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Keskuspankkien ultrakeveä rahapolitiikka 
kannattaa osakemarkkinoita 

 
 OECD-maiden suhdannenäkymiin liittynyt optimismi on hieman hiipunut keväällä. Varsinkin 

euroalueella sekä teollisuus- että palveluyritysten luottamusindeksit (Markit 
suhdannekyselyt) kääntyivät selvään laskuun maaliskuussa talvella tapahtuneen 
piristymisen jälkeen. Tämä ei ole yllättävää sillä Italian poliittiset riskit realisoituivat 
helmikuun parlamenttivaaleissa ja Kyproksen tapahtumat loivat uutta epävarmuutta 
euroalueelle. Samalla euroalueen työttömyys saavutti uuden, 12 % ennätyksen. Myös 
Yhdysvalloissa teollisuus- ja palveluyritysten suhdanneodotukset heikentyivät maaliskuussa. 
Vaikuttaa siltä, että asuntomarkkinoiden kohentuminen ei ole riittänyt kompensoimaan sitä 
epävarmuuden lisääntymistä, minkä nk. Fiscal Cliff automaattisine menoleikkauksineen ja 
vuodenvaihteessa sovittuine veronkorotuksineen ovat aiheuttaneet.   

 Suhdanneodotukset eivät ole yksinomaan heikentyneet. Japanissa huhtikuun alussa 
julkistettu neljännesvuosittainen Tankan raportti osoitti odotetusti yritysten 
suhdanneoptimismin lisääntyneen maaliskuussa joulukuuhun verrattuna. Pettymyksen 
aiheutti kuitenkin se, että odotukset ovat kohentuneet lähinnä suurten (ja siten vientiin 
suuntautuneiden) teollisuusyritysten osalta. Japanin keskuspankki päättikin 4.4. 
kokouksessaan kaksinkertaistaa arvopapereiden osto-ohjelman. Ilmoituksen jälkeen 
osakemarkkinat hypähtivät rajusti ja jeni heikkeni valuuttamarkkinoilla. Jenin heikentäminen 
on keskeinen osa deflaation vastaista taistelua Japanissa. Myös Kiinassa yritysten 
suhdanneodotukset vahvistuivat maaliskuussa sekä teollisuus- että palveluyritysten osalta 
niin HSBC-pankin kuin virallisen NBS barometrikyselyjen mukaan.   

 

 Osakemarkkinoilla kehitys oli varsin epäyhtenäistä maaliskuussa. Kehittyneiden 
markkinoiden (DM) osakkeet nousivat edelleen vahvasti, mutta kehittyvillä markkinoilla (EM) 
kurssit polkivat paikoillaan. Yhdysvaltojen osakkeet jatkoivat nousuaan ja dollarin 
vahvistuminen euroa vastaan kasvatti sijoittajan kokonaistuottoa. Myös Japanin, Australian 
ja Kanadan markkinat tuottivat hyvin maaliskuussa. Euroopassa kehitys oli heikkoa 
euroalueen eri osakemarkkinoilla Suomi mukaan lukien, mutta Pohjoismaiden ja Sveitsin 
markkinat kehittyivät hyvin. Italian poliittinen pattitilanne ja Kyproksen kaoottinen 
pankkijärjestelmän pelastusoperaatio luonnollisesti loi varjoa euroalueen osakemarkkinoille.  
Kehittyvien markkinoiden osalta Venäjä kärsi Kyproksen kriisistä ja Aasiassa Pohjois-Korean 



      

     

     

     
      

 

uhittelu on osaltaan vaikuttanut erityisesti Etelä-Korean markkinoihin, vaikka kaiken 
kaikkiaan markkinat ovat ottaneet yllättävän rauhallisesti kovat puheet.  

 Myöskään Yhdysvalloissa nk. Fiscal Cliff ei vaikuttanut mitenkään osakemarkkinoihin 
maaliskuussa ja hämmästyttävää oli se, että koko asia ei saanut juuri lainkaan huomiota 
mediassa. Toisaalta asiat etenivät likimain niin kuin oli odotettu. Yhdysvaltojen valtapuolueet 
eivät kyenneet ratkaisemaan liittovaltion talouden tasapainottamisesta julkisten menojen 
osalta, mutta pahin vaihtoehto eli liittovaltion toimintojen hallitsematon alasajo pääsiäisestä 
alkaen kyettiin välttämään pääpuolueiden sopimuksella. Maaliskuun lopulla sovittiin, että 1.3. 
voimaan astuneet 85 mrd. dollarin automaattiset menoleikkaukset jäävät voimaan, mutta 
niitä voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisemmin. Samalla vältyttiin uusilta automaattisilta 
menoleikkauksilta. Em. merkitsee mm. sitä, että liittovaltion työntekijöiden palkankorotukset 
peruttiin nyt jo kolmantena vuonna peräkkäin.  Käytännössä demokraattien ja republikaanien 
riita siis jäädytettiin tämän vuoden syyskuun loppuun saakka. Nyt toteutuvien leikkausten ja 
vuodenvaihteessa sovittujen veronkorotusten arvioidaan heikentävän Yhdysvaltojen 
talouskasvua noin puolen prosentin verran tänä vuonna. Riidat siirrettiin siis alkusyksylle ja 
liittovaltion velkakattoon liittyvän velkaantumisrajoitteen arvioidaan tämänhetkisillä 
valtuuksilla riittävän elokuun puoliväliin saakka.   

 Markkinat ovat siis ottaneet kaikki kevään poliittiset epävarmuustekijät yllättävän 
rauhallisesti. Myös korkomarkkinoiden tuotot kehittyivät varsin tasaisesti maaliskuussa.  
Perimmiltään luotetaan, että asiat saadaan jopa Italiassa jotenkin ratkaistua ja samalla 
luottamus keskuspankkien kykyyn rauhoittaa rahoitusmarkkinoita on vahva. Japanin 
keskuspankin ohella sekä EKP että FED ovat luvanneet keveän rahapolitiikan jatkuvan 
pitkään. Viimeksi EKP lupasi 4.4. että keveä rahapolitiikka jatkuu niin pitkään kuin tarvitaan 
ja markkinoilla tulkittiin pääjohtajan lausuntoja siten, että ohjauskorkoa voitaisiin laskea 
toukokuun kokouksessa.    

 Huhtikuussa käynnistyy jälleen yritysten raportointi ensimmäisen neljänneksen tuloksista. 
Italian hallitusneuvotteluja lukuun ottamatta politiikkaan ja makrotalouteen liittyvät uutiset 
jäävät nyt hieman vähäisemmälle huomiolle.  

 

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

Maaliskuu YTD 2012

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR -0,2 % 0,8 % 16,4 %

Suomi OMX Helsinki Cap GI -0,1 % 7,3 % 15,5 %

Eurooppa STOXX 600 TR 1,6 % 5,7 % 18,2 %

Yhdysvallat S&P 500 TR 5,9 % 13,8 % 13,9 %

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR 2,8 % 3,5 % -1,7 %

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY 0,6 % 1,3 % 22,8 %

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate 0,5 % 0,6 % 13,6 %

Valtionlainat JPM GBI Emu 0,7 % 0,4 % 11,4 %

Käteinen

Käteinen Eonia Index 0,01 % 0,02 % 0,23 %

Front Varainhoito

Front Struktuuri (rahasto) -0,7 % -1,3 % 16,2 %

Front Strategia 0,5 % 2,0 % 15,2 %

Front Suomi 0,6 % 8,5 % 20,1 %

Front Osake 0,7 % 3,7 % 14,9 %

Front Korko 0,2 % -0,1 % 13,9 %

Front Maltillinen 0,3 % 1,1 %



      

     

     

     
      

 

Front sijoitusstrategia: Osakkeet ylipainossa, 
vaikka riskit alkavat kasautua lähivuosille 

 
 Frontin sijoitusstrategiaa muutettiin varsin vähän maaliskuussa, koska salkku oli jo aiemmin 

asemoitu siten, että sekä korko- että osakesijoitukset kestävät kokonaisuutena hyvin kevään 
poliittiset riskit ja niiden mahdolliset markkinavaikutukset. Osakeriskiä oli pienennetty 
tammikuussa ja helmikuun lopussa, minkä lisäksi osakkeiden painopistettä oli siirretty 
Euroopasta Aasiaan. Euroalueen osakemarkkinoiden alipainotus on toiminut hyvin, mutta 
yllättävää alkuvuonna on ollut kehittyvien markkinoiden heikko kehitys suhteessa DM 
markkinoihin. Myöskään EM valtionlainat eivät ole pärjänneet alkuvuonna korkomarkkinoilla, 
vaikka nimenomaan euroalueella on ollut suurimmat ongelmat. Maaliskuun lopussa EM 
valtionlainoja lisättiin hieman kaikissa Frontin sijoitusstrategioissa, joissa on korkosijoituksia.  

 Vaikuttaa siltä, että sijoittajien käsitys riskistä on muuttunut radikaalisti viime kesän jälkeen. 
Erityisesti DM markkinoilla mikään negatiivinen yllätys niin politiikan kuin makrotalouden 
kehityksenkään osalta ei juurikaan vaikuta osakemarkkinoilla kuin tilapäisesti. Ainoa selitys 
tälle muutokselle on se, että sijoittajien luottamus on horjumatonta sille, että keskeisten 
keskuspankkien (FED, EKP, BoJ BoE jne) ultrakeveä rahapolitiikka jatkuu pitkään ja siihen, 
että rahapoliittisia erityistoimia (arvopaperiostot yms.) toteutetaan välittömästi, jos jotakin 
negatiivista ilmenee. DM maiden keskuspankkien harjoittama rahan pumppaus talouteen ei 
kuitenkaan auta juurikaan reaalitaloutta, sillä investoinnit ovat edelleen alamaissa. Tämä ei 
ole yllättävää, sillä mm. euroalueella kotitalouksien ja yritysten kohtaamat pankkiluottojen 
korot ovat tuntuvasti korkeammat kuin keskuspankkirahan hinta. Rahan määrän lisäys 
näyttää nyt päätyvän merkittävässä määrin osakemarkkinoille. Voidaan hyvin sanoa, että 
OECD maat ja varsinkin Yhdysvallat, Euromaat, Japani ja Iso-Britannia ovat finanssikriisin 
jälkeen elvyttäneet itsensä äärimmilleen sekä julkisia alijäämiä kasvattamalla että 
ultrakeveällä rahapolitiikalla. Jäljellä on enää rahan pumppaus rahoitusmarkkinoille, jotta 
taloustilanne ja kehno työllisyys saadaan edes jotenkuten pidettyä ennallaan. Toisaalta on 
tärkeä tiedostaa, että päättäjät eivät näe mitään vaihtoehtoa tälle politiikalle.   

 

 Miten sijoittajan pitäisi suhtautua tähän kehitykseen? Yksi hyvä tapa arvioida OECD-maiden 
rahoitustasapainoa ja osakemarkkinariskejä keskipitkällä aikavälillä on verrata yksityisen 
sektorin säästämis- ja velkaantumiskäyttäytymistä sekä osakemarkkinoiden poikkeamaa 
pitkän aikavälin trendistä. Yo. kuvioon on piirretty OECD-maiden yksityisen sektorin 



      

     

     

     
      

 

(yritykset ja kotitaloudet) rahoitusylijäämä suhteessa BKT:een ja osakekurssien poikkeama 
pitkän aikavälin trendistä. Säästäminen oli poikkeuksellisen korkealla tasolla kriisivuonna 
2009, jolloin myös osakekurssit olivat huomattavan alhaalla suhteessa pitkän aikavälin 
trendiinsä. Tuolloin todella kannatti sijoittaa osakkeisiin, kuten myös vuodenvaihteessa 2002 
- 03 tai 1990-luvun puolivälissä. Tällä hetkellä osakkeet ovat jo noin 10 % pitkän aikavälin 
trendin yläpuolella ja säästäminen on laskenut likimain normaalitasolleen. Todennäköisesti 
ultrakeveän rahapolitiikan jatkaminen merkitsee sitä, että säästäminen yksityisellä sektorilla 
edelleen laskee lähivuosina, joten on hyvinkin todennäköistä, että osakekurssit nousevat 
vieläkin korkeammalle suhteessa trendiinsä. Hyvät osakemarkkinavuodet siis jatkunevat 
vielä muutaman vuoden, mutta nyt aletaan siirtyä selvästi (jo vuodesta 2009 asti 
jatkuneessa) nousujaksossa loppuvaiheeseen / jälkipuoliskoon. Siihen liittyy osakesijoittajien 
kasvava optimismi ja rohkeus, mutta ei ymmärrystä siitä, että kurssinousu on enenevässä 
määrin kestämättömällä pohjalla.    

 Front sijoitusstrategiassa tämä merkitsee muutosta allokaatiostrategiassa. Aiemmin 
osakkeiden taktinen painotus on ollut jatkuvasti ns. osakeylipainon puolella. Osakkeiden 
taktinen vaihteluväli on ollut systemaattisesti esimerkiksi Front Strategia salkussa välillä 40 
% - 60 %, kun neutraalipaino on 40 %. Esimerkiksi vuoden 2011 lopulla osakkeiden paino oli 
noin 57 %. Tästä eteenpäin vaihteluväli asetetaan välille 30 %  - 50 %, eli symmetrisesti 
neutraaliallokaation 40 % ympärille. Mikäli yksityisen sektorin säästämis- ja 
velkaantumiskäyttäytyminen jatkaa samanlaisena lähivuosina ja samalla osakkeiden 
poikkeama ylöspäin pitkän aikavälin trendistään kasvaa, vaihteluväliä tullaan edelleen 
muuttamaan varovaisemmaksi. Esim. siten, että taktinen osakepaino on välillä 20 % - 40 %, 
eli systemaattisesti alipainossa 40 % neutraaliallokaatioon nähden.  

 Edellisestä huolimatta ylipainotamme Frontin sijoitusstrategiassa edelleen osakkeita ja 
arvioimme, että keskipitkällä aikavälillä osakkeiden tuottopotentiaali on parempi kuin 
korkosijoitusten. Ylipainotus tapahtuu nyt kuitenkin varovaisemmalla vaihteluvälillä kuin 
aiemmin. Tällä hetkellä (5.4.2013) sijoitusstrategia perustuu seuraaviin näkemyksiin 
suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:  

1) Maailmantalouden kasvu elpyy hieman 2013 ja 2014. Poliittisista riskeistä huolimatta 
taantuma vältetään Yhdysvalloissa ja nk. Fiscal Cliff:iin liittyvä todellinen poliittinen 
ristiriita saadaan siirrettyä tulevanakin syksynä eteenpäin aina vuoden 2014 syksyn 
välivaalien jälkeiseen uuteen poliittiseen tilanteeseen.  Euroalueella hauras talous- ja 
rahoitusmarkkinatilanne saadaan jotenkuten pidettyä hallinnassa, vaikka markkinoiden 
luottamus erityisesti Italian kykyyn muodostaa toimintakykyinen ja talouden 
tervehdyttämiseen sitoutunut hallitus joutuu kovaan testiin lähikuukausina. Euroalueen 
taantuma siis jatkuu ja maailmantalouden kasvun painopiste on kehittyvissä talouksissa.  

2) EM maiden osakkeet ovat suuremmassa painossa kuin DM maiden, sillä arviomme 
mukaan EM maiden yritysten tuloskasvu on parempi pitkällä aikavälillä. Lisäksi jo tällä 
hetkellä EM osakkeet on arvostettu (P/E) selvästi edullisemmiksi kuin DM osakkeet. EM 
talouksissa ei ole myöskään turvauduttu samanlaiseen epäterveeseen julkisten 
alijäämien paisuttamiseen ja ultrakeveään rahapolitiikkaan kuin useimmissa DM 
talouksissa.  Niillä on siis tuntuvasti enemmän mahdollisuuksia tarvittaessa tukea 
talouskasvua finanssi- ja rahapolitiikalla.    

3) Japanin aloittama devalvaatiopolitiikka lisää paineita rahapolitiikan keventämiseksi 
kaikkien OECD-maiden osalta. Keveä rahapolitiikka jatkuu siten huomattavasti 
pidempään kuin markkinat tällä hetkellä arvioivat ja esimerkiksi euroalueella paineet ja 
vaatimukset EKP:n koronlaskuun säilyvät.  

4) Vaikka sijoitusmarkkinat selvisivät varsin vähäisellä markkinahäiriöllä helmikuussa, 
Italian poliittinen umpisolmu palasi uutisotsikoihin maaliskuun loppupuolella. Uudet vaalit 
voidaan järjestää vasta aikaisintaan kesäkuussa, jos presidentti ei eroa ennenaikaisesti. 
Ja vaikka maahan saataisiin heikko vähemmistöhallitus tai teknokraattien 
virkamieshallitus, on vaikea nähdä, että maassa kyettäisiin tekemään mitään olennaista 



      

     

     

     
      

 

julkisen talouden tervehdyttämiseksi tai vielä vähemmän maan rakenteellisten ongelmien 
korjaamiseksi. Myöskään Kyproksen pankkien talletusten verotus/leikkaus ei lisää 
luottamusta euroalueen ongelmamaiden pankkijärjestelmään ja euromaiden kykyyn 
selviytyä supervahvan ja -kilpailukykyisen Saksan rinnalla. Eurokriisi jatkuu heikon 
talouskasvun, vähäisten investointien, poliittisen levottomuuden ja jyrkästi eriytyvän 
maakohtaisen kehityksen kriisinä. Valuuttamarkkinoilla heikentyvä euro on ainoa 
varaventtiili tässä kriisissä.  

5) On todennäköistä, että tässä epävarmuuden ympäristössä sekä korkojen että 
osakekurssien kehitykseen liittyy aika ajoin vaihtelua ja kurssien korjausliikkeet 
vaihtelevat nousujaksojen kanssa. Sijoitusstrategia pyrkii hyödyntämään näitä 
markkinaliikkeitä lisäämällä ja vähentämällä aika ajoin sijoitusriskiä. Osakekurssien 
voimakkaan nousun jälkeen sijoitusriskiä on vähennetty joulu-helmikuussa. Tältä osin 
riskin pienennys on nyt saatettu loppuun, ja mikäli osakekurssit laskisivat keväällä tai 
kesällä, osakkeita todennäköisesti lisättäisiin seuraavaksi.  

6) Kurssien noususta huolimatta osakkeet ovat omaisuusluokkana arvostukseltaan 
kohtuullisen edullisia erityisesti korkoinstrumentteihin nähden. Näin varsinkin EM 
osakkeiden osalta. Valtionlainat ovat tällä hetkellä erityisen yliarvostettuja ja niihin ei 
sijoiteta juuri lainkaan. Valtionlainojen sijoituksia on hajautettu kehittyviin talouksiin (sekä 
valuuttamääräisinä että valuuttasuojattuina), mutta ei enää korkeamman tuoton 
euroalueen valtioihin. Varsinkin HY yrityslainat ovat tuotto-odotukseltaan edelleen 
parempia kuin valtionlainat ja erityisesti lähiaikojen riskeihin suhteutettuna. 
Hyödykkeiden hinnat ovat laskeneet liian paljon suhteessa elpyvään maailmantalouteen 
ja siihen rakenteelliseen kysynnän kasvuun, joka tulee kehittyvistä talouksista.  

7) Osakesijoituksia painotetaan voimakkaasti euroalueen ulkopuolisiin maihin, ja Saksa on 
ainoa euroalueen maa, joka on edes neutraalipainossa. Osana euroaluetta myös Suomi 
on alipainossa, kun taas oman valuuttansa säilyttäneet muut Pohjoismaat ovat edelleen 
ylipainossa, vaikka niiden painoa pienennettiin helmikuussa. Kaiken kaikkiaan maat, 
joiden rahoitustasapaino on hyvä ja talouden kasvunäkymät keskimääräistä paremmat, 
kuten Aasian kehittyvät taloudet, ovat tuntuvassa ylipainossa. Myös Japani on 
ylipainossa, sillä se on antanut hyvää suojaa viime aikojen epävarmassa 
markkinakehityksessä ja ultrakeveä rahapolitiikka ja jenin heikentyminen tukee erityisesti 
Japanin osakemarkkinoita. Euroalueen ja Yhdysvaltojen riskejä pienennettiin ottamalla 
Australia ja Kanada osakesalkkuun viime vuoden kesällä.   

 

 Frontin allokaationäkemys 5.4.2013 

  

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 7,6% 15,0% -7,4%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 20,9% 10,0% 10,9%

Matala riski (IG) 15,3% 25,0% -9,7%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 24,8% 20,0% 4,8%

Kehittyneet (DM) 18,0% 20,0% -2,0%

Hyödykkeet 8,2% 5,0% 3,2%

Käteinen 5,2% 5,0% 0,2%
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Vastuunrajoitus 
 
 
 
 
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 arvopaperimarkkinalain mukainen 
sijoitustutkimus, eikä myöskään tarkoitettu 
sijoitusneuvoksi taikka veroneuvoksi, eikä sen 
tarkoitus ole markkinoida palveluita tai tuotteita. 
 
Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellisia riskejä. 
Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tai 
sijoituspalvelun käyttöä sijoittajan tulee perustaa 
päätöksensä omaan tutkimukseensa ja arvioonsa 
sijoituskohteesta tai sijoituspalvelusta ja siihen 
liittyvistä riskeistä eikä sijoituspäätöstä tule tehdä 
yksinään markkinointimateriaalissa esitettyjen 
tietojen perusteella vaan tulee perustua tuotteen 
tietoihin kokonaisuudessa. Sijoittajan tulee 
tiedostaa, että sijoituksiin liittyvä riski tarkoittaa, 
että sijoittaja voi hävitä sijoitetun pääoman osittain 
tai kokonaan ja, että historiallinen kehitys ei ole tae 
tulevasta. Sijoittaja tekee jokaisen 
sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla 
vastuullaan ja vastaa niiden taloudellisesta 
tuloksesta. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida 
sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai 
sijoitusneuvojaansa. Asiakas vastaa aina 
sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja 
veroseuraamuksista riippumatta, onko Front 
Capital tai sen sidonnaisasiamiehet suorittaneet 
asianmukaisuus- tai soveltuvuusarvion. Front 
Capital Oy tai sen sidonnaisasiamiehet eivät 
vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai 
kuluista, olivatpa ne välittömistä tai välillisistä 
vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa 
tässä asiakirjassa olevaan informaatioon 
perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.  
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.

 


