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Mampu menganalisa, memutuskan, dan melakukan evaluasi dalam investasi.
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a. Investasi : dasarCeramah dan Diskusi
dasar investasi.
b. Pelaku investasi
(Investor)
c. Alokasi investasi
a. Kelompok aset dan Ceramah dan Diskusi
instrumen keuangan
b. Perdagangan
instrumen keuangan

Pemahaman mengenai
dasar – dasar investasi,
pelaku investasi dan
keputusan
alokasi
investasi.
Pemahaman mengenai
perdagangan kelompok
instrumen keuangan.
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Memahami
dasar-dasar
investasi, pelaku investasi,
dan keputusan alokasi
investasi.
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Memahami
pengelompokan aset dan
instrumen keuangan, dan
bagaimana
perdagangan
instrumen keuangan.
Mengenal pasar derivatif
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(materi ajar)

a. Options
b. Future dan Forward
c. Swap
Memahami cara untuk Resiko dan tingkat
memperkirakan
resiko pengembalian
yang dihadapi investor dan

Ceramah dan Diskusi

Mengenal mengenai
pasar derivatif

Ceramah, latihan,
penugasan dan
Diskusi

Pemahaman mengenai
resiko
dan
tingkat
pengembalian yang akan
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tingkat pengembalian yang
didapatkan oleh investor

5

Memahami tentang konsep
portofolio management
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Memahami tentang bentuk
pasar modal yang efisien
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11
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Memahami
mengenai
Capital
Asset
Pricing
Model
dan
Arbitrage
Pricing Theory dalam
investasi
Memamahi konsep dasar
dalam
menganalisa
investasi
Memahami teknik analisis
fundamental dengan cara
menganalisis perusahaan

Memahami
analisa
investasi
dengan
mengunakan teknik analisis
teknikal dan mengetahui
tentang konsep behavioral

a. Konsep dasar
portofolio
management
b. Teori Portofolio
Markowitz
a. Konsep pasar efisien
b. Hipotesis pasar efisien
QUIZ
UTS
a. Capital Asset
Pricing Model
(CAPM)
b. Arbitrage Pricing
Theory (APT)
a. Konsep dasar teknik
analisa investasi
b. Analisis industri
a. Analisis Laporan
Keuangan
b. Analisis SWOT
c. Value added

Ceramah, latihan,
penugasan dan
Diskusi

a. Analisis Teknikal
b. Behavioral Finance

Ceramah dan Diskusi

dihadapi oleh investor,
dan cara menghitung
resiko
dan
tingkat
pengembalian
oleh
investor.
Pemahaman mengetahui
konsep dasar portofolio
dan teori markowitz

Ceramah dan Diskusi

Pemahaman mengenai
pasar efisien

Cermah dan Diskusi

Pemahaman mengenai
CAPM dan APT

Ceramah dan Diskusi

Pemahaman mengenai
konsep dasar teknik
analisa invesatasi
Pemahaman mengenai
teknik
analisis
fundamental dengan cara
menganalisis dari sisi
perusahaan.
Pemahaman mengenai
teknik analisis investasi
secara teknikal dan
mengethaui konsep
bhavioral finance

Ceramah dan Diskusi
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14
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finance
Memahami
mengenai Evaluasi kinerja portofolio
evaluasi kinerja portofolio

Ceramah dan Diskusi

Presentasi Tugas Besar
Presentasi Tugas Besar
UAS

Pemahaman mengenai
evaluasi kinerja dari
portofolio.
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