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Cum folosim statistica în deciziile de investiții pe piața de capital 
 

 
Asociația Brokerilor invită angajații din piața de capital să participe, gratuit, la seminarul cu tema: 
Statistici și prognoze în evoluția piețelor de capital, care va avea loc pe data de 28 februarie 
2012, între orele 10.00- 13.00, la World Trade Center  Bucureşti, Sălile Mexico & Seoul. 
 
Participanții la acest seminar vor avea oportunitatea să afle despre indicatorii statistici 
macroeconomici cu impact asupra evoluțiilor bursiere, despre indicatorii statistici utilizați pentru 
caracterizarea companiilor listate, dar și despre cei folosiți în managementul de portofoliu al 
fondurilor de investiții. 
 
 
Au fost invitați să susțină prezentări în cadrul seminarului specialiști din piața financiara precum: 
Conf. Univ.Dr. Radu Lupu, ASE, Adrian Codîrlașu, Vicepreședinte CFA Romania și Iulian Panait, 
consultant de investiții, KTD Invest SA. Temele abordate se vor referi și la analiza statistică a 
seriilor de timp cu privire la evoluția randamentelor bursiere precum și la prognoza evoluției 
viitoare a corelațiilor și volatilității. 
 
Seminarul se adresează tuturor angajaților societăților care activează pe piața de capital, 
analiștilor, consultanților de investiții și managerilor de portofolii din aceste companii. 
 
Evenimentul face parte din Proiectul “Îmbunătățirea aptitudinilor antreprenoriale pentru 
angajații din domeniul valorilor mobiliare”, fiind cel de al șaselea  și ultimul seminar desfășurat 



 

 

 

în cadrul acestui program. 
 
 
Persoanele care doresc să se înscrie sunt rugate să o facă la adresa: 
secretariat@asociatiabrokerilor.ro. Persoana de contact: Ingrid Zamfir, expert promovare. Detalii 
suplimentare, pot fi obținute și la telefon 021.317.99.33 
 

 


