffiinnaanncciinngg  aanndd  
ccoosstt  ooff  ccaappiittaall,,  ddiivviiddeenndd  vvaalluuaattiioonn  mmooddeell,,  CCAAPPMM,,  
ccoosstt  ooff  ddeebbtt;;  

  MMaakkee  ccaappiittaall  ssttrruuccttuurree  ddeecciissiioonn  aanndd  eexxpplliiccaattee  tthhee  
eeffffeecctt  ooff  ccaappiittaall  ssttrruuccttuurree  oonn  rraattiiooss,,  tthheeoorriieess  ooff  
ccaappiittaall  ssttrruuccttuurree,,  pprroojjeecctt  ssppeecciiffiicc  ccoosstt  ooff  ccaappiittaall  
aanndd  lleevveerraaggee;;  

  PPeerrffoorrmm  ttrreeaassuurryy  ffuunnccttiioonnss,,  rriisskk  aanndd  rreewwaarrdd  
aannaallyyssiiss  aanndd  hheeddggiinngg  ffiinnaanncciiaall  rriisskk;;  

  PPeerrffoorrmm  iinnvveessttmmeenntt  aapppprraaiissaall  tteecchhnniiqquuee  
iinncclluuddiinngg  ccaappiittaall  iinnvveessttmmeenntt    aapppprraaiissaall;;  

  UUnnddeerrssttaanndd  iinnvveessttmmeenntt  aanndd  pprroojjeeccttss,,  ffeeaassiibbiilliittyy  
ssttuuddyy  aanndd  pprroojjeecctt  ccoonnttrrooll;;  

  GGeett  aaccqquuaaiinntteedd  wwiitthh  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  vvaalluuaattiioonnss,,  
aasssseett  vvaalluuaattiioonn  bbaasseess,,  eeaarrnniinngg  vvaalluuaattiioonn  bbaasseess;;  

  LLeeaarrnn  hhooww  ttoo  mmaannaaggee  ffiinnaanncciiaall  rriisskkss  ooff  pprrooppoossaallss  
ffoorr  mmeerrggeerrss  aanndd  aaccqquuiissiittiioonnss  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  
vvaarriioouuss  sstteeppss  iinnvvoollvveedd  iinn  mmeerrggeerrss,,  aaccqquuiissiittiioonnss  
aanndd  ccoorrppoorraattee  rreessttrruuccttuurriinngg;;  

  AAppppllyy  tthhee  pprroocceedduurreess  ffoorr  ffoorreeiiggnn  eexxcchhaannggee  
ccoonnttrrooll  iinn  bbuussiinneessss;;

  

IINNDDIICCAATTIIVVEE  GGRRIIDD  

PART SYLLABUS CONTENT AREA WEIGHTAGE 

A 

FFOORRMMUULLAATTIIOONN  OOFF  FFIINNAANNCCIIAALL  SSTTRRAATTEEGGYY  
1. Objectives of organizations 
2. Constraints on Financial Strategy 
3. Forecasting and Analysis 
4. Financial Strategies 

10% 

B 

FFIINNAANNCCIINNGG  DDEECCIISSIIOONNSS  
5. Equity finance 
6. Debt finance 
7. Leasing 
8. The cost of capital 
9. The capital structure 
10. Treasury Management 

45% 

C 

IINNVVEESSTTMMEENNTT  DDEECCIISSIIOONNSS  AANNDD  PPRROOJJEECCTT  CCOONNTTRROOLL  
11. Investment appraisal techniques 
12. International investment 
13. Specific investment appraisal scenarios 
14. Control of investment projects 
15. Business valuations 
16. Amalgamations and restructuring 

45% 

TOTAL 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    
FFOORRMMUULLAATTIIOONN  OOFF  FFIINNAANNCCIIAALL  SSTTRRAATTEEGGYY  
  

11..  OObbjjeeccttiivveess  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss  
  OObbjjeeccttiivveess  ooff  CCoommppaanniieess  
  SSttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  OObbjjeeccttiivveess  
  OObbjjeeccttiivveess  ooff  ppuubblliicc  oowwnneedd  
  OObbjjeeccttiivveess  ooff  nnoonn‐‐ccoommmmeerrcciiaall  bbooddiieess  

22..  CCoonnssttrraaiinnttss  oonn  FFiinnaanncciiaall  SSttrraatteeggyy  
  CCoonnssttrraaiinntt  FFaaccttoorrss  
  EEccoonnoommiicc  CCoonnssttrraaiinnttss  
  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnssttrraaiinnttss  
  RReegguullaattoorryy  bbooddiieess  

  
33..  FFoorreeccaassttiinngg  aanndd  AAnnaallyyssiiss  

  PPeerrffoorrmmaannccee  AAnnaallyyssiiss  

  

SSTTRRAATTEEGGIICC  LLEEVVEELL--22 
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oo  CCaallccuullaattiioonn  ooff  rraattiiooss  iinncclluuddiinngg  DDuuPPoonntt  
aapppprrooaacchh  aanndd  ZZ--SSccoorree..    

  CCaasshh  FFoorreeccaassttss  
oo  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  CCaasshh  BBuuddggeett  oonnllyy    

  FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss  FFoorreeccaasstt  
oo  BBuuddggeetteedd  IInnccoommee  ssttaatteemmeenntt    
oo  BBuuddggeetteedd  BBaallaannccee  sshheeeett    

  SSeennssiittiivviittyy  AAnnaallyyssiiss  aanndd  CChhaannggeess  iinn  
vvaarriiaabblleess  
oo  CCoonncceepptt  ooff  sseennssiittiivviittyy  AAnnaallyyssiiss  iinn  aallll  ooff  

tthhee  aabboovvee  FFoorreeccaasstteedd  ssttaatteemmeennttss  aanndd  
ccaallccuullaattiioonn  ooff  rreevviisseedd  ccaasshh  bbuuddggeett..  

  
44..  FFiinnaanncciiaall  SSttrraatteeggiieess  

  WWoorrkkiinngg  CCaappiittaall  MMaannaaggeemmeenntt  
oo  WWoorrkkiinngg  ccaappiittaall  nneeeeddss((tteemmppoorraarryy  aanndd  

ppeerrmmaanneenntt  nneeeedd))  aanndd  wwoorrkkiinngg  ccaappiittaall  
ffiinnaanncciinngg  ssttrraatteeggiieess  ((aaggggrreessssiivvee,,  
ccoonnsseerrvvaattiivvee  aanndd  mmooddeerraattee  ssttrraatteeggyy))  

  DDiivviiddeenndd  PPoolliiccyy  
oo  TTrraaddiittiioonnaall  tthheeoorryy  ooff  ddiivviiddeenndd  PPoolliiccyy    
oo  MMMM  tthheeoorryy  ooff  DDiivviiddeenndd  PPoolliiccyy    
oo  DDiivviiddeenndd  iirrrreelleevvaannccyy  tthheeoorryy    
oo  FFaaccttoorrss  aaffffeeccttiinngg  ddiivviiddeenndd  ppoolliiccyy    
oo  DDiivviiddeenndd  ssiiggnnaalliinngg    
oo  DDiivviiddeenndd  ssttaabbiilliittyy    
oo  OOtthheerr  DDiivviiddeenndd  PPoolliicciieess::  ccoonnssttaanntt  DD//PP,,  

ccoonnssttaanntt  DDPPSS,,  rreessiidduuaall  ,,  zzeerroo  eettcc  
oo  SSttoocckk  DDiivviiddeenndd  aanndd  SSttoocckk  SSpplliittss  
oo  SShhaarree  bbuuyy  bbaacckk  

  
PPAARRTT  --  BB    
FFIINNAANNCCIINNGG  DDEECCIISSIIOONNSS  
  
55..  EEqquuiittyy  ffiinnaannccee  

  CCaappiittaall  MMaarrkkeettss  
oo  PPrriimmaarryy  aanndd  SSeeccoonnddaarryy  mmaarrkkeett  
oo  CCoonncceepptt  ooff  IInniittiiaall  PPuubblliicc  ooffffeerr,,  

uunnddeerrwwrriittiinngg  aanndd  ppllaacciinngg    
  RRiigghhttss  IIssssuueess  

oo  CCoonncceepptt  ooff  rriigghhtt  iissssuuee  aanndd  iittss  iimmppaacctt  ooff  
rriigghhtt  iissssuuee  oonn  wweeaalltthh  ooff  sshhaarreehhoollddeerr    

  SSccrriipp  DDiivviiddeennddss,,  BBoonnuuss  IIssssuueess  aanndd  SShhaarree  
SSpplliittss  

  SShhaarree  PPrriicceess  aanndd  IInnvveessttmmeenntt  RReettuurrnnss  
  EEffffiicciieenntt  MMaarrkkeett  HHyyppootthheessiiss  ((ttyyppeess  ooff  

mmaarrkkeett  eeffffiicciieennccyy  ii..ee..  wweeaakk,,  sseemmii  ssttrroonngg  aanndd  
ssttrroonngg))      

  
66..  DDeebbtt  ffiinnaannccee  

  MMeeddiiuumm  TTeerrmm  FFiinnaannccee  
  LLoonngg  TTeerrmm  DDeebbtt  
  CCoonnvveerrttiibbllee  SSeeccuurriittiieess  
  WWaarrrraannttss  
  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeebbtt  FFiinnaannccee  
  vvaalluuaattiioonn  ooff  PPeerrppeettuuaall  bboouunnddss,,  ZZeerroo  

ccoouuppoonn  bboonnddss,,  BBoonnddss  wwiitthh  ddeeffiinniittee  
mmaattuurriittyy,,  DDeeeepp  ddiissccoouunntt  bboonnddss  

  ccoonncceepptt  ooff  KKIIBBOORR  aanndd  LLIIBBOORR  
  TTrreeaassuurryy  sseeccuurriittiieess    
  YYiieelldd  ccuurrbb  ((TTeerrmm  ssttrruuccttuurree  ooff  iinntteerreesstt  

rraatteess))  
  BBoonndd  pprriiccee  bbeehhaavviioorr  ssuucchh  aass  pprriiccee//yyiieelldd  

rreellaattiioonnsshhiipp    
  CCaallllaabbllee  aanndd  ppuutt  aabbllee  bboonnddss  

  
77..  LLeeaassiinngg  

  OOppeerraattiinngg  VVSS  ffiinnaanncciiaall  lleeaassee    
  AAmmoorrttiizzaattiioonn          
  LLeeaassiinngg  aass  aa  SSoouurrccee  ooff  FFiinnaannccee  
  LLeeaassee  oorr  BBuuyy  ddeecciissiioonn  

  

88..  TThhee  ccoosstt  ooff  ccaappiittaall  
  CCoonncceepptt  ooff  CCoosstt  ooff  ccaappiittaall,,  ooppttiimmuumm  ccoosstt  ooff  

ccaappiittaall  aanndd  iittss  tthheeoorriieess      
  CCoosstt  ooff  EEqquuiittyy    

oo  DDiivviiddeenndd  VVaalluuaattiioonn  MMooddeell  WWiitthhoouutt  
ggrroowwtthh  aanndd  wwiitthh  ggrroowwtthh    

oo  CCAAPPMM  
  CCoosstt  ooff  ddeebbtt((AAllll  ttyyppeess  ooff  DDeebbttss))  
  CCoosstt  ooff  pprreeffeerreennccee  sshhaarreess  ((rreeddeeeemmaabbllee,,  

iirrrreeddeeeemmaabbllee,,  ccoonnvveerrttiibbllee))  
  WWeeiigghhtteedd  aavveerraaggee  ccoosstt  ooff  ccaappiittaall    

oo  CCaallccuullaattiioonn  ooff  wweeiigghhtteedd  aavveerraaggee  ccoosstt  ooff  
ccaappiittaall  ((WWAACCCC))  

  PPrroojjeecctt  SSppeecciiffiicc  CCoosstt  ooff  CCaappiittaall  
oo  CCoonncceepptt  ooff  lleevveerraaggee,,  BBuussiinneessss  RRiisskk  aanndd  

ffiinnaanncciiaall  RRiisskk  aanndd  ccaallccuullaattiioonn  ooff  AAsssseett  
bbeettaa  aanndd  EEqquuiittyy  bbeettaa..  

oo  CCaallccuullaattiioonn  ooff  RRiisskk  aaddjjuusstteedd  WWAACCCC  ooff  aa  
ssiinnggllee  bbuussiinneessss  

oo  CCaallccuullaattiioonn  ooff  RRiisskk  aaddjjuusstteedd  WWAACCCC  ooff  aa  
ccoommbbiinneedd  bbuussiinneessss  ((OOnnllyy  ttwwoo  
bbuussiinneesssseess  ccoommbbiinneedd))  

  
99..  TThhee  ccaappiittaall  ssttrruuccttuurree  

  CCaappiittaall  SSttrruuccttuurree  ddeecciissiioonn  
oo  CCoonncceepptt  ooff  ccaappiittaall  ssttrruuccttuurree  aanndd  

ooppttiimmuumm  ccaappiittaall  ssttrruuccttuurree  
  EEffffeecctt  ooff  CCaappiittaall  SSttrruuccttuurree  oonn  rraattiiooss  
  TThheeoorriieess  ooff  CCaappiittaall  SSttrruuccttuurree  

oo  TTrraaddiittiioonnaall  tthheeoorryy  ooff  ccaappiittaall  ssttrruuccttuurree  
oo  MMMM  tthheeoorryy  wwiitthhoouutt  ttaaxx  
oo  MMMM  tthheeoorryy  wwiitthh  ttaaxx  

  
1100..  TTrreeaassuurryy  MMaannaaggeemmeenntt  

  TTrreeaassuurryy  FFuunnccttiioonnss  
oo  RRoolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  aa  ttrreeaassuurryy  

ddeeppaarrttmmeenntt    
  CCoonncceeppttss  ooff  FFoorreeiiggnn  ccuurrrreennccyy  aanndd  ddoommeessttiicc  

ccuurrrreennccyy,,  FFXX  eexxcchhaannggee  rraattee  uunnddeerrssttaannddiinngg  
BBiidd//BBuuyyiinngg  rraatteess  aanndd  AAsskk//OOffffeerr//SSeelllliinngg  
rraatteess  iinn  DDiirreecctt  aanndd  IInnddiirreecctt  QQuuoottiinngg..    

  RRiisskk  aanndd  RReewwaarrdd  
oo  AAsssseessssmmeenntt  ooff  RRiisskk  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  

ddeeaalliinnggss  iinn  FFoorreeiiggnn  ccuurrrreennccyy    
  HHeeddggiinngg  ffoorr  ffoorreeiiggnn  ccuurrrreennccyy  RRiisskk  

oo  IInnvvooiiccee  iinn  hhoommee  ccuurrrreennccyy    
oo  LLeeaaddiinngg  aanndd  llaaggggiinngg    
oo  NNeettttiinngg  //  MMaattcchhiinngg  aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess    
oo  FFoorrwwaarrdd  rraattee  aaggrreeeemmeenntt  aanndd  ccoonnttrraaccttss  
oo  MMoonneeyy  mmaarrkkeett  hheeddggiinngg    
oo  CCuurrrreennccyy  ooppttiioonnss  ((BBaassiicc  ccoonncceepptt  aanndd  

bbaassiicc  ccaallccuullaattiioonnss))  
oo  CCuurrrreennccyy  ffuuttuurreess  ((BBaassiicc  ccoonncceepptt  aanndd  

bbaassiicc  ccaallccuullaattiioonnss))  
oo  CCuurrrreennccyy  sswwaappss  ((BBaassiicc  ccoonncceepptt  aanndd  

bbaassiicc  ccaallccuullaattiioonnss))  
  
PPAARRTT  --  CC    
IINNVVEESSTTMMEENNTT  DDEECCIISSIIOONNSS  AANNDD  PPRROOJJEECCTT  CCOONNTTRROOLL  
  
1111..  IInnvveessttmmeenntt  aapppprraaiissaall  tteecchhnniiqquueess  

  CCaappiittaall  IInnvveessttmmeenntt  AApppprraaiissaall  
oo  CCoonncceepptt  ooff  CCaappiittaall  iinnvveessttmmeenntt  aanndd  iittss  

aapppprraaiissaall    
oo  NNoonn  DDiissccoouunntteedd  TTeecchhnniiqquueess    

  AAccccoouunnttiinngg  rraattee  ooff  rreettuurrnn    
  PPaayybbaacckk  ppeerriioodd    

oo  DDiissccoouunntteedd  TTeecchhnniiqquueess      
  NNPPVV  CCaallccuullaattiioonn  ooff  NNPPVV  bbyy  pprreeppaarriinngg  

ooppeerraattiinngg  ccaasshh  fflloowwss  aanndd  aaddjjuussttiinngg  ffoorr  
iinnffllaattiioonn  aanndd  ttaaxxaattiioonn..    

  IIRRRR  //MMIIRRRR  
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  DDiissccoouunntteedd  ppaayybbaacckk  ppeerriioodd    
  PPrrooffiittaabbiilliittyy  iinnddeexx    
  DDeeaalliinngg  wwiitthh  aasssseettss  ooff  uunneeqquuaall  lliivveess  

oo  EEqquuiivvaalleenntt  AAnnnnuuaall  BBeenneeffiitt  ((EEAABB))  
oo  EEqquuiivvaalleenntt  aannnnuuaall  CCoosstt  ((EEAACC))  

  RRiisskk  aanndd  UUnncceerrttaaiinnttyy  
oo  SSeennssiittiivviittyy  aannaallyyssiiss  iinn  CCaappiittaall  

iinnvveessttmmeenntt  aapppprraaiissaall    
oo  CCoonncceepptt  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  eexxppeecctteedd  

vvaalluueess  iinn  ccaallccuullaattiioonn  ooff  NNPPVV  
  
1122..  IInntteerrnnaattiioonnaall  iinnvveessttmmeenntt  

  IInntteerrnnaattiioonnaall  IInnvveessttmmeenntt::  BBaassiiss  aanndd  RRiisskk  
  IInntteerrnnaattiioonnaall  IInnvveessttmmeenntt::  AApppprraaiissaall    

oo  CCaallccuullaattiioonn  ooff  NNPPVV  ffoorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  
pprroojjeeccttss    

  PPuurrcchhaassiinngg  ppoowweerr  ppaarriittyy  
    IInntteerrnnaattiioonnaall  ffiisshheerr  eeffffeecctt    
  IInntteerreesstt  rraattee  ppaarriittyy    
  AApppprreecciiaattiioonn  aanndd  ddeepprreecciiaattiioonn  ooff  ccuurrrreennccyy  
  FFuurrtthheerr  rriisskkss  //  eexxppoossuurree  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  

iinnvveessttmmeenntt  
  

1133..  SSppeecciiffiicc  iinnvveessttmmeenntt  aapppprraaiissaall  sscceennaarriiooss  
  CCaappiittaall  RRaattiioonniinngg    
  DDee--mmeerrggeerr  iinncclluuddiinngg  eexxiitt  ssttrraatteeggiieess    

oo  SSiinnggllee  ppeerriioodd  ccaappiittaall  RRaattiioonniinngg..  
CCaallccuullaattiioonn  ooff  ooppttiimmuumm  iinnvveessttmmeenntt  mmiixx  
uunnddeerr  bbootthh  aassssuummppttiioonnss  tthhaatt  pprroojjeeccttss  
ccaann  bbee  ddiivviissiibbllee  aanndd  iinnddiivviissiibbllee..    

oo  CCoonncceepptt  ooff  ssoofftt  aanndd  hhaarrdd  ccaappiittaall  
rraattiioonniinngg  aanndd  rreeaassoonnss  ooff  tthheessee..    

  DDeeaalliinngg  wwiitthh  aasssseettss  ooff  uunneeqquuaall  lliivveess  aanndd  
AAsssseett  rreeppllaacceemmeenntt  ccyyccllee  ddeecciissiioonn    
oo  CCaallccuullaattiioonn  ooff  EEqquuiivvaalleenntt  AAnnnnuuaall  

BBeenneeffiitt  ((EEAABB))  
oo  CCaallccuullaattiioonn  ooff  EEqquuiivvaalleenntt  AAnnnnuuaall  CCoosstt  

((EEAACC))  
  RReeaall  OOppttiioonnss  BBllaacckk  SScchhoolleess  MMooddeell  --

IInnttrroodduuccttiioonn  

  AAddjjuusstteedd  PPrreesseenntt  VVaalluuee  
oo  CCoonncceepptt  ooff  AAPPVV  aanndd  wwhheenn  ttoo  ccaallccuullaattee  

AAPPVV  iinn  ccaappiittaall  iinnvveessttmmeenntt  aapppprraaiissaall    
oo  CCaallccuullaattiioonn  ooff  AAPPVV    
oo  AAPPVV  iinn  ccaassee  ooff  SSuubbssiiddiizzeedd  oorr  cchheeaapp  llooaann    

  
1144..  CCoonnttrrooll  ooff  iinnvveessttmmeenntt  pprroojjeeccttss  

  IInnvveessttmmeennttss  aanndd  PPrroojjeeccttss  
  FFeeaassiibbiilliittyy  SSttuuddyy  
  PPrroojjeecctt  CCoonnttrrooll  
  IInnvveessttmmeenntt  PPeerrffoorrmmaannccee  
  PPoosstt‐‐CCoommpplleettiioonn  AAuuddiittss  

  
1155..  BBuussiinneessss  vvaalluuaattiioonnss  

  RReeaassoonnss  ffoorr  VVaalluuaattiioonnss  
  AAsssseett  VVaalluuaattiioonn  bbaasseess  
  EEaarrnniinngg  VVaalluuaattiioonn  bbaasseess  
  DDiivviiddeenndd  VVaalluuaattiioonn  bbaasseess  
  CCaasshh  FFllooww  VVaalluuaattiioonn  MMeetthhoodd  
  CCaallccuullaattiioonn  ooff  EEccoonnoommiicc  vvaalluuee  aaddddeedd  ((EEVVAA))  

aanndd  MMaarrkkeett  vvaalluuee  aaddddeedd  ((MMVVAA))  
  VVaalluuaattiioonn  ooff  iinnttaannggiibbllee  aasssseettss  CCIIVV  aapppprrooaacchh  
  VVaalluuaattiioonn  iissssuueess  

  
1166..  AAmmaallggaammaattiioonnss  aanndd  rreessttrruuccttuurriinngg  

  MMeerrggeerrss  aanndd  AAccqquuiissiittiioonnss  ((TTyyppeess  ooff  
mmeerrggeerrss  //  iinntteeggrraattiioonn,,  TTyyppeess  ooff  ssyynneerrggiieess  
iinn  mmeerrggeess))  

  CCoonndduucctt  ooff  aa  ttaakkeeoovveerr  
  PPaayymmeenntt  MMeetthhooddss  
  VVaalluuaattiioonn  ooff  MMeerrggeerrss  aanndd  AAmmaallggaammaattiioonnss  
  RReegguullaattiioonn  ooff  AAccqquuiissiittiioonnss  
  PPoosstt‐‐aaccqquuiissiittiioonn  iinntteeggrraattiioonn  
  IImmppaacctt  ooff  mmeerrggeerrss  aanndd  aaccqquuiissiittiioonn  oonn  

ssttaakkeehhoollddeerrss  
  BBoooottssttrraappppiinngg    
  IImmppaacctt  oonn  ccoommbbiinneedd  EEPPSS  aafftteerr  mmeerrggeerr    
  LLBBOO//MMBBOO  
  DDeeffeennssee  mmeecchhaanniissmmss    
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