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Osakkeiden kurssinousu hiipui    
 

 Huhtikuussa osakemarkkinoiden vahva nousu alkoi osoittaa hiipumisen merkkejä. Tätä 
ennen kurssit olivat nousseet helmikuun puolivälin pohjista lähes yhtäjaksoisesti kahden 
kuukauden ajan. Vuoden alun paniikkitunnelmat olivat vähitellen vaihtuneet innokkaaseen 
riskiottoon, kun keskuspankit olivat rauhoittaneet markkinoita ja hyödykehinnat olivat 
elpyneet tammikuun pohjistaan. Huhtikuu toi kuitenkin jälleen realismia sijoittajille, sillä 
tulosraportointi osoitti mm. yhdysvaltalaisten yritysten tulosten heikentyneet tuntuvasti 
ensimmäisellä neljänneksellä. Keskuspankkien ”ikuisen” elvytyspolitiikan tehoa on myös 
alettu  kasvavasti epäillä. Esimerkiksi negatiiviset keskuspankkikorot nähdään pitkälti 
eräänlaisena pankkiverona, mikä tuskin elvyttää luotonkysyntää, mutta heikentää sitäkin 
enemmän kannattavuuspaineissa olevaa pankkisektoria. Hyödykehintojenkin nousun 
taustalla on ollut pitkälti sijoittajien spekulatiiviset ostot, joiden varaan mikään 
hyödykehintojen nousu ei voi perustua pidemmällä aikavälillä. Raakaöljyn varastot ovatkin 
tosiasiassa ennätystasolla esim. Yhdysvalloissa, joten tarjonnan supistuminen ei ole 
tasapainottamassa markkinoita. Myös tiedot siitä, että Saudi-Arabia on alkanut myydä 
raakaöljyä spot-markkinoilla on osoitus OPEC:n heikkoudesta ja ankarasta kilpailusta 
markkinaosuuksista eri tuottajamaiden välillä. Ainoastaan Kiinan ilmoitus helmikuussa 
pyrkimyksistään teräksen tuotannon supistamiseen on ainoa todellinen toimenpide 
hyödykemarkkinoiden tasapainon ja hintojen tukemiseksi. Teräksen hinta onkin elpynyt 
Kiinan kotimarkkinoilla helmikuun ilmoituksen jälkeen. Osakemarkkinoiden tuotot jäivät 
lopulta nollan tuntumaan huhtikuussa. Päämarkkinoista ainoastaan Euroopassa tuotto oli 
selvästi positiivinen. Korkosijoittajalle huhtikuu oli edelleen vahva. HY yrityslainojen tuotto oli 
jopa 1,7 % ja vuoden alusta jo 3,4 %. Myös IG yrityslainojen tuotto oli positiivinen, mutta 
valtionlainat kärsivät pitkien korkojen noususta ja korkoerojen lievästä kasvusta.     

 

 Suhdannekehityksen osalta kiinnostavinta on ollut Yhdysvaltojen yllättävän heikko alkuvuosi. 
BKT kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä vain 0,5 % (annualisoituna). Kun lisäksi työllisten 
määrän kasvu hiipui huhtikuussa selvästi, Yhdysvaltojen talous alkaa näyttäytyä selvästi 
heikommalta kuin mitä FED loppuvuonna arvio. Itse asiassa myös FED on tullut 
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varovaisemmaksi lausunnoissaan ja odotukset mahdollisesta seuraavasta koronnostosta 
ovat siirtyneet kesäkuusta syksyyn. Koronnosto-odotusten hiipuminen on osaltaan 
vaikuttanut siihen, että euro on vahvistunut dollaria vastaan ja EUR/USD –kurssi on 
asettunut trading-putkensa (1.05 – 1.15) ylälaitaan. Tämä on EKP:lle erityisen epäsuotuisaa 
kehitystä, sillä euron vahvistuminen viimeisen vuoden aikana alkaa uhata sekä euroalueen 
talouskasvua että ruokkii entisestään deflaatiota. Euroalueen inflaatio laski tuoreimpien 
tilastojen mukaan jo -0,2 %:iin. EKP:n maaliskuiset päätökset rauhoittivat markkinoita vain 
hetkellisesti ja paineet uusiin toimenpiteisiin kasvavat. Samalla EU:n ja euroalueen poliittiset 
ongelmat ovat jälleen kärjistymässä mm. Kreikan 3. tukipaketin toteuttamisen osalta. 
Kreikalla erääntyy jälleen kesällä merkittävästi vanhoja lainoja, joiden rahoitus pitäisi saada 
sovittua hyvissä ajoin. Ongelmana on nyt se, että IMF edellyttää muita euromaita 
velkahelpotuksiin, mikä on poliittisesti lähes mahdotonta. Toisaalta kukaan ei usko Kreikan 
selviävän veloistaan ilman helpotuksia. Kun samaan aikaan Britannia äänestää EU-
jäsenyydestään ja Espanjassa pidetään uudet parlamenttivaalit poliittisen umpikujan 
seurauksena, euroalue alkaa näyttää jälleen kriisipesältä.  

 EU:n heikkoudesta ja kansalaisten tyytymättömyydestä perinteisen valtaeliitin toimintaan 
saatiin jälleen huhtikuussa uusi osoitus. Itävallassa perinteisten valtapuolueiden, 
kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien, presidenttiehdokkaat saivat vain 
marginaalisen 11 % kannatuksen vaalien ensimmäisellä kierroksella ja voittajaksi tuli EU-
kriittisen vapauspuolueen ehdokas 35 % kannatuksella. Myös turvapaikanhakijakriisi alkaa 
jälleen nousta otsikoihin Turkin jatkaessa uhkailujaan ja kiristystoimiaan EU:ta kohtaan ja 
turvapaikanhakijoiden/laittomien siirtolaisten alkaessa hakeutua kasvavasti nk. Italian reitille.  
EU ja jäsenmaat eivät ole tosiasiassa kyenneet sopimaan mitään näiden ongelmien 
selvittämiseksi, mutta silti komissio syyttää Itävaltaa raja-aidan pystyttämisestä Brennerin 
solaan Italian rajalle.     

    

* Pro forma. Perustuu Frontin omaisuuslajikohtaisten mallisalkkujen tuottoihin painotettuna lasketun  
strategian (Front Maltillinen ja Front Länsimaat) neutraaliallokaation mukaisilla painolla.  

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

Tuottoja sijoitusmarkkinoilta Huhtikuu 2016 2015 2014 2013 2012

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR 0,0 0,8 -5,2 11,4 -6,8 16,4

Suomi OMX Helsinki Cap GI 0,5 -2,9 15,9 10,6 31,6 15,5

Eurooppa STOXX 600 TR 1,8 -5,5 9,6 7,2 20,8 18,2

Yhdysvallat S&P 500 TR -0,1 -3,4 12,9 29,6 26,7 13,9

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR 9,6 2,0 -25,2 -23,7 -5,5 -1,7

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY 1,7 3,4 -0,3 4,0 7,9 22,8

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate 0,3 2,7 -0,6 8,4 2,4 13,6

Valtionlainat JPM GBI Emu -1,2 2,2 1,7 13,5 2,4 11,4

Käteinen

Käteinen Eonia Index -0,03 -0,09 -0,11 0,10 0,09 0,23

Front Varainhoito

Front Strategia 0,3 -1,2 5,7 11,5 2,4 15,2

Front Maltillinen 0,2 0,5 2,6 9,9 2,6 14,3 *

Front Länsimaat 0,6 -1,3 6,8 14,1 10,7 * 16,1 *

Front Suomi 0,6 -2,9 16,9 6,6 21,1 20,1

Front DM osake 0,8 -4,8 12,4 19,2 19,3 17,8

Front EM osake -1,5 -3,2 1,2 13,8 -7,2 13,7

Front Osake -0,2 -4,7 7,4 16,8 3,9 14,9

Front Korko 0,3 2,7 -0,1 8,1 2,4 13,9
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Frontin sijoitusstrategia: Varovainen linja jatkuu, 
mutta HY yrityslainat edelleen ylipainossa       

 Huhtikuussa Frontin sijoitusstrategioissa tehtiin vain vähäisiä muutoksia. Osakkeiden 
painoa pienennettiin hieman myymällä kuun lopulla venäläisiä osakkeita sekä 
yhdistelmäsalkuista (Strategia) että osakesalkuista (EM Osake ja Osake). Venäläisiä 
osakkeita oli ostettu viime vuoden syyskuussa ja alkuvuoden vahvan kurssinousun jälkeen 
sijoituksesta luovuttiin lopullisesti. Nyt Venäjä on jälleen tuntuvassa alipainossa, kuten 
vuoden 2013 syksyn ja viime syyskuun välisenä aikana. Osakekurssien nousu on ollut 
varsin vahvaa helmikuun puolivälistä ja nyt haluttiin tietoisesti pienentää osakeriskiä ennen 
kesää ja lukuisia epävarmuustekijöitä, joita näemme markkinoilla. Yhdistelmäsalkuissa 
osakkeet ovat siis jälleen tuntuvassa alipainossa. Korkosalkuissa painotuksia muutettiin 
toukokuun alussa, kun korkean tuoton valtionlainoja (Italia, Espanja ym.) vähennettiin ja 
tilalle otettiin IG yrityslainoja. Tämä muutos koski sekä yhdistelmäsalkkuja (Strategia, 
Maltillinen, Länsimaat) että korkosalkkuja (Korko ja Valtionlaina). Riskit korkomarkkinoilla 
ovat kasvussa mm. Kreikan tilanteen, italian pankkien ongelmien sekä mahdollisen Brexitin 
vuoksi. EU ja eurojärjestelmä ovat nyt poikkeuksellinen haavoittuvia mille tahansa häiriölle, 
joten voittojen kotiuttaminen nk. ongelmamaiden valtionlainoista on perusteltua.  

 
 

 Frontin sijoitusstrategioiden tuotot jäivät vaatimattomiksi huhtikuussa. Kuun lopulla 
osakekurssit laskivat, joten hyvin alkanut kuukausi ei lopulta tuottanut juuri mitään. Ainoastaan 
HY yrityslainojen tuotto säilyi vahvana ja sen vuoksi Frontin korkosalkku oli plussalla, vaikka 
valtionlainojen tuotto oli huhtikuussa miinuksella. EM osakkeiden salkku on alkuvuonna 
kärsinyt siitä, että se alipainottaa nk. raaka-ainemaita. Energian ja teollisuusmetallien hintojen 
elpyminen tammikuun pohjista on tukenut ko. maiden pörssejä. Emme näe tämän kehityksen 
olen kestävällä pohjalle edes lyhyellä aikavälillä, joten varovainen ja defensiivinen 
sijoitusstrategia säilyy EM salkussa. DM osakkeiden ja suomalaisten osakkeiden salkku on 
kehittynyt likimain markkinoiden tahdissa, mutta korkosalkussa HY yrityslainojen ylipainotus 
on antanut tuntuvan lisätuoton.   
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 Toukokuussa tuloskausi jälleen päättyy ja markkinoiden huomio alkaa kiinnittyä 
makrotalouteen ja varsinkin ajankohtaisiin poliittisiin epävarmuustekijöihin. Kesäkuun 23. 
Iso-Britannia äänestää kuulumisestaan EU:iin. Heti tämän jälkeen pidetään Espanjan 
ennenaikaiset parlamenttivaalit (26.6.). Lisäksi Yhdysvaltojen presidentinvaalien 
asetelman vahvistuminen varmistaa, että jo kesällä alkaa poikkeuksellisen repivä taistelu 
republikaanien Trumpin ja demokraattien Clintonin välille.  

 Britannian mahdollinen ero EU:sta on todellinen riski rahoitusmarkkinoille. Kannatus-
mittauksissa kyllä- ja ei-puoli ovat likimain tasoissa. Ei ole mitenkään selvää, että 
perinteisen poliittisen eliitin vastaisessa mielialassa kyllä-puoli saa enemmistön 
äänestyksessä. Valtamedian pelottelu EU-eron taloudellisilla seuraamuksilla ei ole 
äänestäjille välttämättä tärkein peruste äänestämisessä. Perinteisellä valtamedialla ei 
myöskään ole enää niin vahvaa asemaa mielipiteiden muokkaajana kuin aiemmin on ollut.  
Sosiaalinen media mahdollistaa vapaan kansalaiskeskustelun, mikä on omiaan 
heikentämään valtamedian mielipidevaltaa. Monien brittien mielestä EU:n sekava tilanne 
ja epäonnistuminen turvapaikanhakijakriisissä on ollut omiaan vieraannuttamaan 
äänestäjiä EU-jäsenyyden kannattamisesta. Lisäksi britit ovat aina vierastaneet EU:n 
poliittista integraatiota, joka on tapahtunut pitkälti Saksan (ja Ranskan) ehdoilla. Markkinat 
tulevat todennäköisesti hermostumaan lähiviikkoina tilanteesta. Lisäksi Britannian ero 
EU:sta avaa laajemminkin pohdittavaksi eurojärjestelmään ja EU:n tulevaisuuteen liittyviä 
riskejä. Britannialle ero EU:sta ei olisi kriittinen kohtalonkysymys, mutta EU:n ja 
eurojärjestelmän kannalta brexit saattaisi olla katastrofin alku.  

 Alkuvuosi oli huomattavan haastava osakesijoittajalle. Maalis-huhtikuussa keskuspankit 
kykenivät vielä rauhoittamaan tilanteen, mutta nyt niiden mahdollisuudet alkavat olla 
käytetty. Myös raaka-aineiden hintojen lasku saattaa käynnistyä helposti uudelleen, sillä 
esimerkiksi Yhdysvalloissa öljyvarastot ovat ennätystasolla vuosikymmeniin. Frontin 
sijoitusstrategiaa jatketaan siten varovaisella linjalla ja osakkeet pidetään alipainossa. 
Mikäli osakemarkkinat heikkenevät tuntuvasti kesällä, tilaisuutta voidaan jälleen käyttää 
taktisena ostomahdollisuutena. Tällä hetkellä (9.5.2016) sijoitusstrategian painotukset 
perustuvat seuraaviin näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista: 

 

1) Yhdistelmäsalkuissa osakkeet ovat selvässä alipainossa. Alipainotus koskee sekä 
EM- että DM-osakkeita Osakkeiden arvostus on varsin korkea suhteessa 
tulosodotuksiin erityisesti DM-maissa ja osassa EM-maita. Varsinkin markkinoiden 
odotukset yhdysvaltalaisten yritysten tuntuvasta tuloskasvusta loppuvuonna saattavat 
olla ylioptimistiset. Korkea arvostus olisi perusteltua, jos maailmantalouden 
kasvunäkymät olisivat vahvat ja yrityksillä olisi edelleen paljon mahdollisuuksia 
kustannusten karsintaan. Kasvunäkymät ovat heikentyneet keskipitkällä aikavälillä (3-
4 vuotta), sillä raaka-aineita tuottavista maista ei tule uusia maailmantalouden 
vetureita vielä pitkään aikaan. Teollisuusmaissa ja varsinkin Yhdysvalloissa yksityisen 
säästämisen lasku on vielä ruokkinut talouskasvua ja osakemarkkinoita, mutta myös 
tältä osin raja on tulossa vastaan viimeistään 2017. Osakkeita ovat tukeneet lähinnä 
keskuspankkien elvytystoimet ja matalat korot. Poliittisen epävarmuuden kasvun 
vuoksi osakemarkkinoiden volatiliteetin voidaan odottaa olevan alkukesällä ja 
uudelleen syksyllä suurta, joten aktiivinen taktinen osakeallokaatio jatkuu.  
 

2) Maailmantalouden kokonaiskuva on muuttunut hieman heikommaksi kevään aikana.   
Pidemmällä aikavälillä maailmantalouden kasvun eväät ovat heikentyneet, sillä usean 
raaka-aineita tuottavan maan piti olla tulevia maailmantalouden vetureita (Brasilia, 
Venäjä, Etelä-Afrikka, Nigeria ja laajemmin öljyn ja teollisuusmetallien tuottajat). 
Teollisuusmaat, kuten myös valtaosa Itä- ja Etelä-Aasian maista hyötyy raaka-
aineiden hintojen laskusta vaihtotaseen ja tuontilaskun pienentymisen vuoksi, mutta 
deflaatiosykäystä ei olisi tarvinnut juuri kukaan. 

 

3) Pitkien korkojen perusteella teollisuusmaiden inflaatio-odotukset ovat hyvin alhaalla ja 
syksyllä saatiin uusi deflaatiosykäys raaka-aineiden hintojen voimakkaan laskun 
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seurauksena. Euroalueella tarvitaan uusi euron tuntuva heikentyminen, jotta 
pystyttäisiin kompensoimaan globaalin inflaation hidastumisen ja raaka-aineiden 
hintojen laskun vaikutus. EKP:n maaliskuun päätöksillä ei ollut toivottavaa vaikutusta 
euron ulkoiseen arvoon, joten deflaatiokeskustelu palaa euroalueelle keväällä ja 
kesällä. EKP joutunee tekemään uusia toimia rahapolitiikan keventämiseksi. Jos niitä 
ei tule, pettymys ja turhautuneisuus markkinoilla alkaa kasvaa viimeistään 
loppukesällä. Japanissa keveä politiikka jatkuu, mutta rahapolitiikan keinot alkavat olla 
vähissä. Negatiiviset ohjauskorot (pankkien talletuskorot keskuspankeissa) luovat 
samalla uusia pelkoja pankkien kannattavuudesta. Yhdysvaltojen keskuspankki nosti 
ohjauskorkoaan joulukuussa, mutta pidättäytyy tekemästä mitään sellaista, mikä 
vaarantaisi maan talouskasvua. Sellaista koronnostojen sarjaa ei ole näköpiirissä, joka 
merkittävästi heikentäisi Yhdysvaltojen talouskasvua ja veisi maan deflaatioon. FED 
tuskin nostaa korkoja kesäkuussa viimeisimpien taloustilastojen perusteella.    

 

4) Frontin EM-maiden osalta alipaino koskee nimenomaan raaka-aineita tuottavia 
maita. EM-osakesalkun sisällä Aasian maat ovat ylipainossa tai likimain 
neutraalipainossa. EM-osakkeiden salkussa ylipainotetaan lähtökohtaisesti vahvan 
maksutaseen maita, jotka ovat sitoutuneet taloutta ja yritystoimintaa tukeviin 
uudistuksiin. Näitä ovat esim. Itä- ja Kaakkois-Aasian kehittyvät taloudet. 
Latinalainen Amerikka, nk. öljymaat ja varsinkin Etelä-Afrikka ja Venäjä ovat 
huomattavassa alipainossa. 

 
5) DM-maiden osakesijoituksissa Sveitsi, Iso-Britannia sekä Japani ovat lievässä 

ylipainossa. Hajautusta on täydennetty Australian ja Kanadan osakkeilla, mutta niiden 
paino on vähäinen. Saksa ja euroalueen maat ovat tuntuvassa alipainossa mm. 
pankkijärjestelmän ongelmien vuoksi. Toimialavalinnoissa painotetaan yrityksiä, joiden 
liiketoiminta on korostetun globaalia (teknologia sekä teollisuustuotteet ja –palvelut) tai 
defensiivistä suhdanteiden näkökulmasta (tietoliikenne ja yhdyskuntapalvelut). 
Alipainotus toimialoissa koskee ennen kaikkea rahoituslaitoksia, energiayhtiöitä ja 
perusteollisuutta.  

 
6) Frontin korkostrategiassa korkoriski (duraatio) on vähäisempi kuin vertailusalkussa. 

Yrityslainoissa painotamme edelleen HY-lainoja, sillä ne hyötyvät EKP:n 
arvopapereiden osto-ohjelman laajennuksesta. Valtionlainoissa paras potentiaali on 
pitkäaikaisissa lainoissa tulevan deflaatiokeskustelun vuoksi, mutta korkean tuoton 
maiden (Espanja, Italia) riskit ovat kasvussa. Niiden painoa pienennettiin helmikuussa 
ja uudelleen toukokuussa.  Suomen valtionlainoja vältetään niiden alhaisen tuottotason 
ja Suomen maariskin kasvun vuoksi. Valuuttamääräisten korkosijoitusten määrää 
kasvatettiin viime syyskuussa yhdistelmäsalkkujen korko-osioissa. 

Frontin allokaationäkemys 9.5.2016 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 15,0% 15,0% 0,0%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 23,4% 10,0% 13,4%

Matala riski (IG) 14,4% 25,0% -10,6%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 12,6% 15,0% -2,4%

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

Käteinen 7,9% 5,0% 2,9%
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Vastuunrajoitus 

 
Tämä esitys / asiakirja on tarkoitettu ainoastaan 
informaatiotarkoituksiin ja asiakkaan yksityiseen 
käyttöön. Aineisto käsittää yleistä tuote –tai 
palveluesittelyä ja/tai markkinakatsausta, joka ei 
ole arvopaperimarkkinalain mukainen 
sijoitustutkimus, eikä myöskään tarkoitettu 
sijoitusneuvoksi taikka veroneuvoksi. Front 
edellyttää sijoituspalvelu- ja rahanpesusääntelyn 
mukaisesti ennen sijoitusneuvontaa asiakkaan 
tunnistamista ja tuntemista ja asianmukaisuus- tai 
soveltuvuusarviointia asiakkaan ja kulloistenkin 
tuotteiden tai palveluiden osalta sekä ennen 
sijoittamista varojen alkuperän selvittämistä.  
 
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 esitystä / 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. 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. 
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