
     
 
Conferinţa Internaţională de Analiză Tehnică din România, ediţia a 2a 
“Black Swans vs. White Swans: Cum Poate Preveni Analiza Tehnică Dezastrele 
Financiare” 
22-24 Mai 2009 – Sighişoara, România 
 
Asociaţia Analiştilor Tehnici din România (AATROM) în parteneriat cu Transgaz a 
organizat cea de a doua ediţie a Conferinţei Internaţionale de Analiză Tehnică, 
conferinţă care devine deja o tradiţie. 
Timp de trei zile, nume cu rezonanta în domeniul analizei tehnice internationale, s-au 
reunit la Sighişoara, pentru a dezbate un subiect de actualitate şi de larg interes 
pentru investitori: “Black Swans vs. White Swans: Cum Poate Preveni Analiza 
Tehnica Dezastrele Financiare” . 
 
Conferinţa a fost organizată impecabil si s-a desfăşurat într-o manieră interactivă ce 
a stimulat schimbul de informaţii, tehnici de analiză si strategii de tranzactionare. 
Evenimentul a avut ca scop evidenţierea unor caracteristici ale pieţelor financiare în 
contextul unei dinamici extreme şi neaşteptate, precum si tehnici de supravieţuire ale 
investitorilor in aceste perioade turbulente. 
Vorbitorii conferinţei au realizat aceste obiective cu succes prin prezentările lor pline 
de substanţă. In ordinea prezentărilor au luat cuvântul: Dan Valcu, Preşedinte 
AATROM;  Robin Griffiths, Cazenove Capital, Londra; Sorin Keszeg, Sef birou relaţii  
internaţionale, Transgaz; Claude Mattern, BNP Parisbas, Paris; Ron William, 
Bloomberg L.P.,Londra; David Furcajg, 3rd Wave Consult, Paris; Ovidiu Serdean, VP 
AATROM; Firicel Cearnau, editura Fidelia, Bujor Oprean, AATROM. 
Printre participanţi s-au aflat investitori privaţi si institutionali, traderi, brokeri, analişti 
tehnici şi in general persoane care recunosc importanţa analizei tehnice care este o 
disciplină relativ nouă in România, dar in plină dezvoltare si acceptanţă.  
  
Robin Griffiths, Cazenove Capital  Londra 
 
"Fiind pentru prima dată in România am rămas uimit de locurile minunate pe care 
prin bunăvoinţa organizatorilor le-am vizitat, de existenţa unui nucleu de profesionisti 
in domeniul analizei tehnice si de interesul viu manifestat de participanţi in timpul 
conferinţei.  
Părerea mea personală este că state precum India, China si Brazilia, vor cunoaşte 
un salt spectaculos în următorii ani şi se vor decorela de pieţele financiare 
tradiţionale cum ar fi Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie. Cu un număr imens 
de persoane active, majoritatea sub 30-35 de ani, aceste trei state tind să devină 
noile forţe ale lumii.  
Dacă pentru ţări dezvoltate precum SUA, Anglia sau Franţa am avut parte de high-
uri, urmează inevitabil low-urile, pe care le estimez posibile in 2011.  
Deşi mărturisesc ca nu am urmărit pieţele din România, cu siguranţă o voi face 
pentru ca România este o piată emergentă care poate produce surprize plăcute 
investitorilor. Mai mult, astăzi, am văzut prezentarea companiei Transgaz si m-am 



decis sa studiez foarte atent această companie intrucât consider că este foarte 
probabil să aducă mari satisfacţii acţionarilor ei.” 
 
Având in vedere succesul acestei conferinţe, care se va repeta anual, ne propunem 
ca următoarea ediţie să depăşească graniţele României şi să tindă să devină un 
eveniment important in acest domeniu, in Europa Centrală si de Est.  
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