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SSEEMMEESSTTEERR  ��  66  
  

IINNVVEESSTTMMEENNTT  AANNAALLYYSSIISS  AANNDD  PPOORRTTFFOOLLIIOO  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  [[BBAAFF--660022]]  
  
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
TThhiiss  ccoouurrssee  pprroovviiddeess  aa  bbrrooaadd  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  tthheeoorryy  ooff  
ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss  aanndd  iinnvveessttmmeenntt  mmaannaaggeemmeenntt,,  ffooccuussiinngg  oonn  
tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ppoorrttffoolliioo  tthheeoorryy  ttoo  tthhee  iissssuuee  ffaacceedd  bbyy  
ppoorrttffoolliioo  mmaannaaggeerrss  aanndd  iinnvveessttoorrss  iinn  ggeenneerraall..  
  
TTooppiiccss  iinncclluuddee  eeqquuiittyy  aanndd  ffiixxeedd  iinnccoommee  iinnvveessttmmeenntt  aanndd  
vvaalluuaattiioonnss,,  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  ppoorrttffoolliioo  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  
aanndd  iinnvveessttoorr��ss  bbeehhaavviioouurr..  TThhiiss  aallssoo  ddeeaallss  wwiitthh  tthhee  rriisskk  
mmaannaaggeemmeenntt  iinnssttrruummeennttss  ((ddeerriivvaattiivveess))  uusseedd  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  
rriisskk  iinn  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss..  IItt  aallssoo  pprroovviiddeess  tthhee  eexxtteennssiivvee  iiddeeaa  
aabboouutt  ggeenneerraall  ppoorrttffoolliioo  mmaannaaggeemmeenntt  ttoooollss  wwhhiicchh  aarree  
aapppplliiccaabbllee  wwhheenn  mmaannaaggiinngg  ppoorrttffoolliiooss  wwiitthh  vvaarriioouuss  aasssseett  
ccllaasssseess..  
  
OOBBJJEECCTTIIVVEE  
TThhee  mmaaiinn  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  aarree::  

  ttoo  pprroovviiddee  aa  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  pprraaccttiiccaall  bbaacckkggrroouunndd  iinn  tthhee  
ffiieelldd  ooff  iinnvveessttmmeennttss..  

  ddeessiiggnniinngg  aanndd  mmaannaaggiinngg  tthhee  bboonndd  aass  wweellll  aass  eeqquuiittyy  
ppoorrttffoolliiooss..  

  oovveerrvviieeww  ooff  ddeerriivvaattiivveess  iinncclluuddiinngg  ooppttiioonnss..  
  MMeeaassuurreemmeenntt  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ppoorrttffoolliioo  ppeerrffoorrmmaannccee..  

  OOvveerrvviieeww  ooff  iinnvveessttoorrss��  bbeehhaavviioouurr..  
  
OOUUTTCCOOMMEESS  
AAfftteerr  ttaakkiinngg  tthhiiss  ccoouurrssee,,  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo::  

  ddeessccrriibbee  aanndd  ttoo  aannaallyyzzee  tthhee  iinnvveessttmmeenntt  eennvviirroonnmmeenntt,,  
ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  iinnvveessttmmeenntt  vveehhiicclleess;;  

  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  ttoo  eexxppllaaiinn  tthhee  llooggiicc  ooff  iinnvveessttmmeenntt  
pprroocceessss  aanndd  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  iittss��  eeaacchh  ssttaaggee;;  

  uussee  tthhee  qquuaannttiittaattiivvee  mmeetthhooddss  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt  ddeecciissiioonn  
mmaakkiinngg  ��  ttoo  ccaallccuullaattee  rriisskk  aanndd  eexxppeecctteedd  rreettuurrnn  ooff  vvaarriioouuss  
iinnvveessttmmeenntt  ttoooollss  aanndd  tthhee  iinnvveessttmmeenntt  ppoorrttffoolliioo;;  

  ddiissttiinngguuiisshh  ccoonncceeppttss  ooff  ppoorrttffoolliioo  tthheeoorryy  aanndd  aappppllyy  iittss��  
pprriinncciippaallss  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  iinnvveessttmmeenntt  ppoorrttffoolliioo  
ffoorrmmaattiioonn;;  

  aannaallyyzzee  aanndd  ttoo  eevvaalluuaattee  rreelleevvaannccee  ooff  ssttoocckkss,,  bboonnddss,,  
ooppttiioonnss  ffoorr  tthhee  iinnvveessttmmeennttss;;  

  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  iissssuueess  iinn  iinnvveessttmmeenntt  
ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg;;  

  DDiiffffeerreennttiiaattee  bbeettwweeeenn  aaccttiivvee  aanndd  ppaassssiivvee  iinnvveessttmmeenntt  
ssttrraatteeggiieess..  

  ddiissttiinngguuiisshh  bbeettwweeeenn  rreeqquuiirreedd  rreettuurrnn  aanndd  ddeessiirreedd  rreettuurrnn..  
  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  ppoorrttffoolliioo  ppeerrffoorrmmaannccee  mmeeaassuurreess  

  
IINNDDIICCAATTIIVVEE  GGRRIIDD  

PPAARRTT  SSYYLLLLAABBUUSS  CCOONNTTEENNTT  AARREEAA  WWEEIIGGHHTTAAGGEE  

          AA  

IINNVVEESSTTMMEENNTT  AANNAALLYYSSIISS    
11..  IInnvveessttmmeenntt  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  iinnvveessttmmeenntt  mmaannaaggeemmeenntt  pprroocceessss  
22..  QQuuaannttiittaattiivvee  mmeetthhooddss  ooff  iinnvveessttmmeenntt  aannaallyyssiiss  
33..  EEqquuiittyy  VVaalluuaattiioonn  aanndd  AAnnaallyyssiiss  
44..  FFiixxeedd  IInnccoommee//BBoonndd  AAnnaallyyssiiss  &&  VVaalluuaattiioonn  
55..  PPssyycchhoollooggiiccaall  aassppeeccttss  iinn  iinnvveessttmmeenntt  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  
66..  UUssiinngg  DDeerriivvaattiivveess  aass  IInnvveessttmmeennttss  
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          BB  
      PPOORRTTFFOOLLIIOO  MMAANNAAGGEEMMEENNTT    

77..  TThheeoorryy  ffoorr  IInnvveessttmmeenntt  PPoorrttffoolliioo  FFoorrmmaattiioonn  
88..  PPoorrttffoolliioo  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  EEvvaalluuaattiioonnss  
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TTOOTTAALL  110000%%  
  
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..    
  
CCOONNTTEENNTTSS  
  

PPAARRTT--  AA  
IINNVVEESSTTMMEENNTT  AANNAALLYYSSIISS    
  
11..  IInnvveessttmmeenntt  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  iinnvveessttmmeenntt  mmaannaaggeemmeenntt  

pprroocceessss  
  IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  IInnvveessttmmeenntt  IInnssttrruummeennttss//SSeeccuurriittiieess,,    

ccuurrrreenncciieess,,  ccoonnttrraaccttss,,  ccoommmmooddiittiieess  aanndd  rreeaall  aasssseettss,,  
tthheeiirr  ddiissttiinngguuiisshhiinngg  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  mmaajjoorr  
ssuubbttyyppeess  

  IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  FFiinnaanncciiaall  MMaarrkkeettss  aanndd  iinnddiicceess  
  PPaarrttiicciippaannttss  iinncclluuddiinngg  bbrrookkeerrss,,  IInnvveessttmmeenntt  

ccoommppaanniieess,,  ddeeaalleerrss//  ttrraaddeerrss..  
  MMuuttuuaall  FFuunnddss  aanndd  tthheeiirr  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  aalloonngg  wwiitthh  

ootthheerr  ppoooolleedd  IInnvveessttmmeenntt  PPrroodduuccttss  ii..ee..    
oo  EExxcchhaannggee  ttrraaddeedd  FFuunnddss,,    
oo  SSeeppaarraatteellyy  mmaannaaggeedd  aaccccoouunntt,,    
oo  HHeeddggee  ffuunnddss,,    
oo  BBuuyyoouutt  ffuunnddss  aanndd    
oo  VVeennttuurree  ccaappiittaall  ffuunnddss  

  UUnnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  iinnvveessttmmeenntt  
aanndd  ffiinnaanncciinngg  ddeecciissiioonnss  

  DDiirreecctt  vveerrssuuss  iinnddiirreecctt  iinnvveessttmmeenntt    

  IInnvveessttmmeenntt  eennvviirroonnmmeenntt  
oo  IInnvveessttmmeenntt  vveehhiicclleess  
oo  FFiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss  

  IInnvveessttmmeenntt  mmaannaaggeemmeenntt  pprroocceessss  
  
22..  QQuuaannttiittaattiivvee  MMeetthhooddss  ooff  IInnvveessttmmeenntt  AAnnaallyyssiiss  

  IInnvveessttmmeenntt  iinnccoommee  aanndd  rriisskk  
oo  RReettuurrnn  oonn  iinnvveessttmmeenntt  aanndd  eexxppeecctteedd  rraattee  ooff  

rreettuurrnn  
oo  IInnvveessttmmeenntt  rriisskk,,  VVaarriiaannccee  aanndd  ssttaannddaarrdd  

ddeevviiaattiioonn  
  RReellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  rriisskk  aanndd  rreettuurrnn  

oo  CCoovvaarriiaannccee  
oo  CCoorrrreellaattiioonn  aanndd  CCooeeffffiicciieenntt  ooff  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  

  RReellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  rreettuurrnnss  oonn  ssttoocckk  aanndd  
mmaarrkkeett  ppoorrttffoolliioo  
oo  CChhaarraacctteerriissttiicc  lliinnee  aanndd  BBeettaa  ffaaccttoorr  
oo  RReessiidduuaall  vvaarriiaannccee  

  
33..  EEqquuiittyy  VVaalluuaattiioonn  aanndd  AAnnaallyyssiiss  

  OOvveerrvviieeww  aanndd  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  EEqquuiittyy  sseeccuurriittiieess  
  IInndduussttrryy  aanndd  CCoommppaannyy  AAnnaallyyssiiss  ii..ee..  rraattiioo  aannaallyyssiiss  aanndd  

tthheeiirr  iinntteerrpprreettaattiioonnss  
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  EEqquuiittyy  VVaalluuaattiioonn  MMooddeellss  iinncclluuddiinngg    
oo  DDiissccoouunntteedd  ccaasshh  ffllooww  mmooddeellss,,    
oo  MMuullttiipplliieerr  MMooddeellss,,    
oo  AAsssseett  bbaasseedd  mmooddeellss..  

  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ffaaiirr  vvaalluuaattiioonn,,  oovveerr  vvaalluuaattiioonn  aanndd  
uunnddeerrvvaalluuaattiioonn..  

  UUnnddeerrssttaannddiinngg  ooff  iinnvveessttmmeenntt  ssttrraatteeggiieess  iinn  eeqquuiittyy  ii..ee..  
aaccttiivvee  aanndd  ppaassssiivvee  ssttrraatteeggiieess    

  SSttoocckk  aannaallyyssiiss  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt  DDeecciissiioonn  MMaakkiinngg  
oo  EE--II--CC  aannaallyyssiiss  
oo  FFuunnddaammeennttaall  aannaallyyssiiss  

  FFoorrmmaattiioonn  ooff  ssttoocckk  ppoorrttffoolliiooss  
  

44..  FFiixxeedd  IInnccoommee//BBoonndd  AAnnaallyyssiiss  &&  VVaalluuaattiioonn  
  FFiixxeedd  IInnccoommee  SSeeccuurriittiieess::    

oo  ffeeaattuurreess,,  bboonndd  iinnddeennttuurreess  aanndd  ccoovveennaannttss,,    
oo  ttyyppeess  ((GGoovveerrnnmmeenntt  &&  PPrriivvaattee  bboonnddss)),,    
oo  FFiixxeedd  &&  vvaarriiaabbllee  ccoouuppoonn  sseeccuurriittiieess,,    
oo  PPrriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  mmaarrkkeettss  aanndd  tthheeiirr  

mmeecchhaanniissmmss,,    
  SShhoorrtt  tteerrmm  sseeccuurriittiieess  iinncclluuddiinngg  rreeppoo  ttrraannssaaccttiioonnss  
  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  FFiixxeedd  IInnccoommee  VVaalluuaattiioonn::    

oo  CCaallccuullaattiioonn  ooff  BBoonndd  pprriicceess,,    
oo  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  BBoonndd  yyiieellddss,,  

FFoorrwwaarrdd  aanndd  SSppoott  rraatteess  
oo  ccaallccuullaattiioonn  ooff  bboonndd  pprriicceess  wwiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  ssppoott  

pprriicceess,,    
oo  UUnnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  ccaallccuullaattiioonn  ooff  ffllaatt  pprriiccee  
oo  aaccccrruueedd  iinntteerreesstt  aanndd  ffuullll  pprriiccee  ooff  aa  BBoonndd  

  FFiixxeedd  IInnccoommee  RReettuurrnn  aanndd  RRiisskk::    
oo  ssoouurrcceess  ooff  rriisskk  aanndd  rreettuurrnn,,    
oo  ccaallccuullaattiioonn  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  MMaaccaauullaayy,,  

mmooddiiffiieedd,,  aanndd  eeffffeeccttiivvee  dduurraattiioonn,,  
oo  iimmppaacctt  ooff  bboonndd��ss  mmaattuurriittyy,,  ccoouuppoonn,,  eemmbbeeddddeedd  

ooppttiioonnss  aanndd  yyiieelldd  lleevveell  oonn  bboonndd  rriisskk  aanndd  rreettuurrnn,,      
oo  ppoorrttffoolliioo  dduurraattiioonn,,  MMoonneeyy  dduurraattiioonn  aanndd  pprriiccee  

vvaalluuee  ooff  aa  bbaassiiss  ppooiinntt  ((PPVVBBPP)),,  
oo  ccaallccuullaattiioonn  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  aapppprrooxxiimmaattee  

ccoonnvveexxiittyy,,    
oo  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  aapppprrooxxiimmaattee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  

ccoonnvveexxiittyy,,    
oo  eessttiimmaattiioonn  ooff  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  pprriiccee  cchhaannggee  ooff  aa  

bboonndd  ffoorr  aa  ssppeecciiffiieedd  cchhaannggee  iinn  yyiieelldd  ggiivveenn  tthhee  
bboonndd��ss  aapppprrooxxiimmaattee  dduurraattiioonn  aanndd  ccoonnvveexxiittyy..  

  FFiinnaanncciiaall  rraattiiooss  uussee  iinn  ccrreeddiitt  aannaallyyssiiss,,  CCrreeddiitt  RRaattiinnggss  
aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  eeaacchh  ccrreeddiitt  rraattiinngg,,  CCrreeddiitt  rraattiinngg  
aaggeenncciieess  

  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  bboonnddss  
  BBoonndd  aannaallyyssiiss::  ssttrruuccttuurree  aanndd  ccoonntteennttss  

oo  EE--II--CC  aannaallyyssiiss  
oo  FFuunnddaammeennttaall  aannaallyyssiiss  
oo  QQuuaannttiittaattiivvee  aannaallyyssiiss  
oo  QQuuaalliittaattiivvee  aannaallyyssiiss  
oo  MMaarrkkeett  iinntteerreesstt  rraatteess  aannaallyyssiiss  

  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt  iinn  bboonnddss;;  bboonndd  
vvaalluuaattiioonn  

  SSttrraatteeggiieess  ffoorr  iinnvveessttiinngg  iinn  bboonnddss..    
  IImmmmuunniizzaattiioonn  

  
55..  PPssyycchhoollooggiiccaall  aassppeeccttss  iinn  iinnvveessttmmeenntt  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  

  OOvveerrccoonnffiiddeennccee  
  DDiissppoossiittiioonn  eeffffeecctt  
  PPeerrcceeppttiioonnss  ooff  iinnvveessttmmeenntt  rriisskk  
  MMeennttaall  aaccccoouunnttiinngg  aanndd  iinnvveessttiinngg  
  EEmmoottiioonnss  aanndd  iinnvveessttmmeenntt  ddeecciissiioonnss  

  
66..  UUssiinngg    DDeerriivvaattiivveess  aass  iinnvveessttmmeennttss  

  EEsssseennttiiaallss  ooff  ooppttiioonnss  
  OOppttiioonnss  pprriicciinngg  
  UUssiinngg  ooppttiioonnss,,  pprrooffiitt  aanndd  lloossss  oonn  ooppttiioonnss  
  PPoorrttffoolliioo  pprrootteeccttiioonn  wwiitthh  ooppttiioonnss..    
  HHeeddggiinngg  
  FFuuttuurree  CCoonnttrraaccttss    
  SSWWAAPPSS    
  FFoorrwwaarrdd  RRaattee  AAggrreeeemmeenntt  

  
PPAARRTT  ��  BB  
PPOORRTTFFOOLLIIOO  MMAANNAAGGEEMMEENNTT    

  
77..  TThheeoorryy  ffoorr  iinnvveessttmmeenntt  ppoorrttffoolliioo  ffoorrmmaattiioonn  

  PPoorrttffoolliioo  TThheeoorryy  
oo  MMaarrkkoowwiittzz  ppoorrttffoolliioo  tthheeoorryy  
oo  TThhee  eexxppeecctteedd  rraattee  ooff  rreettuurrnn  aanndd  rriisskk  ooff  ppoorrttffoolliioo  

  CCaappiittaall  AAsssseett  PPrriicciinngg  MMooddeell  
  AArrbbiittrraaggee  PPrriiccee  TThheeoorryy  
  MMaarrkkeett  EEffffiicciieennccyy  TThheeoorryy  

  
88..  PPoorrttffoolliioo  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  

  AAccttiivvee  vveerrssuuss  ppaassssiivvee  ppoorrttffoolliioo  mmaannaaggeemmeenntt  
  SSttrraatteeggiicc  vveerrssuuss  ttaaccttiiccaall  aasssseett  aallllooccaattiioonn  
  MMoonniittoorriinngg  aanndd  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  ppoorrttffoolliioo  
  PPoorrttffoolliioo  ppeerrffoorrmmaannccee  mmeeaassuurreess  

  
TTEEAACCHHIINNGG  MMEETTHHOODDOOLLOOGGYY::  TThhee  ffaaccuullttyy  iiss  aaddvviisseedd  ttoo  tteeaacchh  tthhee  ttooppiiccss  iinn  tthhee  mmooddee  ooff  ccaassee  ssttuuddiieess  bbaasseedd  oonn  pprroobblleemm  ssoollvviinngg  aanndd  

ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  wwiitthh  pprraaccttiiccaall  aapppprrooaacchh..  
  
RREECCOOMMMMEENNDDEEDD  BBOOOOKKSS  

CCOORREE  RREEAADDIINNGGSS  

TTIITTLLEE  AAUUTTHHOORR  PPUUBBLLIISSHHEERR  

CCIIMMAA,,  UUKK  SSttuuddyy  TTeexxtt  ------  BBPPPP  

RReelleevvaanntt  SSttuuddyy  TTeexxtt    ------  KKaappllaann  PPuubblliisshhiinngg  

IInnvveessttmmeenntt  AAnnaallyyssiiss  aanndd  PPoorrttffoolliioo  
MMaannaaggeemmeenntt    

PPrraassaannnnaa  CChhaannddrraa  TTaattaa  MMccGGrraaww--HHiillll  EEdduuccaattiioonn,,  

------  CCFFAA  TTeexxttss  ��  LLeevveell  11  ------  
  
  


