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Warszawa, dnia 06 kwietnia 2020 r. 

 
 
 

Mikołaj Raczyński po raz drugi 
najlepszym analitykiem makroekonomicznym  

według Rzeczpospolitej  
i Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet  

  
 
 

Szanowni Państwo, 
 
 
miło nam poinformować, że Mikołaj Raczyński, dyrektor ds. zarządzania funduszami w Noble Funds TFI S.A., 
zwyciężył w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego w 2019 roku. To już jego trzecie 
wyróżnienie – po raz pierwszy został nagrodzony przez redakcję „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” w 2016 roku  
za pierwsze miejsce, a w 2018 roku zajął w konkursie trzecie miejsce. 
Dwoma zwycięstwami w tym prestiżowym konkursie może w chwili obecnej pochwalić się tylko dwóch 
ekonomistów, w tym właśnie Mikołaj Raczyński.  
 
 
Konkurs na najlepszego analityka makroekonomicznego roku organizowany jest przez redakcje 
najważniejszych ekonomicznych mediów w Polsce - Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet i Rzeczpospolitej  
we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym. Zwycięzcy są wyłaniani na podstawie trafności prognoz 
ośmiu wskaźników makroekonomicznych i rynkowych. Uczestnicy konkursu formułują te prognozy cztery razy 
do roku na nadchodzące cztery kwartały. 
 
 
Obecnie trwają kolejne konkursy, które wyłonią zwycięzców za 2020 i 2021 rok. Mamy nadzieję, że ponownie 
w gronie najlepszych znajdą się analitycy Noble Funds TFI S.A. 
 
 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami: Mikołaj Raczyński najlepszym analitykiem 
makroekonomicznym 2019 r.. 
 
 
 
Z poważaniem, 
Zespół Noble Funds TFI S.A. 
 
  

https://www.rp.pl/Gospodarka/304059952-PKB-w-2020-r-Kryzysowe-scenariusze--optymistycznego-nie-ma.html
https://www.rp.pl/Gospodarka/304059952-PKB-w-2020-r-Kryzysowe-scenariusze--optymistycznego-nie-ma.html
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Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym. Nie powinien być on w szczególności rozumiany 
jako rekomendacja inwestycyjna ani jako inna podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej 
następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje, a Noble Funds TFI S.A. nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym 
opracowaniu są jedynie wyrazem najlepszej wiedzy i opinii autorów na moment przekazania niniejszego 
dokumentu odbiorcy i mogą ulegać zmianie w późniejszym okresie. W takim przypadku Noble Funds TFI S.A. 
nie ma obowiązku aktualizacji tego materiału. Organem nadzoru nad Noble Funds TFI S.A. jest Komisja 
Nadzoru Finansowego. 
 
Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie 
historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie 
w jednostki uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy wiąże się z ryzykiem, a Fundusze/Subfundusze nie 
gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy 
Funduszy/Subfunduszy muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. 
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości jednostki 
uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej 
i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się dużą zmiennością  
ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec 
zwiększeniu lub zmniejszeniu a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone  
o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji.  
 
Noble Fund Konserwatywny może lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, 
poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a Noble Fund Obligacji, Noble 
Fund Emerytalny, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, Noble Fund Stabilny, Noble Fund Akcji 
Europejskich oraz Noble Fund Akcji Amerykańskich także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub 
gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego, państwo członkowskie lub państwo należące  
do OECD, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest RP. Szczegółowe informacje 
dotyczące Subfunduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem 
obciążające Fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie 
informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych  
na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. www.noblefunds.pl, w siedzibie Noble Funds TFI S.A. oraz 
u Dystrybutorów. 


