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Poliittinen epävarmuus hellitti hieman Euroopassa    
 

 Osakemarkkinoiden tuotot jatkuivat vahvoina maaliskuussa. Tällä kertaa varsinkin Euroopan 
ja Suomen kurssinousu oli vahvaa, mutta Yhdysvaltojen osakemarkkinat polkivat paikoillaan 
ja dollarin heikentyminen veti euromääräisen kokonaistuoton miinukselle. Eurooppa hyötyi 
sekä poliittisen tilanteen rauhoittumisesta että hieman odotettua paremmasta 
suhdannekehityksestä, kun yritysten odotukset ovat vahvistuneet. Myös kehittyvien 
markkinoiden osakekurssit nousivat selvästi. Dollarin ohella usean muun DM-maan valuutta 
heikkeni maaliskuussa euroa vastaan. Yhdysvalloissa kurssikehitykseen liittynyt optimismi 
on hieman heikentynyt, sillä presidentinvaalien jälkeen kurssinousu on ollut huomattavan 
vahvaa, arvostustasot ovat korkealla ja Trumpin hallinto koki takaiskun, kun kongressi ei 
kyennytkään uudistamaan maan terveydenhuoltojärjestelmää, nk. Obamacarea. Kehittyvillä 
markkinoilla kurssit olivat maaliskuussa nousussa lukuun ottamatta Brasiliaa ja Etelä-
Afrikkaa. Brasilian osakemarkkinoita heikensi nk. lihaskandaali ja Etelä-Afrikan 
osakemarkkinat laskivat maaliskuun lopulla, kun suosittu valtiovarainministeri erotettiin 
yllättäen, mikä ennakoi kasvavaa poliittista epävakautta. Alkuvuoden voittajia ovat olleet Intia 
ja Etelä-Korea.  

 

 Euroopassa rahoitusmarkkinat rauhoittuivat sekä osakkeiden että valtionlainojen osalta, kun 
alkoi näyttää entistä todennäköisemmältä, että ”markkinamyönteinen” presidenttiehdokas, 
Macron, nousee todennäköisesti Ranskan uudeksi presidentiksi huhti-toukokuun 
presidentinvaaleissa. Myös Alankomaiden parlamenttivaalit 15.3. tulkittiin 
rahoitusmarkkinoilla tilannetta rahoittavaksi, sillä EU- ja euroerolla uhannut Vapauspuolue ei 
menestynyt niin hyvin, kuin kannatusmittaukset vielä talvella antoivat ymmärtää. Sinänsä 
Alankomaiden parlamentti siirtyi ison askeleen oikealla ja mm. maan toiseksi suurin puolue, 
työväenpuolue (vastaan likimain Suomen SDP:tä), menetti ¾ parlamenttipaikoistaan 
kutistuen poliittisesti mitättömäksi pikkupuolueeksi. Mark Rutte jatkaa siis pääministerinä, 
mutta hän joutuu jatkossa tukeutumaan keskustaan ja oikeistoon. EU:n hajoamisuhan 
kannalta voidaan siis huokaista helpotuksesta, mutta Eurokriisin hoidan, Britannian EU-eron 
aiheuttaman maksutaakan jakamisen ja EU:n liittovaltiokehityksen kannalta tilanne ei 
ainakaan helpottunut. Saksassa Saarbrückenin osavaltiovaaleissa siirryttiin myös oikealle. 
Merkelin CDU menestyi kohtalaisesti, mikä myös rauhoitti pelkoja Saksan tilanteesta. 
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Eurokriittinen AfD toki nousu osavaltioparlamenttiin, mutta toisaalta Vihreät ja Vapaat 
demokraatit putosivat alle 5 %:n äänikynnyksen.   

 Korkomarkkinoilla tuottokehitys jäi miinukselle niin valtionlainojen kuin yrityslainojenkin 
osalta. Vuoden alusta tarkasteltuna valtionlainojen tuotto on tukevasti miinuksella, mutta HY-
yrityslainat ovat antaneet positiivisen tuoton. Valtionlainojen heikko tuotto johtuu niiden 
tyypillisesti pitkästä juoksuajata, ts. duraatiosta. Pitkien korkojen nousu rankaisee erityisesti 
pitkän duraation korkosijoituksia. Lisäksi euroalueella kahden suuren velallismaan, Italian ja 
Ranskan valtionlainojen korot nousivat tuntuvasti syksyllä ja tammikuussa suhteessa Saksan 
korkoihin poliittisen epävarmuuden seurauksena. Ranskan osalta tilanne on tosin 
rauhoittunut helmikuun loppupuolelta saakka. Yrityslainojen duraatio on tyypillisesti lyhyempi 
kuin valtionlainoilla ja HY-yrityslainojen duraatio on Frontin salkuissa vain noin 3,5 vuotta.  

 Suhdannekehitys ei tuottanut maaliskuussa maailmalla suuria yllätyksiä, mutta Suomessa 
optimismi talouskehityksestä on selvästi lisääntynyt. Suomessa kotitalouksien luottamus on 
lisääntynyt ja myös PK-yritysten suhdanneodotukset ovat nousussa. Rakentamisen 
korkeasuhdanne jatkuu kasvukeskuksissa. Ekonomistit ovat Suomessa järjestäen 
korottaneet kasvuennusteitaan tälle ja ensi vuodelle, mutta ”nousukauden” kestävyydestä 
voidaan olla montaa mieltä. Kotitalouksien tulot eivät juurikaan kasva palkkaratkaisujen 
vuoksi ja kotitalouksien säästämisaste laski jo viime vuoden lopulla negatiiviseksi. Kasvu on 
siis korostetun velkavetoista, kun valtion alijäämäkin säilyy likimain ennallaan. Vienti ja 
teollisuustuotanto eivät ole elpyneet viime vuosien alakulostaan, mutta muutama paljon 
julkisuutta saanut investointihanke toki parantaa mielialoja. Tässä tilanteessa 
työmarkkinoiden heikko toiminta korostuu, kun maassa on samaan aikaan massatyöttömyys 
(TEM:n laajimman työttömyyskäsitteen mukaan) ja poikkeuksellisen paljon avoimia 
työpaikkoja. Ilman rakenneuudistuksia Suomen talous jää täysin kansainvälisen 
suhdannekehityksen varaan.     

    

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

Tuottoja sijoitusmarkkinoilta Maaliskuu 2017 2016 2015 2014

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR 1,9 9,9 14,5 -5,2 11,4

Suomi OMX Helsinki Cap GI 3,2 4,4 13,3 15,9 10,6

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

Yhdysvallat S&P 500 TR -0,7 4,6 15,3 12,9 29,6

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR -4,7 -6,4 14,7 -25,2 -23,7

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY -0,2 1,1 8,1 -0,3 4,0

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

Valtionlainat JPM GBI Emu -0,6 -1,5 3,1 1,7 13,5

Käteinen

Käteinen Eonia Index -0,03 -0,09 -0,32 -0,11 0,10

Front Varainhoito

Front Strategia 0,6 2,9 5,9 5,7 11,5

Front Maltillinen 0,1 1,5 5,4 2,6 9,9

Front Länsimaat 0,3 2,5 6,0 6,8 14,1

Front Suomi 3,7 5,7 15,1 16,9 6,6

Front DM osake 0,7 4,9 8,6 12,4 19,2

Front EM osake 2,6 10,0 9,0 1,2 13,8

Front Osake 1,5 6,6 8,5 7,4 16,8

Front Korko -0,3 0,2 5,0 -0,1 8,1

Front Signal -0,1 4,2
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Frontin sijoitusstrategia: Ranskan osakkeiden 
taktinen lisäys         

 Frontin sijoitusstrategioita muutettiin maaliskuussa yhdistelmäsalkkujen osalta. 
Korkosijoituksiin ei tehty muutoksia. Yhdistelmäsalkkujen osakepainoa lisättiin hieman 
ostamalla Ranskan osakkeita kuun puolivälin jälkeen. Strategia salkussa ko. osakkeita 
lisättiin 1 % koko salkun arvosta, Länsimaat salkussa 2 % ja Maltillisessa 0,5%. 
Ranskalaisten osakkeiden lisäyksessä on kyse taktisesta salkkumuutoksesta ja ajatuksena 
oli lisätä Ranskan painoa ennen huhti-toukokuun presidentinvaaleja. Syksyn ja talven 
aikana poliittinen epävarmuus lisääntyi Ranskassa, kun näytti mahdolliselta, että 
kansallismielisten Le Pen saattaisi voittaa presidentinvaalit. Le Pen on indikoinut, että 
Ranskan ero eurosta ja EU:sta alistettaisiin kansanäänestykselle. Tätä riskiä ennakoiden 
Ranskan valtionlainojen korkoero Saksaan nähden kasvoi tuntuvasti viime kesän jälkeen ja 
Ranskan osakemarkkinat ovat olleet mollivoittoiset alkuvuonna (suhteessa muihin 
Euroopan maiden pörsseihin). Tasavaltalaispuolueen ehdokkaan, Fillionin, ajauduttua 
skandaaleihin, hänet on korvannut kärkiehdokkaana sosialisteista irrottautunut, 
riippumaton Macron. Ranskan kaksivaiheisessa presidentinvaalissa Macronin 
todennäköisyys voittaa Le Pen on selvästi parempi kuin Fillionin vaaliasetelman vuoksi. 
Tämä näkyy myös vaaligallupissa. Sijoituksen ideana on siis hyötyä lyhyellä aikavälillä 
Ranskan poliittisen tilanteen rauhoittumisesta. Ranskan osakkeet ovatkin sijoituksen 
jälkeen kehittyneet paremmin kuin eurooppalaiset verrokkinsa. Sinänsä Macronkaan tuskin 
kykenee muuttamaan Ranskan talouden heikkoa kehitystä tai tekemään 
rakenneuudistuksia, sillä kesäkuun kansalliskongressin vaalien tuloksena hän jää 
parhaimmillaankin sosialistipuolueen poliittiseksi ”panttivangiksi”. Pahimmillaan (hänen 
näkökulmastaan) kansalliskongressia hallitsee keskusta/oikeisto, joka ensisijaisesti pyrkii 
estämään uuden presidentin hankkeet.   

   

 Osake- ja yhdistelmäsalkkujen tuotot olivat maaliskuussa positiiviset, mutta 
korkosijoitusten tuotto jäi hieman miinukselle. Erityisen hyvin tuottivat EM-osakkeiden ja 
suomalaisten yhtiöiden salkut: sekä absoluuttisesti että suhteessa vertailuindekseihinsä. 
Myös korkosalkku voitti vertailuindeksinsä. Yhdistelmäsalkkujen tuotot olivat niukasti 
plussalla maaliskuussa. Niitä rasitti hieman valuuttakurssien epäsuotuisa kehitys, vaikka 
osake- ja korko -osiot tuottivatkin lisäarvoa. Kaiken kaikkiaan vuoden 2017 ensimmäinen 
neljännes osoitti kaikkien Frontin etf-strategioiden antaneen positiivisen tuoton ja 
useimpien ylittäneen oman vertailuindeksinsä tai kehittyneen likimain samaan tahtiin. 
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Tuntuvin ylituotto on syntynyt korkosalkussa ja suomalaisten osakkeiden salkussa sekä 
hyödykesalkussa, joka tosin on ainoastaan mallistrategia.     

 Huhtikuussa markkinoiden huomio kiinnittyy 1. neljänneksen tulosjulkistuksiin ja 
luonnollisesti Ranskan presidentinvaalit saavat paljon tilaa ainakin mediassa. 
Tulosodotukset ja -kasvu ovat varsin vaativalla tasolla koko markkinaa ajatellen ja riski 
pettymyksistä on nyt suurempi kuin syksyllä ja talvella. Tämä tilanteessa, jossa 
arvostustaso on jo lähtökohtaisesti poikkeuksellisen korkealla.  

 Myös Yhdysvaltojen talouspolitiikan muotoutuminen kiinnostaa markkinoita ja Obamacaren 
epäonnistuneen uudistusyrityksen jälkeen fokus on verouudistuksessa. Varsinkin 
yritysverotuksen uudistus saattaa muuttaa radikaalisti globaalia verokilpailua ja vaikutukset 
yritysten strategioihin ja sijoittumispäätöksiin voivat olla merkittäviä. Myös paineet dollarin 
vahvistumiseksi saattavat lisääntyä merkittävästi, jos verouudistus tuo merkittävää 
kilpailuetua Yhdysvalloissa toimiville yrityksille ulkomaisiin yhtiöihin verrattuna. Sinänsä 
alkaa näyttää siltä, että markkinat ovat kyllästyneet Yhdysvaltojen valtamedioissa 
käytävään, demokraattien aloittamaan poliittiseen ”sisällissotaan”, joka ei ole tuonut mitään 
uutta tai olennaista tietoa esim. Trumpin hallinnosta, viime vuoden vaalitaistelusta ja 
väitetyistä Venäjä-kytköksistä. Pikemminkin on käymässä niin, että republikaanit ovat 
käynnistäneet omat poliittiset vastahyökkäyksensä, jossa tulilinjalla on mm. Obaman 
hallinnon toiminta ja mahdollisten laittomuuksien tutkinta. Poliittinen ”sisällissota” ei enää 
heiluta markkinoita.  

 Keskuspankkien osalta kevät sujunee ilman dramatiikkaa, sillä EKP on linjannut 
politiikkansa pitkälle loppuvuoteen ja FED:n koronnosto maaliskuussa tarkoittanee sitä, 
että seuraavaa koronnostoa voitaneen spekuloida vasta kesän korkokokouksiin. Sinänsä 
perusteet kireämmälle rahapolitiikalle ovat olemassa, sillä inflaatio on kiihtynyt ja Trumpin 
hallinnon talouspolitiikan ennakoidaan olevan huomattavan elvyttävää jo ensi vuodesta 
alkaen. Lisäksi nykyiselle pääjohtajalle saattaa olla tärkeää, että hänelle ei käy kuten 
”Finanssikriisin syylliseksi” jälkeenpäin julistetulle Greenspanille. Hänen arvioidaan 
pitäneen rahapolitiikkaa liian pitkään liian keveänä 2000-luvulla ja siten aiheuttaneen 
osaltaan asunto- ja rahoitusmarkkinoiden ylikuumentumisen. Yellenin paineita lisää se, että 
hän joutuu eroamaan helmikuussa 2018 ja Trump on jo nimennyt FED:n syylliseksi, 
jos/kun maan velkavetoinen ”finanssikupla” puhkeaa.   

 Perusteet koronnostoille ovat nyt selvästi vahvemmat kuin viime vuosina, jolloin markkinat 
yliarvioivat FED:n koronnostojen todennäköisyyden. Frontin arviossa FED saattaa nostaa 
Yllenin pääjohtajakaudella fed funds-ohjauskorkoaan vielä jopa 4 kertaa (0,25 %-yksikköä 
kerrallaan) ja vuoden päästä korko olisi 2 prosenttia. 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 tästäkään syystä ole 
vähenemässä.  

 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 alipainotus jatkuu, mutta taktisesti osakkeita lisättiin Ranskan vaalien vuoksi. 
Tällä hetkellä (5.4.2017) sijoitusstrategian painotukset perustuvat seuraaviin näkemyksiin 
suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:   

 

1) Brexitistä alkanut poliittinen epävarmuus jatkuu ja tärkeät vaalit Ranskassa, Saksassa 
ja lopuksi Italiassa pitävät markkinoita jännityksessä vielä runsaan vuoden. Suurin 
riski liittyy Italiaan, sillä joulukuinen kansanäänestys jätti kaikki maan ongelmat 
ratkaisematta ml. talouden rakennemuutokset ja päätöksenteon uudistaminen. Tämä 
tilanteessa, jossa pankkijärjestelmän ongelmat ovat syviä, valtionvelka kestämätön ja 
tärkeimmät oppositiopuolueet väläyttävät euroeroa tilanteen ratkaisemiseksi. Ranskan 
presidentinvaalit ja Saksan liittopäivävaalit vievät nyt markkinoiden huomion, mutta 
viimeistään syksyllä markkinat joutuvat ottamaan kantaa Italian ratkaisemattomiin 
ongelmiin. Arviomme mukaan rahoitusmarkkinat eivät ole hinnoitelleet näitä riskejä 
riittävästi, joten Frontin korkostrategia, valuuttapainotukset ja osakkeiden allokaatio 
jatkuu korostetun varovaisena ja tilanteen huomioivana.  
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2) Frontin yhdistelmäsalkuissa osakkeet ovat strategisessa alipainossa. Osakkeiden 
arvostus on korkea suhteessa tulosodotuksiin ja 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. Yhdysvalloissa yksityisen 
säästämisen lasku on ruokkinut talouskasvua ja 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 tuki poistuu nopeammin, kuin markkinat ennakoivat.  

 

3) 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.     

 
4) 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 
rahoituslaitoksia.  

 
5) Korkojen absurdin matala taso varsinkin euroalueella on heijastanut markkinoiden 

vahvaa uskoa EKP:n poikkeustoimiin, mutta mahdollisuudet keventää politiikkaa on 
käytetty lähes loppuun. Lisäksi ainakin 2017 loppuun jatkuva valtionlainojen ja 
yrityslainojen ostaminen EKP:n taseeseen kasvattaa eurojärjestelmän riskejä 
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.   

 
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) 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.  

 
                 5.4.2017 Ari Aaltonen 

Frontin allokaationäkemys  

 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 10,0% 15,0% -5,0%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 23,6% 10,0% 13,6%

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

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

Kehittyneet (DM) 26,3% 30,0% -3,7%

Käteinen EUR 11,8% 5,0% 6,8%

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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