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ASSIGNMENT - 1 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words               Max:15 Marks 

1. X co. issued 8,000 equity shares of Rs. 10 each; 10,000. 12% 
preference shares of Rs. 10 each and 2000, 9% debentures of 
Rs.l00 each. The EBIT made during the years is Rs. 4,00,000. The 
tax rate of the company is 40%. The current market price of the 
share is Rs. 150. Find out the cost of equity share capital  by  
using  Earnings  price approach. 

X க ோ. 8,000 பங்கு பங்கு ளை ரூ. தலோ 10; 10,000. 12% முன்னுரிளை 

பங்கு ள் ரூ. தலோ 10 ைற்றும் 2000, 9%  டன் பத்திரங் ள் தலோ ரூ100. 

ஆண்டு ைில் செய்யப்பட்ட EBIT ரூ. 4,00,000. நிறுவனத்தின் வரி வி ிதம் 

40%. பங் ின் தற்கபோளதய ெந்ளத விளல ரூ. 150. வருவோய் விளல 

அணுகுமுளைளயப் பயன்படுத்தி பங்கு பங்கு மூலதனத்தின் 

விளலளயக்  ண்டைியவும் 

2.  A company has  to  choose  one  of  the  two alternative 
machines.  Calculate the  payback period and suggest the 
profitable machine. 

Machine A B 
 Rs

. 
Rs. 

Cost of machine 1,50,00
0 

1,50,00
0 

Working life Years 5 5 

Profits before 

depreciation tax 

  

1 Year 42,000 42,000 



2 Year 48,000 45,000 

3 Year 70,000 40,000 

4 Year 70,000 50,000 

5 Year 20,000 1,00,00

0 

Rate of income tax 50% 50% 

 

ர ர
μ ர

μ  A B 

μ

3.   Explain the different function of Financial Management. 

நி

ASSIGNMENT - 2 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words                Max:15 Marks 

1. . Discuss in detail the various sources of raising Finance. 

    நிதி திரட்டுவதற் ோன பல்கவறு ஆதோரங் ளை விரிவோ  விவரி 

2.  Explain the factors influencing the dividend policy of a company. 

  ஒரு நிறுவனத்தின் ஈவுத்சதோள க் ச ோள்ள ளய  போதிக்கும்  ோரணி ளை 

விைக்குங் ள். 



3.  Calculate Financial Leverage:  

Installed capacity 3,000 units 

Actual production and sales 2,500 units 

Selling price per unit Rs. 13 

Variable cost per unit Rs. 17 

Operating fixed cost Rs. 8,500 

Capital structure:  

Equity share capital Rs.3,00,000 

8% preference share capital Rs. 12,000 

10% debentures Rs. 15,000 

Tax rate 30% 
 

நிதித் திைளனக்  ணக் ிடுங் ள்: 

நிறுவப்பட்ட திைன் 3,000 அலகு ள் 

உண்ளையோன உற்பத்தி ைற்றும் விற்பளன 2,500 அலகு ள் 

விற்பளன விளல யூனிட்டுக்கு ரூ. 13 

ைோைி செலவு யூனிட்டுக்கு ரூ. 17 

இயக்  நிளலயோன செலவு ரூ. 8,500 

மூலதன அளைப்பு: 

பங்கு பங்கு மூலதனம் ரூ .3,00,000 

8% முன்னுரிளை பங்கு மூலதனம் ரூ. 12000, 

10%  டனடீு ள் ரூ. 15,000 

வரி வி ிதம் 30% 

 

ASSIGNMENT - 3 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words               Max:15 Marks 

1.  The earnings per share of Nadal Ltd., are Rs.15 and the rate of capitalization 
applicable to the company is 12%. The productivity of earnings (r) is 12%. 
Compute the market value of the company’s share if the payout is (a) 20% (b) 
50% (c) 70%. 

நடோல் லிைிசடட் நிறுவனத்தின் ஒரு பங் ின் வருவோய் ரூ .15 ைற்றும் 

நிறுவனத்திற்கு சபோருந்தும் மூலதன வி ிதம் 12% ஆகும். வருவோயின் 



உற்பத்தித்திைன் (r) 12% ஆகும். செலுத்துதல் (அ) 20% (ஆ) 50% (ெி) 70% என்ைோல் 

நிறுவனத்தின் பங் ின் ெந்ளத ைதிப்ளபக்  ணக் ிடுங் ள். 

2.  A Company expects a net operating income  of  Rs. 1,00,000. It has Rs. 

5,00,000.   6% Debentures and overall capitalization rate at 10%. Calculate its 

value and equity capitalization rate under NOI approach. When the 

debentures are increased to Rs. 7,50,000 calculate the value of firm and cost 

of equity. 

ஒரு நிறுவனம் நி ர இயக்  வருைோனம் ரூ. 1,00,000. இது ரூ. 5,00,000. 6%  டன் 

பத்திரங் ள் ைற்றும் ஒட்டுசைோத்த மூலதன வி ிதம் 10%. NOI 

அணுகுமுளையின்  ீழ் அதன் ைதிப்பு ைற்றும் பங்கு மூலதன வி ிதத்ளதக் 

 ணக் ிடுங் ள்.  டனடீு ளை ரூ. 7,50,000 நிறுவனம் நிறுவனத்தின் ைதிப்பு 

ைற்றும் பங்குச் செலளவக்  ணக் ிடு ிைது. 

3. What is the difference between an Operating Lease and a Financial 
Lease? 

   இயக்  குத்தள  ைற்றும் நிதி குத்தள  இளடகய கவறுபோடு என்ன? 

ASSIGNMENT - 4 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words                Max:15 Marks 

1.  Explain the different methods of forecasting, Working Capital 
requirements. 

முன் ணிப்பு,   மூலதன கதளவ ள் ஆ ியவற்ைின் சவவ்கவறு 

முளை .ளை விைக்குங் ள்.. 

2.  Malaiya Ltd., issued 60,000 15% irredeemable preference shares of Rs.100 
each. The issue expenses were Rs.60,000. Determine the cost of preference 
capital if shares are issued (a) At par (b) At a premium of 10% (c) At a 
Discount of 5%. 

ைளலயோ லிைிசடட், தலோ ரூ .100 வதீம் 60,000 15% ைறுக் முடியோத 

முன்னுரிளை பங்கு ள் சவைியிட்டது. சவைியீட்டு செலவு ள் ரூ .60,000. 

பங்கு ள் வழங் ப்பட்டோல் முன்னுரிளை மூலதனத்தின் விளலளய 

தீர்ைோனிக் வும் (அ) இளணயோ  (ஆ) 10% பிரீைியத்தில் (ெி) 5% தள்ளுபடியில். 

3.  Evaluate MM approach of dividend irrelevance theorem. 

  ஈவுத்சதோள  சபோருத்தைற்ை கதற்ைத்தின் MM அணுகுமுளைளய 

ைதிப்பிடுங் ள். 
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ASSIGNMENT - 1 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words               Max:15 Marks 

1. Explain the equilibrium risk return relationship according to Arbitrage Pricing 

Theory 

    நடுவர் விலைக் க ோட்போட்டின் படி சமநிலை ஆபத்து வருவோய் உறலவ  

விளக்குங் ள் 

2. Describe the various types of Mutual Fund.  

 மியூச்சுவல் ஃபண்டின் பல்கவறு வல  லள விவரிக் வும் 

3. Explain the various measures undertaken by SEBI to protect the investors. 

முதைீட்டோளர் லளப் போது ோக்  SEBI கமற்க ோண்ட பல்கவறு 

நடவடிக்ல  லள விளக்குங் ள். 

ASSIGNMENT - 2 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words               Max:15 Marks 

1.  Discuss the different techniques for evaluation of portfolio performance. 

கபோர்ட்ஃகபோைிக ோ கச ல்திறலை மதிப்பீடு கசய்வதற் ோை கவவ்கவறு 

நுட்பங் லளப் பற்றி விவோதிக் வும். 

2. State the differences between Technical Analysis and Fundamental Analysis. 

கதோழில்நுட்ப பகுப்போய்வு மற்றும் அடிப்பலட பகுப்போய்வு ஆ ி வற்றுக்கு 

இலட ிைோை கவறுபோடு லளக் கூறுங் ள். 

 

 



3. Put forth the various criticism of Efficient Market Hypothesis. 

திறலம ோை சந்லத  ருதுக ோளின் பல்கவறு விமர்சைங் லள 

முன்லவக் வும். 

 

 ASSIGNMENT - 3 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words               Max:15 Marks 

1.  Explain the constituents of Capital Market. 

    மூைதை சந்லத ின் கூறு லள விளக்குங் ள். 

2. Explain the different methods of floating new issues in primary market. 

முதன்லம சந்லத ில் புதி  மிதக்கும் பங்கு ள் கவளி டீ்டின் கவவ்கவறு 

முலற லள விளக்குங் ள். 

3. Discuss Markowitz model of portfolio management. 

     கபோர்ட்ஃகபோைிக ோ நிர்வோ த்தின் மோர்க ோவிட்ஸ் மோதிரில ப் பற்றி 
விவோதிக் வும். 
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ASSIGNMENT - 1 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words               Max:15 Marks 

1. Explain the pricing for Exports and Logistics. 

  ஏற்றுமதி மற்றும் சரக்கு ப ோக்குவரத்து விலைலை விளக்குங்கள் .. 

2. Explain the characteristics and elements of Cultural environment in relation to 
Global Marketing. 

உைகளோவிை சந்லதப் டுத்தல் ததோடர் ோக கைோச்சோர சூழைின்  ண்புகள் 

மற்றும் கூறுகலள விளக்குங்கள். 

3.  What is Export Pricing? Explain the factors determining Export price. 

ஏற்றுமதி விலை என்றோல் என்ன? ஏற்றுமதி விலைலை நிர்ணைிக்கும் 

கோரணிகலள விளக்குங்கள். 

ASSIGNMENT - 2 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words                 Max:15 Marks 

1. Write an overview of India’s Foreign Trade. 

  இந்திைோவின் தவளிநோட்டு வர்த்தகம்  ற்றிை ஒரு கண்பணோட்டத்லத      

எழுதுங்கள். 

2. Elaborately write about the advertising and other forms of sales promotions in 
international marketing. 

சர்வபதச சந்லதப் டுத்துதைில் விளம் ரம் மற்றும் விற் லன 

விளம் ரங்களின்  ிற வடிவங்கலளப்  ற்றி விரிவோக எழுதுங்கள். 

3.  Discuss in detail the various export procedures and formalities to be followed 
for Exporting. 



ஏற்றுமதிக்கு  ின் ற்ற பவண்டிை  ல்பவறு ஏற்றுமதி நலடமுலறகள் மற்றும் 

முலறகள் குறித்து விரிவோக விவோதிக்கவும். 

 ASSIGNMENT - 3 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words               Max:15 Marks 

1.  Discuss the selection of channels of distribution of International Trade. 

சர்வபதச வர்த்தகத்தின் விநிபைோக பசனல்கலளத் பதர்ந்ததடுப் து  ற்றி 
விவோதிக்கவும். 

2. Briefly discuss about marketing mix in International Marketing. 

  சர்வபதச சந்லதப் டுத்துதைில் சந்லதப் டுத்தல் கைலவ  ற்றி சுருக்கமோக 

விவோதிக்கவும். 

3.  Explain the steps involved in International Marketing Research. 

    சர்வபதச சந்லதப் டுத்தல் ஆரோய்ச்சிைில் ஈடு ட்டுள்ள  டிகலள 

விளக்குங்கள். 
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ASSIGNMENT - 1 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words                Max:15 Marks 

1. Discuss the various methods available for Appraising the Performance of 
employees. 

ஊழியர்களின் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கு கினைக்கக்கூடிய பல்வவறு 

முனறகனளப் பற்றி விவாதிக்கவும். 

2. What are the advantages of Workers Participation in Management? 

            நிர்வாகத்தில் சதாழிலாளர்கள் பங்வகற்பதன் நன்னமகள் என்ை? 

3. Describe the different kinds of Training. 

பல்வவறு வனகயாை பயிற்ெிகனள விவரிக்கவும். 

ASSIGNMENT - 2 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words               Max:15 Marks 

1. Enumerate the essentials of a Good Incentive Plan. 

ஒரு நல்ல ஊக்கத் திட்ைத்தின் அத்தியாவெியங்கனள கணக்கிடுங்கள். 

2. What are the different types of tests conducted in the selection of employees? 

பணியாளர்கனளத் வதர்ந்சதடுப்பதில் நைத்தப்படும் பல்வவறு வனகயாை 

வொதனைகள் யானவ? 

3. What is human resources planning? Explain its advantages and 
disadvantages. 

மைித வள திட்ைமிைல் என்றால் என்ை? அதன் நன்னமகள் மற்றும் தீனமகள் 

பற்றி விளக்குங்கள். 

 



 ASSIGNMENT - 3 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words               Max:15 Marks 

1. What is Collective Bargaining? State its merits and demerits. 

             கூட்டு வபரம் என்றால் என்ை? அதன் தகுதிகனளயும் குனறபாடுகனளயும் 

கூறுங்கள். 

2. Explain the various causes of Employee Grievances. 

        பணியாளர் குனறகளின் பல்வவறு காரணங்கனள விளக்குங்கள். 

3. Explain the importance and functions of Trade Union. 

சதாழிற்ெங்கத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் செயல்பாடுகனள விளக்குங்கள் 
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ASSIGNMENT - 1 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words                Max:15 Marks 

1. Discuss the criteria for Ranking and Rating Agencies. 

தரவரிசை மற்றும் மதிப்படீ்டு நிறுவனங்களுக்கான அளவுககால்கசளப் பற்றி 
விவாதிக்கவும். 

2. Explain the services rendered by the International Banks. 

       ைர்வகதை வங்கிகளால் வழங்கப்படும் கைசவகசள விளக்குங்கள். 

3. List out the various Exchange Control regulations adopted by RBI. 

ரிைர்வ் வங்கி ஏற்றுக்ககாண்ட பல்கவறு பரிமாற்ற கட்டுப்பாட்டு 

விதிமுசறகசள பட்டியலிடுங்கள். 

 

ASSIGNMENT - 2 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words               Max:15 Marks 

1. Discuss about the Financial Innovations in International Banking. 

       ைர்வகதை வங்கியில் நிதி புதுசமகள் பற்றி விவாதிக்கவும் 

2. Discuss about the meaning and objectives of international finance 

ைர்வகதை நிதியத்தின் கபாருள் மற்றும் கநாக்கங்கசளப் பற்றி விவாதிக்கவும்..  

3. Explain the pricing and marketing of Syndicated Loans. 

            ஒருங்கிசைந்த கடன்களின் விசல மற்றும் ைந்சதப்படுத்தல் பற்றி  
விளக்குங்கள். 

  



ASSIGNMENT - 3 

Answer any one of the questions not exceeding 1000 words               Max:15 Marks 

1. Define international banking. What are its features? 

ைர்வகதை வங்கிசய வசரயறுக்கவும். அதன் அம்ைங்கள் என்ன? 

 

2. Discuss about the borrowers and depositors of International Banking. 

             ைர்வகதை வங்கியின் கடன் வாங்குபவர்கள் மற்றும் சவப்பாளர்கள் பற்றி 
விவாதிக்கவும். 

3. Define liberalized Exchange Rate Management System. What are its 
features? 

தாராளமயமாக்கப்பட்ட மாற்று விகித கமலாண்சம முசறசய 

வசரயறுக்கவும். அதன் அம்ைங்கள் என்ன? 

 
 

 


