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Sijoitustuotot vahvoja helmikuussa     
 

 Osakemarkkinoiden tuotot olivat vahvoja helmikuussa. Varsinkin Yhdysvaltojen ja kehittyvien 
markkinoiden osakekurssit nousivat selvästi. Kun lisäksi dollari vahvistui valuuttamarkkinoilla 
euroa vastaan, kokonaistuotot ylsivät näillä markkinoilla noin 5 prosenttiin. Yhdysvalloissa 
kurssinousun taustalla oli kohtuullisen hyvä 4. neljänneksen tuloskausi ja markkinoiden 
optimismi suhdannekehityksestä republikaanihallinnon elvytys- ja veronalennuslupausten 
siivittämänä. S&P 500 yritykset raportoivat jälleen odotettua paremmista tuloksista varsinkin 
rahoituslaitosten ja teknologiayritysten osalta. Samalla kuluttajien, teollisuuden ja 
palvelualojen yritysten sekä sijoittajien luottamus on kohentunut tuntuvasti Trumpin valinnan 
jälkeen. Suomessa yritysten tulosraportointi oli selvästi vaisumpaa ja tämä on näkynyt 
alkuvuoden kurssikehityksessä. Osingot toki edelleen kasvavat viime vuodesta. Euroopassa 
kurssinousu oli vahvaa lukuun ottamatta Norjaa sekä Ranskaa ja Italiaa, joihin kohdistuu 
poliittista epävarmuutta. Maaliskuun alussa kurssit nousivat kuitenkin selvästi Ranskassa, 
kun alkoi näyttää entistä todennäköisemmältä, että ”markkinamyönteinen” 
presidenttiehdokas, Macron, nousee todennäköisesti Ranskan uudeksi presidentiksi huhti-
toukokuun presidentinvaaleissa.  Kehittyvillä markkinoilla kurssit olivat helmikuussa 
vahvassa nousussa lukuun ottamatta Venäjää. Odotukset Yhdysvaltojen ja Venäjän kireiden 
välien lientymisestä ovat samalla hieman hiipuneet.  

 Myös korkomarkkinoilla tuottokehitys oli hyvä usean vaikean kuukauden jälkeen. 
Valtionlainojen ja IG yrityslainojen tuotto ylsi yli prosentin. HY yrityslainojen tuotto jatkui 
myös hyvänä, vajaan prosentin tasolla. Vuoden alusta tarkasteltuna valtionlainojen tuotto on 
tosin edelleen miinuksella. Joukkolainakorkojen nousu ja varsinkin korkoerojen leventyminen 
Saksan ja muiden euromaiden välillä pysähtyi helmikuussa. Varsinkin Italian ja Ranskan 
valtionlainojen korot nousivat tuntuvasti syksyllä ja tammikuussa poliittisen epävarmuuden 
seurauksena. Valuuttamarkkinoilla dollari ja punta vahvistuivat, kruunut ja CHF heikkenivät 
hieman. Kehittyvien talouksien valuutat pääsääntöisesti vahvistuivat dollarin vanavedessä.   
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 Suhdannekehitys ei tuottanut helmikuussa suuria yllätyksiä. Yhdysvaltojen 
suhdanneodotukset vahvistuivat edelleen ja euroalueella teollisuuden luottamus koheni 
hieman ja pääsi vihdoin plussan puolelle vuosikausien alakulon jälkeen. Myös Japanissa 
odotukset vahvistuivat. Suomessa suhdanneoptimismi koheni jo syksyllä, mutta edelleenkin 
viennin kasvuluvut ovat aneemisia ja kotitalouksien lisääntynyt optimismi perustuu lähinnä 
median rummuttamaan suhdanneoptimismiin, ei tulo- tai työllisyyskehitykseen. Kiinassa 
maaliskuussa alkanut vuosittainen kansankongressin kokous asetti maan BKT:n 
kasvutavoitteeksi runsaat 6,5 % kuluvalle vuodelle. Myös Kiinan suhdannebarometrit ovat 
kohentuneet hieman alkuvuonna. Vaan edelleenkin markkinoiden lisääntynyt optimismi 
perustuu lähinnä odotuksiin siitä, että Trumpin hallinto ja kongressia hallitsevat republikaanit 
toteuttavat lupauksensa merkittävästä elvytyksestä. Se että optimismi on vahvistunut, 
johtunee siitä, että Trump on jo osoittanut päättäväisyyttä muiden vaalilupausten 
toteuttamisessa (Obamacaren uudistus/korvaaminen, maahantulorajoitukset, TPP:n 
peruminen ym.). On siis loogista odottaa, että myös elvytys toteutetaan.  

 Euroopassa olennaista oli helmi- ja maaliskuun alussa se, että pelot Ranskan ja Hollannin 
vaalien lopputuloksen suhteen vaimenivat. Hollannissa Vapauspuolueen vahva 
gallupkannatus on alkanut hiipua juuri ennen vaalia. Ranskassa taas ”kovaa oikeistolaista” 
politiikkaa ajavan tasavaltalaispuolueen presidenttiehdokkaan, Fillonin, ajautuminen 
henkilökohtaiseen skandaaliin on muuttanut vaaliasetelmaa ja rauhoittanut markkinoita. Kun 
markkinamyönteinen (ja sosialisteista irtautunut) riippumaton ehdokas, Macron, on noussut 
kansallismielisen ja euro/EU -vastaisen Le Penin ykköshaastajaksi vaalien 1. kierroksella, Le 
Penin mahdollisuudet vaalien 2. kierroksella ovat heikentyneet. Tilanne toki elää vielä koko 
kevään, mutta Le Penin mahdollisuus voittaa vaalit ovat nyt tosiasiassa vähäisemmät kuin 
vielä kuukausi sitten. Saksassa SPD on noussut gallupeissa CDU/CSU:n tasolle, mutta tämä 
merkitsee lähinnä sitä, että Merkel häviäisi euromyönteiselle SPD:lle, ei eurokriittiselle 
AFD:lle. Markkinoille tämäkin olisi helpotus.    

    

Lähde: Bloomberg, Front (tuotot euromääräisinä ETF:ien kulut ja kaupankäyntipalkkiot huomioiden, mutta mallisalkuissa tuotot ennen varainhoitopalkkiota. 
Rahastossa huomioitu instituutiosarjan hallinnointipalkkio). 

Tuottoja sijoitusmarkkinoilta Helmikuu 2017 2016 2015 2014

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR 4,8 7,9 14,5 -5,2 11,4

Suomi OMX Helsinki Cap GI 2,6 1,2 13,3 15,9 10,6

Eurooppa STOXX 600 TR 3,1 2,7 1,7 9,6 7,2

Yhdysvallat S&P 500 TR 5,7 5,3 15,3 12,9 29,6

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR 1,9 -1,8 14,7 -25,2 -23,7

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY 0,7 1,3 8,1 -0,3 4,0

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate 1,2 0,6 4,7 -0,6 8,4

Valtionlainat JPM GBI Emu 1,2 -0,9 3,1 1,7 13,5

Käteinen

Käteinen Eonia Index -0,03 -0,06 -0,32 -0,11 0,10

Front Varainhoito

Front Strategia 2,3 2,3 5,9 5,7 11,5

Front Maltillinen 1,7 1,4 5,4 2,6 9,9

Front Länsimaat 2,8 2,2 6,0 6,8 14,1

Front Suomi 1,8 1,9 15,1 16,9 6,6

Front DM osake 5,2 4,2 8,6 12,4 19,2

Front EM osake 4,2 7,2 9,0 1,2 13,8

Front Osake 4,5 5,0 8,5 7,4 16,8

Front Korko 0,9 0,5 5,0 -0,1 8,1

Front Signal 3,4 4,4
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Frontin sijoitusstrategia: Marginaalinen 
osakeriskin pienennys         

 Frontin sijoitusstrategioissa tehtiin helmikuussa vain marginaalinen muutos koskien 
yhdistelmäsalkkujen osakapainoa ja DM-osakkeiden toimialapainotuksia. Helmikuun 
puolivälissä myytiin 0,6 % (Front Strategia) globaaleja teknologiaosakkeita ja varat 
siirrettiin käteiseen. Vastaavat muutokset tehtiin Front Maltillinen ja Länsimaat salkkuihin. 
Osakesalkuissa (Front Osake ja DM Osake) teknologiaosakkeiden tilalle otettiin 
yhdyskuntapalvelut toimialan osakkeita. Yhdyskuntapalvelut toimiala tarkoittaa lähinnä 
sähköyhtiöitä, joiden liiketoiminta on hyvin vakaata ja osinkotuotot keskimääräistä 
parempia. Teknologiaosakkeet ovat olleet merkittävässä ylipainossa keväästä 2013, niiden 
kurssikehitys on ollut todella hyvä erityisesti viime kesän jälkeen, mutta arvostustasot ovat 
nousseet huomattavan korkealle. Ko. toimialan ylipainoa pienennettiin jo syksyllä ja nyt ne 
ovat likimain neutraalipainossa. Korkosijoituksiin ei tehty muutoksia helmikuussa.   

    

 

 Helmikuun tuotot olivat vahvat kaikissa omaisuusluokissa. Myös Frontin sijoitusstrategiat 
tuottivat hyvin ja kehittyivät likimain vertailuindeksiensä tahdissa. Suomisalkku jäi hieman 
vertailuindeksilleen, mutta DM Osakkeet voittivat omansa. Yhdistelmäsalkuissa 
valuuttamääräiset korkosijoitukset antoivat tuntuvaa lisätuottoa, mutta valtionlainojen ja 
osakkeiden alipainotus heikensi vastaavalla määrällä tuottoa.   

 Maaliskuussa markkinoiden huomio keskittynee FED korkokokoukseen kuun puolivälissä. 
FED:n pääjohtajan ja muidenkin johtajien puheet alkuvuonna viittaavat siihen, että 
koronnosto maaliskuussa on hyvinkin mahdollista. Inflaatio on kiihtynyt ja Trumpin 
hallinnon talouspolitiikan ennakoidaan olevan huomattavan elvyttävää jo ensi vuodesta 
alkaen. Perusteet koronnostoille ovat nyt selvästi vahvemmat kuin viime vuosina, jolloin 
markkinat yliarvioivat FED:n koronnostojen todennäköisyyden. Frontin arvissa FED saattaa 
nostaa kuluvana vuonna jopa 5 kertaa (0,25 %-yksikköä kerrallaan) FED Funds koron 
tavoitetasoa, joten joulukuussa ko. korko olisi lähellä 2 prosenttia. 3 kuukauden USD Libor 
on jo noussut yli yhden prosentin. Koska EKP ei ole muuttamassa omia ohjauskorkojaan 
tänä vuonna, korkoero euron ja dollarin lyhyiden korkojen välillä kasvaa tänä vuonna 
merkittävästi. Paineet dollarin vahvistumiseksi eivät siis ole ainakaan vähenemässä.  

 Sinänsä Trumpin hallinto ei ole vielä tarkentanut miten Yhdysvaltojen talouspolitiikkaa 
muutetaan vaalikaudella. Varsinkin verotuksen keventäminen ja yksinkertaistaminen sekä 
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massiivisten infrahankkeiden sisältö ovat vielä epäselvät. Myöskään Yhdysvaltojen 
kauppapolitiikasta ei olla saatu mitään tietoa. Ratifioimaton TPP sopimus kumottiin 
tammikuussa ja keskeneräinen TTIP lienee kuollut kirjain Atlantin molemmin puolin, vaikka 
Suomessa yritetään edelleen ylläpitää uskoa siihen. Demokraatit ovat jatkaneet sekä 
kongressissa että mediassa omaa ”sisällissotaansa” uutta hallintoa vastaan mm. 
viivästyttämällä tärkeimpiä nimityksiä. Myös amerikkalainen (vasemmisto)liberaali media 
tekee kaikkensa uuden hallinnon härnäämiseksi, mutta rahoitusmarkkinoiden kannalta 
tämä kampanja alkaa olla merkityksetön. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Trumpin hallinto 
aidosti pyrkii toteuttamaan vaalilupauksensa ja maaliskuun alussa surkeasti 
epäonnistunutta Obaman terveydenhuoltouudistusta (nk. Obamacare) ryhdyttiin 
korjaamaan ja uudistamaan. Poliittinen häly Trumpin hallinnon ympärillä tulee siis 
jatkumaan, mutta markkinavaikutukset jäävät vähäisiksi.  

 Euroalueella politiikka korostuu keväällä useiden tärkeiden vaalien takia. Maaliskuun 
puolivälissä pidettävät Alankomaiden parlamenttivaalit kertovat suuntaa euroalueen 
poliittisesta kehityksestä, mutta kannatusmittausten perusteella näyttää siltä, että EU-
vastaisen Vapauspuolueen voitto jää pelättyä pienemmäksi. Ranskassa sitä vastoin tilanne 
on kehittynyt vaikeammin ennakoitavaksi, sillä tasavaltalaispuolueen presidenttiehdokas 
Fillon on kompastellut skandaalissaan. Mikäli Fillon kuitenkin yltää kansallismielisen Le 
Penin kilpakumppaniksi vaalien 2. kierroksella, hänen etumatkansa gallupeissa on enää 
vähäinen. Sosialisteista erkaantuneen Macronin mahdollisuudet olisivatkin tällä hetkellä 
huomattavasti paremmat Le Penia vastaan 2. kierroksella. Rahoitusmarkkinoiden kannalta 
Ranskan presidentinvaalit ovat tärkeät, sillä Le Pen on luvannut, että ranskalaiset saavat 
äänestää maan euro- ja EU-jäsenyydestä, jos hänet valitaan. Sanomattakin on selvää, että 
eurojärjestelmä ajautuisi täydelliseen kaaokseen, jos Le Pen voittaisi.  

 Frontin sijoitusstrategia jatkaa edelleen varovaisella linjalla. Käteisen paino on 
yhdistelmäsalkuissa suuri ja korkosalkun duraatio selvästi lyhyempi kuin vertailuindeksissä. 
Valuuttariski on hyvin hajautettu ja salkku painottaa turvasatamavaluuttoja. Osakkeiden 
strateginen ja taktinen alipainotus jatkuu. Osakkeiden alipainotus koskee erityisesti 
eurooppalaisia osakkeita, jotka ovat olleet tuntuvassa alipainotuksessa jo keväästä 2015 
alkaen. Tällä hetkellä (8.3.2017) sijoitusstrategian painotukset perustuvat seuraaviin 
näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:   

 

1) Brexit äänestyksestä alkanut poliittinen epävarmuus jatkuu ja euroalueen tärkeä vaalit 
Alankomaissa, Ranskassa, Saksassa ja lopuksi Italiassa pitävät markkinoita 
jännityksessä vielä runsaan vuoden. Yhdysvaltojen presidentinvaalien seurauksena 
tapahtuva hallinnon vaihtuminen on odotetusti synnyttänyt kuohuntaa valtamediassa, 
mutta markkinat ovat olleet kohtuullisen rauhalliset. Pitkien korkojen nousu on ollut 
luonnollinen seuraus tästä samalla, kun inflaatio on kiihtynyt odotetusti. Euroalueella 
poliittiset riskit ovat edelleen merkittävät sekä EU:n että eurovaluutan kannalta. Suurin 
riski liittyy Italiaan. Italian joulukuinen kansanäänestys jätti kaikki maan ongelmat 
ratkaisematta ml. talouden rakennemuutokset ja päätöksenteon uudistaminen. Tämä 
tilanteessa, jossa pankkijärjestelmän ongelmat ovat syviä, valtionvelka 
kestämättömän suuri ja tärkeimmät oppositiopuolueet väläyttävät euroeroa tilanteen 
ratkaisemiseksi. Ranskan presidentinvaalit ja Saksan liittopäivävaalit syksyllä 
halvaannuttavat sekä EU:n että Saksan poliittista päätöksentekoa jo nyt keväällä.  
Arviomme mukaan rahoitusmarkkinat eivät ole hinnoitelleet näitä riskejä riittävästi, 
joten Frontin korkostrategia, valuuttapainotukset ja osakkeiden taktinen allokaatio 
jatkuu korostetun varovaisena ja tilanteen huomioivana.  
    

2) Frontin yhdistelmäsalkuissa osakkeet ovat taktisen alipainotuksen ohella myös 
strategisessa alipainossa. Alipainotus koskee ennen kaikkea DM-maiden (Euroopan) 
osakkeita. Osakkeiden arvostus on korkea suhteessa tulosodotuksiin erityisesti DM-
maissa. Ainoastaan kiinalaiset osakkeet, jotka on listattu Hong Kongissa, ovat 
arvostukseltaan edullisia. Korkea arvostus olisi perusteltua, jos maailmantalouden 
kasvunäkymät olisivat vahvat ja yrityksillä olisi edelleen paljon mahdollisuuksia 
kustannusten karsintaan. Poliittinen ilmapiiri, jopa kasvava protektionismi, ei enää tue 
tätä oletusta. EU:n epävarmuus haittaa Euroopan talouskasvua vielä pitkään. 
Yhdysvalloissa yksityisen säästämisen lasku on ruokkinut talouskasvua ja 
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osakemarkkinoita vuoden 2009 jälkeen, mutta nyt talousennusteiden mukaan 
säästämisen lasku olisi päättymässä. Osakkeiden tukena ovat lähinnä 
keskuspankkien elvytystoimet ja matalat korot. FED:n osalta tämäkin poistuu ja 
arviomme mukaan nopeammin, kuin markkinat ennakoivat.  

 
3) Korkojen absurdin matala taso varsinkin euroalueella on heijastanut markkinoiden 

vahvaa uskoa EKP:n poikkeustoimiin. Toki inflaatio on vielä EKP:n tavoitteen 
alapuolella, mutta EKP:n mahdollisuudet keventää politiikkaansa on käytetty lähes 
loppuun. Lisäksi ainakin 2017 loppuun jatkuva valtionlainojen ja yrityslainojen 
ostaminen EKP:n taseeseen kasvattaa riskiä eurojärjestelmän hajoamiseen 
keskipitkällä aikavälillä. EKP alkaa olla umpikujassa rahapolitiikan suhteen, eikä se 
enää kykene rahapolitiikallaan vaimentamaan niitä poliittisia riskejä, joita kohdistuu 
eurojärjestelmään ja euroalueen talouskehitykseen. Tämän vuoksi Front ei sijoita juuri 
lainkaan euroalueen valtionlainoihin. Japanissa keveä politiikka jatkuu, mutta sielläkin 
rahapolitiikan keinot alkavat olla vähissä.  

 

4) Frontin EM-maiden osakesalkussa alipainotus koskee erityisesti raaka-aineita 
tuottavia maita ja Latinalaista Amerikkaa. Emme näe, että hyödykehintojen nousu 
olisi kestävällä pohjalla. Itä- ja Etelä-Aasian maat ovat ylipainossa tai 
neutraalipainossa. Venäjä on taktisessa ylipainossa.     

 
5) Frontin DM-maiden osakesijoituksissa maakohtaiset yli- ja alipainotukset ovat vähäisiä. 

Toimialavalinnoissa painotetaan yrityksiä, joiden liiketoiminta on korostetun globaalia 
(teollisuustuotteet ja –palvelut) tai defensiivisiä suhdanteiden näkökulmasta 
(tietoliikenne ja yhdyskuntapalvelut). Alipainotus toimialoissa koskee ennen kaikkea 
eurooppalaisia rahoituslaitoksia.   

 
6) Frontin korkostrategiassa korkoriski (duraatio) on selvästi vähäisempi kuin 

vertailusalkussa. Yrityslainoissa painotamme edelleen HY-lainoja, sillä ne hyötyvät 
EKP:n arvopapereiden osto-ohjelman laajennuksesta. Valtionlainat ovat alipainossa, 
sillä pitkät joukkolainakorot ovat vieläkin absurdin matalalla tasolla ja korkean tuoton 
maiden (varsinkin Italia) ja Ranskan riskit ovat kasvussa. Euroalueen valtionlainojen 
paino on lähes olematon. Yhdistelmäsalkuissa valtionlainoista pääosa on muita kuin 
euromääräisiä lainoja. Ruotsin kruunu otettiin joulukuussa ja Sveitsin frangi 
tammikuussa uudeksi elementiksi korkosalkun valuuttahajautuksessa.  

 
                 8.3.2017 Ari Aaltonen 

Frontin allokaationäkemys  

 

 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 10,1% 15,0% -4,9%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 24,1% 10,0% 14,1%

Matala riski (IG) 12,2% 25,0% -12,8%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 14,8% 15,0% -0,2%

Kehittyneet (DM) 25,3% 30,0% -4,7%

Käteinen EUR 12,5% 5,0% 7,5%

Muut valuutat 1,0% 0,0% 1,0%
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Vastuunrajoitus, tietosuoja ja suoramarkkinointi 

 
Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan 
informaatiotarkoituksiin ja asiakkaan yksityiseen 
käyttöön. Mikään asiakirjassa esitetty aineisto ei ole 
tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus 
ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan tai sijoituspalvelun 
käyttöön. Asiakirjassa oleva tieto ei ole ei ole 
arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, 
eikä myöskään tarkoitettu sijoitusneuvoksi taikka 
veroneuvoksi, eikä sen tarkoitus ole markkinoida 
palveluita tai tuotteita. 
 
Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. 
Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on 
syytä tutustua huolellisesti sijoitusmarkkinoihin, 
rahoitusvälineisiin ja erityisesti niiden riskeihin, 
sijoitustoiminnan verotuksellisiin vaikutuksiin sekä 
sijoitustoimintaa koskevan sopimuksen tai ehtojen 
sisältöön. Asiakkaan tulee kiinnittää huomiota 
siihen, että sijoituspalveluun liittyvät kustannukset 
heikentävät sijoitustuottoa, että historiallinen 
arvonkehitys ei ole tae tulevasta vastaavasta 
kehityksestä ja että sijoituksesta voi koitua tappiota 
tai sijoituksen epälikvidisyys voi vaikeuttaa tai 
tiettynä aikana estää sijoituksen realisoinnin. 
Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida 
sijoituspäätöksissään omaa vero- tai 
liiketoimintaneuvojaansa. 
 
Front Capital vastaa siitä, että asiakkaan sekä 
rahoitusvälineiden ja –palveluiden 
soveltuvuusarviointi sekä tarjottavat sijoituspalvelut 
on toteutettu huolellisesti ja asiantuntevasti. 
Asiakas vastaa sijoitustoiminnan taloudellisesta 
tuloksesta sekä sijoitustoiminnan vaikutuksesta 
verotukseensa. Asiakas on tietoinen siitä, että 
sijoituspäätöstä ei voida perustaa pelkästään 
rahoitusvälinettä koskevaan yksittäiseen 
markkinointidokumenttiin, vaan rahoitusvälinettä 
koskeviin tietoihin kokonaisuudessaan. 
 
Asiakirjaa laadittaessa on pyritty varmentamaan 
siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus ja tieto 
perustuu lähteisiin, joita Front Capital Oy pitää 
luotettavina. Front Capital Oy tai sen työntekijät 
eivät takaa asiakirjassa annettujen tietojen, 
mahdollisten mielipiteiden, arvioiden tai 
ennusteiden oikeellisuutta, tarkkuutta tai 
täydellisyyttä tai siinä esitettyjen asioiden 
soveltuvuutta lukijalle.  
 
 
 
 

Asiakirjassa mahdollisesti olevat viittaukset 
olemassa olevaan lainsäädäntöön ja sen tulkintaan, 
perustuvat Front Capital Oy:n käsitykseen 
lainsäädännöstä ja sen tulkinnasta sinä hetkenä, 
kun tiedot on julkaistu eikä Front Capital Oy voi 
antaa takuita laintulkinnan oikeellisuudesta tai 
pysyvyydestä. Lait ja laintulkinta voivat muuttua 
tulevaisuudessa. 
 
Tätä asiakirjaa tai sen osaa ei saa kopioida, jakaa 
tai julkaista ilman Front Capital Oy:n etukäteen 
antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet 
pidätetään.  
 
Lisätietoa Front Capital Oy:stä: Front Capital Oy 
palvelee asiakkaitaan suomeksi ja soveltuvin osin 
ruotsiksi ja englanniksi. Lainsäädännön niin 
vaatiessa voidaan asiakkaalle tehdä 
asianmukaisuus- tai soveltuvuusarviointi ennen 
tuotteen tai palvelun tarjoamista. Front Capital Oy:n 
kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan 
nauhoittaa. Front Capital Oy on sijoituspalveluyritys, 
jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta, 
Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8, PL 103, 00101 
Helsinki, puhelin 010 831 51; 
www.finanssivalvonta.fi. Front Capital Oy on 
Sijoittajien Korvausrahaston jäsen. Lisää tietoa 
palveluntarjoajasta ja palveluista ovat saatavilla 
osoitteesta www.front.fi. Asiakasta kehotetaan 
tutustumaan näihin tietoihin. Mikäli asiakas haluaa 
lisää tietoa muulla tavalla kuin Internet-sivuilta, 
pyydetään asiakasta ottamaan yhteyttä Front 
Capital Oy:hyn. 
 
Tilaamalla Frontin tuoteen tai palvelun henkilö 
antaa suostumuksen Frontin sijoituspalveluihin 
liittyvään suoramarkkinointiin sähköisesti, 
puhelimitse tai postitse koskien Frontin nykyisiä ja 
tulevia tuotteita ja palveluita. Front noudattaa 
suoramarkkinoinnissa ja henkilötietojen käsittelyssä 
Henkilötietolain ja muun tietosuojasääntelyn 
vaatimuksia. Suoramarkkinoinnin vastaanottajalla 
on oikeus saada Frontilta informaatio 
henkilötiedoistaan ja niiden lähteestä sekä oikeus 
kieltää milloin tahansa suoramarkkinointi. 
 
 

http://www.finanssivalvonta.fi/
http://www.front.fi/
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