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Ranska heilutti markkinoita
Osakemarkkinoiden tuotot eriytyivät huhtikuussa. Euroopan ja varsinkin Suomen
kurssinousu oli vahvaa, mutta Yhdysvaltojen osakemarkkinat jäivät euromääräisesti
miinukselle, kun euro vahvistui valuuttamarkkinoilla. Eurooppa hyötyi erityisesti poliittisen
tilanteen rauhoittumisesta, kun kävi selväksi, että EU-myönteinen Macron voittaa Ranskan
presidentinvaalit. Varsinkin Ranskan osakkeet kehittyivät vahvasti sekä huhtikuussa, että
toukokuun alussa. Myös kehittyvien markkinoiden osakekurssit nousu jäi vaisuksi, sillä usea
EM-pörssi kärsi sekä raaka-aineiden hintojen laskusta että valuuttojensa heikentymisestä
euroa vastaan. Yhdysvalloissa kurssikehitykseen liittynyt vaalienjälkeinen optimismi ei ole
kantanut enää keväällä kuten loppuvuonna. Vaikka yritykset ovat raportoineet hyvistä 1.
neljänneksen tuloksista, arvostustasot ovat huomattavan korkealla ja Trumpin hallinto joutuu
nyt tosissaan painimaan kongressissa demokraattien kanssa uudistusohjelmansa
läpiviemiseksi. Nk. Obamacarea uudistaminen ja korvaaminen ei onnistunut ensimmäisellä
yrittämällä, mutta toukokuun alussa edustajainhuoneen republikaanit pääsivät asiasta
sopuun. Trumpin kaavailemasta suuresta verouudistuksesta odotetaan edellistä
vaikeampaa poliittista kädenvääntöä.

Euroopassa rahoitusmarkkinat rauhoittuivat sekä osakkeiden että valtionlainojen osalta, kun
Ranskan presidentinvaalien 1. kierroksen (23.4.) voittajaksi selviytyivät (sosialisteista
aiemmin eronnut) sitoutumaton Macron ja kansallismielisten Le Pen. Kannatuskyselyjen
perusteella Marconin voitto alkoi näyttää hyvin todennäköiseltä jo ennen 2. kierroksen
äänestystä (7.5.) ja varsinaisessa äänestyksessä hän saikin n. 2/3 -osaa äänistä.
Ranskalaisten turhautumisesta kertoo kuitenkin se, että 2. kierroksen äänestysprosentti jäi
ranskalaisittain alhaiseksi ja tyhjien äänestyslippujen määrä oli huomattava. Olennaista
Ranskan vaaleissa oli se, että pelot EU:n hajoamisesta ovat nyt huomattavasti vähäisemmät
kuin vielä talvella. Toiseksi on tärkeää nähdä, että perinteiset sosialistiset/
sosiaalidemokraattiset/työväenpuolueet ovat hävinneet murskaluvuin alkuvuoden vaaleissa
Euroopassa. Kuten Alankomaissa, Ranskassakin sosialistit romahtivat täysin ja heidän
odotetaan menettävän olennaisilta osiltaan vaikutusvaltansa kesäkuun kansalliskongressin
vaaleissa. Samaa voidaan odottaa Britanniassa, jossa pidetään ennenaikaiset
parlamenttivaalit (8.6.) ja niissäkin työväenpuolue häviää murskaluvuin konservatiiveille
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kannatuskyselyjen perusteella. Saksassa Merkelin CDU menestyi varsin hyvin SchleswigHolsteinin osavaltiovaaleissa toukokuun alussa, mikä ennakoi SPD:lle heikompaa
menestystä syyskuun liittopäivävaaleissa, kuin vielä alkukeväällä ennakoitiin.
Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli lievästi positiivinen huhtikuussa. Yhdysvaltojen pitkien
korkojen lasku ja euroalueen valtionlainojen korkoerojen kaventuminen antoivat
valtionlainoille hyvän tuoton huhtikuussa. Vuoden alusta tarkasteltuna valtionlainojen tuotto
on kuitenkin edelleen miinuksella. HY-yrityslainojen tuotto on ollut alkuvuonna
korkosijoittamisen pääluokista paras. Valuuttamarkkinoilla euron vahvuus on ollut
silmiinpistävää kevätkuukausina. Poliittisen epävarmuuden vaimeneminen on pitkälti
selittänyt euron vahvuutta, sillä euro on vahvistunut jopa CHF:a vastaan. Ainoastaan punta
on pitänyt pintansa ja jopa vahvistunut, kun Britannian pääministeri May ilmoitti huhtikuun
lopulla ennenaikaisten parlamenttivaalien järjestämisestä kesäkuussa. Konservatiivien
odotetaan voittavan murskaluvuin, joten May asema sekä brexit-neuvotteluissa että
markkinamyönteisen politiikan jatkajana lienee varmistettu seuraavaksi viideksi vuodeksi.
Euroopan suhdannekehityksestä on saatu jälleen huhti-toukokuussa hieman vahvempaa
dataa, mutta Yhdysvalloissa tilastovirta on ollut ristiriitaisempaa. Varsinkin teollisuuden
odotukset ovat heikentyneet viimeisen kuukauden aikana. Tästä huolimatta maan
keskuspankki FED näkee loppuvuoden talouskasvun vahvistuvan, joten koronnoston
todennäköisyys seuraavassa avomarkkinakomitean, FOMC:n, kokouksessa kesäkuussa on
hyvin todennäköistä. Jos koronnostoa 0,25 %-yksiköllä ei tulisi kesäkuussa, heinäkuussa
pidetään seuraava kokous. Kiinassa alkuvuonna julkistetut taloustilastot ovat kertoneet
odotettua vahvemmasta ja vakaammasta kehityksestä niin ulkomaankaupan,
teollisuustuotannon, vähittäiskaupan kuin asuntorakentamisenkin osalta. Tämä lienee myös
syynä sille, että Kiinan keskuspankki, PPOC, on varovasti sallinut likviditeettitilanteen
kiristymisen rahoitusmarkkinoilla, minkä seurauksena lyhyet korot ovat nousseet.
Rahapoliittinen elvytys ei ole enää samalla tavalla tarpeen kuin viime vuonna, jolloin
keskuspankki tuki rahoitusmarkkinoita pörssikurssien romahduksen jälkeisessä tilanteessa.
Tuottoja sijoitusmarkkinoilta

Huhtikuu 2017

2016

2015

2014

Osakkeet
Kehittyvät markkinat
Suomi
Eurooppa
Yhdysvallat

MSCI EM TR
OMX Helsinki Cap GI
STOXX 600 TR
S&P 500 TR

0,4
5,1
2,0
-0,9

10,3
9,7
8,2
3,7

14,5
13,3
1,7
15,3

-5,2
15,9
9,6
12,9

11,4
10,6
7,2
29,6

S&P GSCI TR

-3,9

-10,1

14,7

-25,2

-23,7

0,9
0,5
0,6

2,0
0,8
-0,9

8,1
4,7
3,1

-0,3
-0,6
1,7

4,0
8,4
13,5

-0,03

-0,12

-0,32

-0,11

0,10

0,1
0,1
0,1
7,4
-0,7
-0,7
-0,6
0,6
-2,6

3,0
1,6
2,6
13,6
4,2
9,3
5,9
0,8
1,5

5,9
5,4
6,0
15,1
8,6
9,0
8,5
5,0

5,7
2,6
6,8
16,9
12,4
1,2
7,4
-0,1

11,5
9,9
14,1
6,6
19,2
13,8
16,8
8,1

Hyödykkeet
Hyödykkeet
Korot
Yrityslainat HY
Yrityslainat IG
Valtionlainat

iBoxx EUR Liquid HY
BarCap EuroAgg Corporate
JPM GBI Emu

Käteinen
Käteinen

Eonia Index

Front Varainhoito
Front Strategia
Front Maltillinen
Front Länsimaat
Front Suomi
Front DM osake
Front EM osake
Front Osake
Front Korko
Front Signal

Lähde: Bloomberg, Front (tuotot euromääräisinä ETF:ien kulut ja kaupankäyntipalkkiot huomioiden, mutta mallisalkuissa tuotot ennen varainhoitopalkkiota.
Rahastossa huomioitu instituutiosarjan hallinnointipalkkio).
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Frontin sijoitusstrategia: Ranskan osakkeiden
myynti vaalien jälkeen
Frontin sijoitusstrategioita muutettiin huhtikuussa yhdistelmäsalkkujen ja toukokuussa
osakesalkkujen osalta. Korkosijoituksiin ei tehty muutoksia. Yhdistelmäsalkkujen
osakepainoa vähennettiin hieman myymällä Ranskan osakkeita presidentinvaalien 1.
kierroksen jälkeen. Käytännössä Front Strategiasta, Maltillisesta ja Länsimaat salkuista
myytiin ne ranskalaiset osakkeet, jota oli ostettu noin 5 prosenttia edullisemmin maaliskuun
puolivälissä. Ranskalaisten osakkeiden lisäyksessä oli kyse taktisesta salkkumuutoksesta
ja ajatuksena oli lisätä Ranskan painoa ennen presidentinvaaleja. Koska vaalien
ensimmäinen kierros antoi odottamamme tuloksen ja ranskalaiset osakkeet nousivat
pörssissä vahvasti, taktinen sijoitus purettiin. Emme siis jääneet odottamaan, miten uusi
presidentti Macron kykenee uudistamaan Ranskan talouden rakenteita ja miten heikko
talouskehitys saataisiin kääntymään. Toukokuun alussa osakesalkkuja muutettiin
teollisuusmaiden osakkeiden osalta. DM Osake ja Osake -salkuissa vähennettiin
Yhdysvaltojen painoa ja kasvatettiin vastaavasti Saksan osakkeiden osuutta. Muutoksen
jälkeen eurooppalaiset osakkeet ovat tuntuvassa ylipainossa ja Yhdysvaltojen vastaavasti
alipainossa.

Korko- ja yhdistelmäsalkkujen tuotot olivat huhtikuussa lievästi positiiviset, mutta
kansainväliset osakesalkut olivat hieman miinuksella. Dollarin ja siihen sidonnaisten EMmaiden valuuttojen heikentyminen oli pitkälti syynä osakesalkkujen negatiiviselle tuotolle.
Myös yhdistelmäsalkut kärsivät euron vahvistumisesta, eikä esim. HY-yrityslainojen
tuntuva ylipainotus riittänyt kompensoimaan valuuttojen vaikutusta. Aivan oma lukunsa oli
suomalaisten osakkeiden salkun tuotto huhtikuussa. Onnistuneiden yhtiövalintojen vuoksi
salkun tuotto oli huhtikuussa jopa 7,4 %, mikä ylitti markkinatuoton selvästi. Varsinkin
valittujen konepajayhtiöiden hyvät tulokset siivittivät vahvaa tuottoa suomalaisten
osakkeiden salkussa.
Toukokuussa markkinoiden huomio alkaa jälleen kiinnittyä keskuspankkeihin ja
makrokehitykseen. Toki Ranskan kansalliskongressin vaalit ja Britannia parlamenttivaalit
saavat paljon mediahuomiota, mutta niiden osalta riski negatiivisista yllätyksistä on selvästi
suurempi kuin että yllätys olisi positiivinen. Britanniassa konservatiivien suurvoitto on jo
odotuksissa ja Ranskassa Macronin perustama uusi poliittinen liike pääsee
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parhaimmillaankin parlamenttiin sosialistien menetetyillä äänillä. Perinteinen oikeisto,
tasavaltalaispuolue, tulee todennäköisesti pitämään uutta presidenttiä pihdeissään ja voi
valita, mitä uudistuksia tehdään. Uuden presidentin vastakkainasettelu sekä vasemmistoettä kansallismielistä oppositiota ja ay-liikettä kohtaan muodostunee lähivuosina rajuksi.
Myös Yhdysvaltojen talouspolitiikan muotoutuminen kiinnostaa markkinoita ja Obamacaren
uudistamisen jälkeen fokus on verouudistuksessa. Varsinkin yritysverotuksen uudistus
Trumpin kaavailemalla tavalla muuttaisi radikaalisti globaalia verokilpailua ja vaikutukset
yritysten strategioihin ja sijoittumispäätöksiin olisivat merkittäviä. Samalla paineet dollarin
vahvistumiseksi todennäköisesti lisääntyisivät merkittävästi, kun verouudistus toisi
merkittävää kilpailuetua Yhdysvalloissa toimiville yrityksille ulkomaisiin yhtiöihin verrattuna.
Keskuspankkien osalta kesä tuo uusia paineita ja varsinkin FED:in politiikkaa ryhdytään
varmasti spekuloimaan. Koronnosto kesäkuussa on hyvin todennäköistä, sillä FED indikoi
toukokuun alussa vahvaa talouskasvua loppuvuodelle. Myös EKP:n odotetaan kertovan
viimeistään syksyllä arvopaperiostojen jatkumisesta vuoden 2018 puolella sekä
negatiivisten korkojen politiikan jatkosta. Suurin merkitys lienee kuitenkin Kiinan
keskuspankin linjauksilla, sillä useiden EM-maiden ja varsinkin raaka-aineiden
hintakehityksen kannalta on kriittistä, miten Kiina jatkaa talouspolitiikkaansa syksyn
tärkeiden puoluekokousten jälkeen.
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 ennen Ranskan vaaleja.
Tällä hetkellä (8.5.2017) 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 noin vuoden. Vaikka nyt,
Ranskan presidentinvaalien jälkeen, ollaan hieman helpottuneita, suurin riski on
liittynyt koko ajan Italiaan. Italian 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 Italian riskiä riittävästi, joten Frontin korkostrategia,
valuuttapainotukset ja osakkeiden allokaatio jatkuu korostetun varovaisena ja
tilanteen huomioivana.
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 sijoittajien suuri (ja ehkä perusteeton) riskinottohalu sekä
keskuspankkien (EKP) elvytystoimet ja matalat korot. FED:in osalta tämäkin tuki
poistuu nopeammin, kuin markkinat ennakoivat.
3) 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.
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4) Frontin DM-maiden osakesijoituksissa maakohtaiset yli- ja alipainotukset ovat
perinteisesti olleet maltillisia. Nyt kevään aikana maapainotuksia on kuitenkin muutettu
enemmän ja eurooppalaiset osakkeet ovat nyt selvässä ylipainossa. Alipainotus
koskee Yhdysvaltojen osakkeita. Japanin osakkeet ovat likimain markkinapainossa.
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 loppuun. Negatiiviset korot vahingoittavat pankkijärjestelmää ja massiivinen
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
todellisia paineita rakennemuutosten tekemiseen euroalueen ongelmamaissa
(Ranska, Italia…) ja tästä seuraavia 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
viime kesänä tapahtuneesta 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.
8.5.2017 Ari Aaltonen
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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.

Front Capital Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finland

Puh: (09) 6829 800
Faksi: (09) 6829 8010
etunimi.sukunimi@front.fi
www.front.fi

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.

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 Front Capital Oy palveluntarjoajana
löytyy Internet-sivuilta www.front.fi.
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