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Epävarmuus palasi Eurooppaan 

 Tammi-helmikuun vaihteessa alkanut kurssilasku osakemarkkinoilla tasaantui helmikuussa 
ja kuun loppua kohden markkinat elpyivät. Varsinkin Yhdysvaltojen, Suomen ja useiden 
kehittyvien maiden osakemarkkinoilla kurssit nousivat helmikuun lopulla lähelle alkuvuoden 
huippuja. Sitä vastoin Euroopan osakemarkkinoiden alavireys jatkui koko kuun ja helmikuun 
lopulla oltiin vain hieman vuoden alun pohjatasojen yläpuolella. Yhdysvaltojen osalta näyttää 
siltä, että helmikuun miniromahduksessa oli kyse nimenomaan teknisestä korjausliikkeestä, 
kun osakemarkkinat olivat tammikuussa olleet pitkään yliostetut. Vaikka kurssiromahdusta 
selitettiin helmikuun alussa inflaatio- ja korkopeloilla, Yhdysvaltojen osakemarkkinat eivät 
lopulta reagoineet negatiivisesti, vaikka helmikuun puolivälissä julkistetut kuluttajahintojen 
tilastot osoittivat inflaation kiihtyneen odotuksia enemmän.  

 Maaliskuun alussa osakekurssit sukelsivat uudelleen. Nyt pelkoa herätti Yhdysvaltojen 
presidentin uhkaukset nostaa teräksen ja alumiinin tuontitulleja. Yksipuolisten toimien 
pelätään johtavan vastareaktioihin, joiden seurauksena maailmankauppa kärsii ilman, että 
tulleja korottavat maat kykenisivät lopulta edes suojelemaan niitä toimialoja ja yrityksiä, 
joiden se katsoo olevat epäreilun kilpailun kohteena. Yhdysvaltojen mahdolliset tullit olisivat 
erityisen hankala asia EU-maille, joilla on jo aiemmin ollut kiistoja mm. Kiinan teräsviejien 
kanssa. Ensisäikähdyksen jälkeen markkinat elpyivät tästäkin notkahduksesta.  

 Osakemarkkinoiden volatiliteetin lisääntyessä pitkien korko nousu taittui. Vuodenvaihteessa 
alkanut korkojen nousu taittui varsinkin euromaiden osalta. Alkuvuoden inflaatiotilastot ovat 
osoittaneet pikemminkin kuluttajahintainflaation lievää hidastumista kuin kiihtymistä. Myös 
euroalueen talousindikaattorit ja luottamuskyselyt ovat olleet alkuvuonna vaisumpia kuin 
vielä pari kuukautta sitten ennakoitiin. Voimakkaasti revalvoituneen eurovaluutan vaikutus 
alkaa siis heijastua inflaatiokehityksen ohella kasvunäkymiin.  

 

 Oman lisänsä euroalueen kasvaneeseen epävarmuuteen toi Italian parlamenttivaalit, kun 
italialaiset ilmaisivat selvän tyytymättömyytensä perinteisiin (vasemmiston ja oikeiston) 
valtapuolueisiin. Vaalien voittajiksi nousivat kannatusmittauskyselyjäkin suuremmalla 
äänimäärällä populistinen viiden tähden puolue ja oikeistolainen League (aiemmin Lega 
Nord). Hallituksen muodostaminen Italiaan tullee olemaan vaikeaa ja vaalien voittajien 
kriittisyys EU:ia ja varsinkin eurovaluuttaa kohtaa ei helpota sisäisesti riitaisan EU:n ja 
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eurovaluutan tilannetta. Pientä lohtua tilanteeseen antaa se, että Saksassa saatiin vihdoin 
aikaiseksi hallitus puoli vuotta syksyn liittopäivävaalien jälkeen. Saksan uusi hallitus ja sen 
liittokansleri Merkel ovat sekä sisäpoliittisesti että EU-politiikassa aiempaa heikompia, sillä 
hallitus muodostettiin kahden (CDU/CSU ja SPD) eniten vaaleissa hävinneen puolueen 
pohjalle. Lisäksi tuoreissa kannatusmittauksissa SPD on vajonnut kolmanneksi, jopa AfD:tä 
pienemmäksi. Oman lisänsä Euroopan epävarmuuteen tuo nyt kevään aikana Britannian 
brexit-neuvottelut, jotka ovat talvella junnanneet paikoillaan. Usea kysymys on edelleen 
ratkaisematta, ml. Britannian ja EU:n väliset kauppasuhteet sekä Pohjois-Irlannin rajan 
järjestelyt Irlannin kanssa. Samalla kiista Britannian nettomaksun jakamisesta muiden EU-
maiden välillä on alkanut ja mm. Alankomaat, Itävalta, Tanska ja Ruotsi ovat ottaneet tiukan 
kannan siitä, että EU:n budjetin ja toimintojen supistaminen on ainoa vaihtoehto 
tilanteeseen. Luonnollisesti Itä- ja Etelä-Euroopan maat vaativat EU-tukiensa pitämistä 
ennallaan.  

 Helmikuun lopussa alkuvuoden sijoitustuotot olivat selvästi eriytyneet. Suomi ja EM-
markkinat olivat vielä plussalla, mutta Euroopan osakemarkkinat tukevasti miinuksella. 
Yhdysvaltojen euromääräinen kokonaistuotto oli likimain nollassa. Alkuvuonna tapahtuneen 
korkojen nousun seurauksena niin valtionlainat, IG- kuin HY-yrityslainojen tuotot olivat 
miinuksella. HY-yrityslainojen heikko tuotto selittyy luottoriskilisän kasvulla 
osakemarkkinoiden epävarmuuden seurauksena.  

 Valuuttamarkkinoilla dollarin heikentyminen näyttää päättyneen. EUR/USD -kurssi kävi 
korkeimmillaan hieman 1,25 tason yläpuolella, mutta näyttää nyt vakiintuneen 1,20 -1,25 
haarukkaan. Tietynlaisesta käänteestä valuuttamarkkinoilla kertoo myös se, että Sveitsin 
frangi ja Japanin jeni ovat alkuvuonna vahvistuneet euroa vastaan. Britannian punta on 
pysynyt vakaana takkuilevista brexit-neuvotteluista huolimatta. Viime vuonna euro vahvistui 
kaikkia päävaluuttoja vastaan. Italian sekava tilanne ei ole omiaan tukemaan euroa 
valuuttamarkkinoilla.  

        

 

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

Tuottoja sijoitusmarkkinoilta Helmikuu 12kk 2018 2017 2016 2015 2014

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR -2,6 13,7 1,7 20,6 14,5 -5,2 11,4

Suomi OMX Helsinki Cap GI 2,3 15,7 5,0 11,5 13,3 15,9 10,6

Eurooppa STOXX 600 TR -3,8 5,3 -2,2 10,6 1,7 9,6 7,2

Yhdysvallat S&P 500 TR -2,1 1,7 0,3 6,9 15,3 12,9 29,6

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR -1,7 -7,0 -1,6 -7,2 14,7 -25,2 -23,7

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY -0,6 3,1 -0,4 4,8 8,1 -0,3 4,0

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate 0,0 1,5 -0,3 2,4 4,7 -0,6 8,4

Valtionlainat JPM GBI Emu 0,2 1,2 -0,2 0,4 3,1 1,7 13,5

Käteinen

Käteinen Eonia Index -0,03 -0,36 -0,06 -0,36 -0,32 -0,11 0,10

Front Varainhoito

Front Strategia -1,1 2,2 -0,4 5,0 5,9 5,7 11,5

Front Maltillinen -0,6 0,4 -0,5 2,3 5,4 2,6 9,9

Front Länsimaat -0,9 2,1 -0,5 4,9 6,0 6,8 14,1

Front Suomi 0,9 16,9 3,9 14,7 15,1 16,9 6,6

Front DM osake -1,7 1,4 -1,2 6,9 8,6 12,4 19,2

Front EM osake -3,6 11,4 0,1 19,4 9,0 1,2 13,8

Front Osake -2,4 6,4 -0,2 11,9 8,5 7,4 16,8

Front Korko -0,2 1,5 -0,3 2,3 5,0 -0,1 8,1
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Frontin sijoitusstrategia: Japanin osakkeita 
lisättiin       

 Frontin sijoitusstrategioita muutettiin helmikuussa yhdistelmäsalkkujen osakeallokaation 
osalta. Helmikuun puolivälissä ostettiin japanilaisia osakkeita 1 % koko salkun arvosta 
Front Strategiaan. Vastaavat muutokset tehtiin Maltillinen ja Länsimaat salkkuihin. 
Japanilaiset osakkeet valittiin taktisen osakepainon lisäykseksi lähinnä sen vuoksi, että ne 
eivät olleet vielä helmikuun puolivälissä juurikaan elpyneet kuun alun miniromahduksesta. 
Myös jeni oli heikentynyt tuntuvasti vuoden 2017 aikana, joten ajankohta japanilaisten 
osakkeiden lisäämiseksi katsottiin hyväksi tästäkin näkökulmasta. Japanin 
osakemarkkinoihin on aiemmin liittynyt tietty piirre, joka saattaa antaa lisätuottoa nyt 
keväällä. Japanin yritysten tilikausi päättyy 31.3. ja usein osakemarkkinoilla kurssit ovat 
nousseet tilikauden päätöspäivää kohden, jos aiempina kuukausina kurssit ovat laskeneet 
tuntuvasti, kuten nyt on tapahtunut. Kyse on siis Japanin versiosta nk. 
ikkunankoristeluilmiölle, joka länsimaisissa pörsseissä nähdään usein vuodenvaihteessa. 
Maaliskuun kahden viimeisen (tase)viikon aikana Japanin osakekurssit ovat nousseet 
keskimäärin 2,5 % pitkän aikavälin tarkasteluissa, kun vastaava luku Suomen, Saksan, 
Ison-Britannian tai Yhdysvaltojen pörsseille on 0,5% - 1,0%.  

 

 Frontin osake- ja yhdistelmäsalkkujen tuotot olivat helmikuussa miinuksella heijastaen 
osakekurssien laskua ja HY-yrityslainojen heikkoa tuottoa markkinoilla. Ainoastaan 
suomalaisten osakkeiden salkku oli helmikuussa plussalla. Koska tammikuussa salkut 
olivat selvästi plussalla, koko alkuvuoden miinus on kuitenkin jäänyt maltilliseksi sekä 
osake- että yhdistelmäsalkuissa.   

 Kun osakemarkkinoiden miniromahdus alkoi tammikuun jälkeen, oli selvää, että kestää 
aikansa, ennen kuin markkinat rauhoittuvat. Maaliskuun alun uusi kurssipudotus jäikin 
selvästi vaimeammaksi kuin kuukautta aiemmin nähty. Osaltaan siihen vaikutti se, että 
pelot globaalista kauppasodasta osoittautuivat liioitelluiksi. Mm. Yhdysvalloissa kongressin 
keskeiset republikaanit ilmaisivat selvää vastustusta mahdollisille teräksen ja alumiinin 
tuontitulleille.  

 Jotakin on kuitenkin markkinatunnelmassa muuttunut. Osakekurssien lähes yhtäjaksoinen 
nousu Yhdysvalloissa aina marraskuusta 2016 alkaen on nostanut osakkeiden 
arvostustason korkealle varsinkin Yhdysvalloissa. Kaiken kaikkiaan teollisuusmaiden 
pörssien arvostus on korkea ja sitä voidaan perustella ainoastaan, jos korkotaso säilyy 
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poikkeuksellisen matalalla tasollaan ja yritysten tuloskasvu jatkuu vahvana lähivuosina. 
Yhdysvaltojen osalta odotus poikkeuksellisen matalista koroista ei liene enää perusteltu ja 
Euroopan osalta voidaan kyseenalaistaa odotus vahvasta tuloksien kasvusta. Yksinomaan 
euron merkittävä revalvoituminen vuonna 2017 tullee hidastamaan euroalueen 
talouskasvua ja siitä on saatu jo ensimmäisiä viitteitä alkuvuoden suhdannekyselyistä ja 
taloustilastoista. Oman lisänsä euroalueen epävarmuuteen tuo Italian vaikea tilanne, kun 
maan talouskasvu on edelleen heikkoa, työttömyys korkealla, pankkijärjestelmän ongelmat 
merkittävältä osin ratkaisematta ja poliittinen tilanne vaalien jälkeen sekava. Kaiken 
kaikkiaan EU ja varsinkin euromaat ovat menossa kohti kasvavia erimielisyyksiä EU:n 
kehittämisen suunnasta, yhteisvastuusta, alueen sisäisistä tulonsiirroista ym. Tässä 
tilanteessa on vaikea nähdä, että EKP alkaisi kiristää rahapolitiikkaansa ruokkien euron 
lisävahvistumista, kun talouden ja politiikan ongelmat alkavat jälleen kasautua 
euroalueella.  

 Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat tuottaneet alkuvuonna selvästi paremmin kuin 
Euroopan, vaikka dollarin heikentyminen otettaisiin huomioon. Tämä ei ole yllättävää, sillä 
talousindikaattorit ja -luottamuskyselyt ovat alkuvuonna pysyneet vahvoina ja yritysten 
tuloskausi osoittautui Yhdysvalloissa selvästi odotuksia vahvemmaksi sekä tulosten että 
liikevaihtojen suhteen. Lisäksi Yhdysvaltojen poliittinen tilanne on vakaantunut levottoman 
2017 jälkeen, kun republikaanit kykenivät tekemään merkittäviä uudistuksia viime vuoden 
lopulla (mm. verouudistus). Tuoreimmissa puolueiden kannatusmittauksissa 
republikaanien suosio on noussut kohisten demokraatteihin nähden ja näkymät 
marraskuun välivaaleihin ovat heille varsin hyvät. Myös Trumpin suosio on parantunut 
merkittävästi alkuvuonna ja hän on jopa suositumpi kuin Obama vastaavana ajankohtana 
oman virkakautensa ensimmäisen vuoden jälkeen. Markkinoiden kannalta tämä merkitsee 
sitä, että todennäköisyys republikaanien markkinamyönteisen politiikan jatkumisesta 
marraskuun välivaalien jälkeen on kasvanut. 

 Frontin sijoitusstrategiassa osakkeet ovat yhdistelmäsalkuissa helmikuun kurssilaskun ja 
osakkeiden lisäyksen jälkeen neutraalipainossa tai lievässä ylipainossa. Korkosijoitusten 
duraatio on vertailuindeksiä lyhyempi. Osakesalkku on sekä maa- että toimialavalintojen 
suhteen kuitenkin defensiivinen. Osakesijoituksissa dollarin ja dollarisidonnaisten 
valuuttojen paino on tuntuva, sillä arviomme mukaan euron vahvistumiselle ei ole 
perusteita, päinvastoin. Valuuttariski on hyvin hajautettu ja salkku painottaa 
turvasatamavaluuttoja. Tällä hetkellä (6.3.2018) sijoitusstrategian painotukset perustuvat 
seuraaviin näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:   

 

1) Brexitistä alkanut poliittinen epävarmuus hellitti kevään ja kesän 2017 aikana, mutta 
Italian vaalit palauttivat jälleen realismin siitä, miten vaikeaa on yrittää korjata euron 
valuvikoja ja edistää liittovaltiohankkeita. Italia on nyt euroalueen suurin riski ja maan 
ongelmat ovat ratkaisematta ml. talouden rakennemuutokset ja päätöksenteon 
uudistaminen. Todennäköisyys konfliktien lisääntymisestä niin euromaiden kuin EU:n 
sisällä ovat kasvussa ja mitään helppoa ratkaisua lukuisiin ongelmiin ei ole. Arviomme 
mukaan EKP joutuu jatkamaan eurojärjestelmää tukevaa politiikkaansa vielä pitkään 
ja odotukset rahapolitiikan kiristämisestä ovat markkinoilla ylimitoitetut. Eurooppalaiset 
osakkeet ja varsinkin euroalueen valtionlainat ovat tuntuvassa alipainossa 
sijoitusstrategioissa.    
    

2) Allokaatiostrategian peruslinja, eli yhdistelmäsalkkujen osakepaino, on alipainottaa 
osakkeita tässä arvostustasojen ja markkinasyklin vaiheessa, vaikka osakepaino on 
nyt helmikuussa nostettu taktisesti neutraalipainoon Strategia-salkussa ja lievään 
ylipainoon Maltillinen-salkussa. Strateginen alipainotus koskee nimenomaan 
Euroopan osakkeita, kehittyvien maiden (EM) ja Japanin osakkeet ovat ylipainossa. 
Osakkeiden arvostus on korkea suhteessa tulosodotuksiin ja varsinkin toteutuneisiin 
tuloksiin nähden. Ainoastaan kiinalaiset osakkeet, jotka on listattu Hong Kongissa, 
ovat arvostukseltaan edullisia. Toisaalta Yhdysvaltojen vahvistuneet kasvunäkymät ja 
heikentynyt dollari tukevat yritysten tuloksentekoa. Myös poliittinen ilmapiiri on 
selkiytynyt viime vuodesta Yhdysvalloissa, mikä tukee talouskasvua, mutta paineet 
korkojen nousuun ovat tuntuvat. Yhdysvalloissa yksityisen säästämisen lasku on 
ruokkinut talouskasvua ja osakemarkkinoita vuoden 2009 jälkeen. Optimismi ja 
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verouudistus saattavat ruokkia säästämisen laskua lähivuosina enemmän kuin 
ennustetaan - tämä tukisi osakkeita. Sijoittajien suuri (ja ehkä perusteeton) 
riskinottohalu sai kolauksen nyt helmikuussa ja matalien korkojen tuki osakkeille on 
vähitellen päättymässä Yhdysvaltojen osalta. Osakemarkkinoiden näkymä on siis 
ristiriitainen: osa tekijöistä tukee osakekursseja, osa puoltaa niiden laskua.   

 

3) EM-maiden osakesalkussa alipainotus koskee raaka-aineita tuottavia maita, 
Latinalaista Amerikkaa ja maksutaseeltaan heikkoja maita. Itä- ja Etelä-Aasian 
maat ovat ylipainossa tai neutraalipainossa. Manner-Kiina on strategisessa 
ylipainossa mm. siksi, että kiinalaiset osakkeet liitettiin vuodenvaihteessa aiempaa 
laajemmin kansainvälisiin osakeindekseihin.     

 
4) DM-maiden osakesijoituksissa maakohtaiset yli- ja alipainotukset ovat perinteisesti 

olleet maltillisia. Toimialavalinnoissa painotetaan yrityksiä, joiden liiketoiminta on 
korostetun globaalia (teknologia, teollisuustuotteet ja –palvelut) tai defensiivisiä 
suhdanteiden näkökulmasta (tietoliikenne ja yhdyskuntapalvelut). Teknologiatoimialan 
sisällä korostuu automaatio ja robotiikka, ei suurimmat globaalit teknoyhtiöt. 
Alipainotus toimialoissa koskee ennen kaikkea rahoituslaitoksia.  

 
5) Korkostrategiassa korkoriski (duraatio) on vähäisempi kuin vertailusalkussa. 

Yrityslainoissa ylipainotamme edelleen HY-lainoja ja heikoimman luottoluokituksen IG-
lainoja, sillä ne hyötyvät mm. EKP:n arvopapereiden osto-ohjelmasta. Valtionlainat 
ovat alipainossa, sillä pitkät joukkolainakorot ovat absurdin matalalla tasolla ja korkean 
tuoton maiden (varsinkin Italian) riskit ovat suuremmat kuin korkotasot antavat 
ymmärtää. Euroalueen valtionlainojen paino on siten lähes olematon. 
Yhdistelmäsalkuissa valtionlainoista pääosa on muita kuin euromääräisiä lainoja. 
Ruotsin kruunu, Sveitsin frangi ja elokuusta 2017 alkaen kulta hajauttavat korkosalkun 
valuuttariskiä.  

 
                 6.3.2018   Ari Aaltonen 

Frontin allokaationäkemys

 
 

 

 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 8,1% 15,0% -6,9%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 23,0% 10,0% 13,0%

Matala riski (IG) 16,9% 25,0% -8,1%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 16,6% 15,0% 1,6%

Kehittyneet (DM) 28,2% 30,0% -1,8%

Käteinen EUR 4,4% 5,0% -0,6%

Muut valuutat 0,9% 0,0% 0,9%

Hyödykkeet 1,9% 0,0% 1,9%
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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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