
Kuukausikatsaus
Kesäkuu 2016



Front Capital Oy 
Aleksanterinkatu 48 A 
00100 Helsinki 
Finland 

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

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. 

Brexit heiluttaa markkinoita 

Toukokuussa osakemarkkinat kääntyivät varovaiseen nousuun. Nousu tapahtui kuun lopulla 
ja tärkeimpänä syynä lienee ollut kuun puolivälin jälkeen julkistetut Britannian EU- 
kansanäänestysten kannatustutkimukset, jotka osoittivat Kyllä-EU puolen nousseen 
enemmistöön. Itse asiassa, kun tarkastelee kannatuskyselyjen (pl. epäluotettavat kyselyt, 
joissa metodina puhelinhaastattelu ja otos alle 1500 henkeä) vaihtelua kevään aikana ja 
osakekurssien tai punnan eurokurssin kehitystä, korrelaatio on yllättävän suuri (ks. kuvio 
alla). Huomionarvoista on se, että muutokset EU-jäsenyyden kannatuksessa jopa ennakoivat 
varsin hyvin sekä osakkeiden että valuuttakurssin (punta) kehitystä. Toki osakkeisiin on 
kevään aikana vaikuttaneet muutkin tekijät, mutta lyhyen aikavälin markkinamielialoihin  
mahdollinen Brexit näyttää olevan tärkeä. Touko-kesäkuun vaihteessa EU-jäsenyyden 
kannatus kääntyi Britanniassa jälleen laskuun ja samalla osakekurssit niiasivat.    

Toukokuu oli siis osakesijoittajalle suosiollinen. Dollarin vahvistumisen vuoksi Yhdysvallat 
antoi parhaan tuoton päämarkkinoita vertailtaessa. Korkosijoitusten osalta valtionlainat 
tuottivat parhaiten mutta myös IG ja HY yrityslainat antoivat positiivisen tuoton.  

Suhdannekehityksen osalta Yhdysvaltojen taloudesta saatiin toukokuussa hieman 
positiivisempaa tilastotietoa, mm. alkuvuoden BKT:n ja kysynnän arviota nostettiin hieman. 
Kesäkuussa julkistetut toukokuun työllisyystilastot olivat kuitenkin kylmä suihku sijoittajille, 
kun työllisten kasvu jäi alle 40 000 henkeen ja tuntuvasti alle odotusten. Markkinoilla tämä 
näkyi siten, että todennäköisyys FED:n koronnostosta 15.6. kokouksessa laski tuntuvasti. 
Samalla dollari heikkeni jälleen euroa vastaan, mutta pysyi trading-putkensa (1.05 – 1.15) 
sisällä. 

Kiinan talousdata ei ole tuottanut keväällä yllätyksiä. Teollisuustuotannon kasvu on 
hidastunut, mutta esim. vähittäiskaupan myynnin kasvu on säilynyt yli 10 prosentissa. 
Tuoreimmat ulkomaankaupan tuontiluvut vahvistivat kuvaa kotimaisen kysynnän ja kasvun 
vahvuudesta. Tammikuussa viljellyt kauhukuvat Kiinan taloudesta eivät tälläkään kertaa ole 
pitäneet paikkansa.  
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Euroalueella talouskasvu ylsi ensimmäisellä neljänneksellä 1,7 prosenttiin, millä tasolla 
kasvu on ollut jo runsaan vuoden. Japanissa vastaavana aikana annualisoitu kasvu nopeutui 
1,9 prosenttiin. Suhdannekyselyiden perusteella euroalueella ei ole näköpiirissä lähiaikoina 
suuria muutoksia, mutta Yhdysvaltojen osalta palvelualojen näkymien heikentyminen on 
huomionarvoista. Palvelut ovat viime vuosina olleet korostetusti kasvun ja hyvän 
työllisyyskehityksen moottorina.  

Suomessa talouskasvu nopeutui alkuvuonna selvästi odotetusta. Varsinkin 
asuntorakentaminen on ollut vilkasta. Pitkään jatkuneen synkkien talousuutisten virran 
keskellä moni haluaa nähdä tässä käänteen parempaan. Kun lisäksi kesäkuun alussa saatiin 
vihdoin aikaiseksi nk. kilpailukykysopimus, tulee vähintäänkin pohtia onko optimismille 
perusteita. Kilpailukykysopimuksen osalta parasta oli se, että sopimus syntyi ja että sen 
avulla kilpailukykyä voidaan parantaa noin 3-4 %. Tavoitteena olleeseen 15 %:iin on vielä 
paljon matkaa. Jatkuvan epävarmuuden poistuminen on kuitenkin hyvä asia. Toisaalta 
kilpailukykysopimus osoitti, että työmarkkinoiden rakenteita on vahvojen etujärjestöjen 
maassa äärimmäisen vaikea muuttaa. Edes paikallisen sopimisen osalta ei päästy juurikaan 
eteenpäin. Lisäksi kilpailukykysopimus sitoo nyt maan hallituksen kädet loppuvaalikaudeksi. 
Voidaan siis vain toivoa, että nyt syntyisi uutta yritystoimintaa ja dynamiikkaa talouteen. 
Mitään takeita tästä ei ole. Kaiken kaikkiaan Suomen talouden kasvumalli on edelleen 
poikkeuksellisen huono. Viime vuosina kasvua ovat ylläpitäneet lähinnä yksityinen ja julkinen 
kulutus, sekä viime aikoina asuntorakentaminen. Kotitalouksien säästämisaste on jo 
hälyttävän alhainen. Vienti ja yritysten tuotannolliset investoinnit ovat alamaissa, eli Suomen 
talous kasvaa kuin Kreikka ja Espanja ennen 2000-luvun lopun romahdusta. Samaan aikaan 
julkisen talouden alijäämä on edelleen tuntuva, eikä siltäkään osin ole parannusta 
näköpiirissä. Kaiken kaikkiaan on olennaista ymmärtää, että euroalueeseen kuuluvalla 
Suomella ei ole juuri mitään omaa liikkumavaraa, vaan maa jatkaa taloudellisena ajopuuna.  

 

* 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 Toukokuu 2016 2015 2014 2013 2012

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR -1,0 -0,2 -5,2 11,4 -6,8 16,4

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

Eurooppa STOXX 600 TR 2,5 -3,2 9,6 7,2 20,8 18,2

Yhdysvallat S&P 500 TR 4,5 1,0 12,9 29,6 26,7 13,9

Hyödykkeet

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

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY 0,1 3,5 -0,3 4,0 7,9 22,8

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate 0,3 3,1 -0,6 8,4 2,4 13,6

Valtionlainat JPM GBI Emu 1,0 3,2 1,7 13,5 2,4 11,4

Käteinen

Käteinen Eonia Index -0,03 -0,12 -0,11 0,10 0,09 0,23

Front Varainhoito

Front Strategia 1,6 0,1 5,7 11,5 2,4 15,2

Front Maltillinen 1,0 1,4 2,6 9,9 2,6 14,3 *

Front Länsimaat 2,1 0,2 6,8 14,1 10,7 * 16,1 *

Front Suomi 3,2 0,4 16,9 6,6 21,1 20,1

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

Front EM osake 1,0 -2,3 1,2 13,8 -7,2 13,7

Front Osake 3,1 -2,5 7,4 16,8 3,9 14,9

Front Korko 0,2 2,9 -0,1 8,1 2,4 13,9
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Frontin sijoitusstrategia: Valtionlainasalkkua 
defensiivisemmäksi Brexit-riskin vuoksi    

Toukokuussa Frontin sijoitusstrategioissa ei tehty muutoksia osakkeiden tai allokaation 
osalta. Huhtikuussa osakkeiden painoa oli pienennetty hieman myymällä venäläisiä 
osakkeita sekä yhdistelmäsalkuista että osakesalkuista. Korkosalkuissa jatkettiin riskien 
pienentämistä kesäkuun alussa myymällä korkean tuoton valtionlainoja (Italia, Espanja 
ym.). Tämä muutos koski sekä yhdistelmäsalkkuja (Strategia, Maltillinen, Länsimaat) että 
korkosalkkuja (Korko ja Valtionlaina). Vastaava kevennys tehtiin toukokuun alussa. 
Korkean tuoton valtionlainat otettiin korkosalkkuihin jo alkuvuodesta 2012 ja ne ovat olleet 
tuntuvassa ylipainossa tämän jälkeen. Arvio siitä, että eurojärjestelmä pidetään koossa 
kaikista matkan varrella ilmenneistä kriiseistä huolimatta, on kannattanut, sillä tuotto tästä 
sijoituksesta on ollut erinomainen. Nyt korkoerot nk. ongelmamaiden ja Saksan välillä ovat 
kuitenkin kaventuneet huomattavan matalaksi, minkä lisäksi yleinen joukkolainojen 
korkotaso on laskenut lähes absurdin alhaalle. Riskit korkomarkkinoilla ovat kasvussa 
ennen kaikkea Italian pankkien ongelmien sekä mahdollisen Brexitin vuoksi. EU ja 
eurojärjestelmä ovat nyt haavoittuvia mille tahansa häiriölle, joten voittojen kotiuttaminen 
nk. ongelmamaiden valtionlainoista on perusteltua. Lyhyellä aikavälillä suurin riski on 
nimenomaan se, että Britit päättävät lähteä EU:sta. Tämä avaisi arvaamattomia näkymiä ja 
riskejä sekä EU:lle että eurovaluutalle. Eniten vaarassa ovat Etelä-Euroopan maiden 
valtionlainat, joiden matalaksi painuneet tuottotasot eivät kestä mitään häiriöitä. Portugalin 
lainat ovat jo alkaneet oireilla ongelmien tuloa.  

Frontin sijoitusstrategioiden tuotot olivat toukokuussa selvästi plussalla. Sekä osakkeet että 
korkosijoitukset tuottivat hyvin. Osaltaan tähän vaikutti dollarin vahvistuminen euroa vastaan, 
mikä hyödytti sekä osake- että yhdistelmäsalkkuja. EM osakkeiden salkku on alkuvuonna 
kärsinyt siitä, että se alipainottaa nk. raaka-ainemaita. Toukokuussa tilanne oli päinvastainen 
ja EM-salkku oli prosentin plussalla, kun vertailuindeksi laski prosentin.    

Kesäkuussa markkinoiden huomio tullee kiinnittymään Britannian kansanäänestyksen EU-
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jäsenyydestä 23.6. Vaikka konsensusarvioissa Brexitille ei anneta suurtakaan 
todennäköisyyttä, on todennäköistä, että äänestyspäivän lähestyessä asian kommentointi 
lisääntyy. Uutisvirrassa ei ole muutakaan tärkeää näköpiirissä. Tuloskausi alkaa vasta 
heinäkuussa ja FED:n kokoukseen 15.6. ei liittyne suurta dramatiikkaa. Toukokuun 
heikkojen työllisyyslukujen vuoksi FED:n koronnosto siirtyi aikaisintaan heinäkuulle.    
Yhdysvaltojen presidentinvaalien repivä taistelu republikaanien Trumpin ja demokraattien 
Clintonin välillä alkaa, vaikka Sanders ei aio luopua ehdokkuudestaan ennen heinäkuun 
puoluekokousta. Markkinoihin presidentinvaali tosin vaikuttaisi tässä vaiheessa 
ainoastaan, jos Clintonin ehdokkuus kaatuisi rikossyytteisiin nk. sähköpostiskandaalissa.   

Arviomme mukaan Britannian mahdollinen ero EU:sta on kuitenkin todellinen riski 
rahoitusmarkkinoille juuri sen takia, että markkinat pitävät Brexitiä niin 
epätodennäköisenä. Jos Britannia päättää jäädä EU:iin, markkinavaikutukset jäävät 
vähäisiksi. Sitä vastoin Ei-puolen voittaessa vaikutukset ovat tuntuvat. Osakekurssien 
laskun ohelle on todennäköistä, että euroalueen valtionlainojen korkoerot alkavat jälleen 
kasvaa. Myös paineet euron heikentymiseksi lisääntyvät, kun sijoittajat pyrkivät eroon 
epävarmoiksi kokemistaan euroalueen arvopapereista. 

Kannatusmittauksissa kyllä-puoli on ollut pääsääntöisesti enemmistönä. Toukokuun 
puolivälissä kyllä-puolen etumatka kasvoi, mutta kuun lopulla ei-puoli pääsi pieneen 
johtoon. Jos tarkastelusta jätetään puhelinhaastatteluihin perustuvat kannatusmittaukset 
(joiden ostos on poikkeuksetta huomattavan pieni ja siksi epäluotettava) kyllä- ja ei-puoli 
olivat kevättalvella vuorotellen enemmistönä. Tällä hetkellä ei-puoli on hieman edellä. 
Kamppailussa äänestäjistä kumpikaan osapuoli ei ole kyennyt perustelemaan 
vakuuttavasti omaa kantaansa. Kyllä-puolen pelottelu eroamisen taloudellisilla 
seurauksilla on saanut jo lähes koomisia piirteitä. Toisaalta Ei-puolen EU:n ongelmia ja 
demokratiavajetta korostava retoriikka ei ole riittänyt vakuuttamaan äänestäjiä. Olennaista 
vaalitaistelussa on se, että vasta toukokuussa maahanmuuttoon liittyvät asiat ovat 
nousseet laajemmin keskusteluun. Äänestystulos on siis riippuvainen siitä, miten eri 
puolet saavat omat kannattajansa liikkeelle ja ratkaiseeko asia- vai tunnetason seikat 
äänestyspäätöksen. Ei-puolen äänestysintoa lisännee myös se, että uutta mahdollisuutta 
äänestää EU-jäsenyydestä ei ole näköpiirissä. Kaksipuoluejärjestelmässä konservatiivit tai 
työväenpuolue tuskin toistavat Cameronin lupausta (2015) EU-kansanäänestyksestä 
parlamenttivaalien voiton kylkiäisenä. Skotlannin itsenäisyysäänestyksessä asia ei ollut 
näin, joten se ei ole hyvä vertailukohta eikä siten ennakoi äänestyskäyttäytymistä. 

Frontin sijoitusstrategiaa jatketaan varovaisella linjalla ja osakkeet ovat alipainossa. Mikäli 
osakemarkkinat heikkenevät tuntuvasti kesällä, tilaisuutta voidaan jälleen käyttää 
taktisena ostomahdollisuutena. Tällä hetkellä (9.6.2016) sijoitusstrategian painotukset 
perustuvat seuraaviin näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista: 

1) Riski Britannian erosta EU:sta kesäkuun kansanäänestyksessä on suuri.
Todennäköisyys erosta on yhtä suuri kuin pysyminen EU:n jäsenenä. Koska
rahoitusmarkkinat eivät ole hinnoitelleet tätä riskiä riittävästi, Frontin taktinen
allokaatio on ennen vaaleja korostetun varovainen.

2) Britannian äänestyksestä riippumatta yhdistelmäsalkuissa osakkeet ovat 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.



Front Capital Oy 
Aleksanterinkatu 48 A 
00100 Helsinki 
Finland 

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

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. 

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.  

3) Pitkien korkojen perusteella teollisuusmaiden inflaatio-odotukset ovat hyvin alhaalla.
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 EKP joutunee tekemään uusia toimia rahapolitiikan keventämiseksi. Jos
niitä ei tule, turhautuneisuus markkinoilla alkaa kasvaa viimeistään loppukesällä.
Japanissa keveä politiikka jatkuu, mutta rahapolitiikan keinot alkavat olla vähissä.
Negatiiviset ohjauskorot (pankkien talletuskorot keskuspankeissa) luovat uusia pelkoja
pankkien kannattavuudesta. Yhdysvaltojen keskuspankki nosti ohjauskorkoaan
joulukuussa, mutta pidättäytyy sellaisesta koronnostojen sarjasta, joka merkittävästi
heikentäisi Yhdysvaltojen talouskasvua ja veisi maan deflaatioon. FED tuskin nostaa
korkoja kesäkuussa viimeisimpien taloustilastojen perusteella.

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

5) Frontin DM-maiden osakesijoituksissa maakohtaiset yli- ja alipainotukset ovat vähäisiä.
Sveitsi, Iso-Britannia sekä Japani ovat lievässä ylipainossa, euroalue 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. Valtionlainat ovat alipainossa, sillä
pitkät joukkolainakorot ovat absurdin matalalla ja korkean tuoton maiden (Espanja,
Italia) riskit ovat kasvussa. Niiden painoa pienennettiin helmikuussa, toukokuussa ja
nyt kesäkuussa.  Valuuttamääräisten korkosijoitusten määrää kasvatettiin viime
vuoden syyskuussa yhdistelmäsalkkujen korko-osioissa.

Frontin allokaationäkemys 9.6.2016 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 13,4% 15,0% -1,6%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 23,1% 10,0% 13,1%

Matala riski (IG) 14,2% 25,0% -10,8%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 12,9% 15,0% -2,1%

Kehittyneet (DM) 27,2% 30,0% -2,8%

Käteinen 9,2% 5,0% 4,2%
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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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