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Rahoitusmarkkinat suvantovaiheessa    
 

 Osakemarkkinoiden tuotot jatkoivat eriytymistään toukokuussa. Euroopan ja varsinkin 
Suomen kurssinousu oli kohtuullisen vahvaa, mutta sekä Yhdysvaltojen että kehittyvien 
talouksien (EM) osakemarkkinat jäivät euromääräisesti miinukselle, kun euro vahvistui 
valuuttamarkkinoilla. Euroopan osakemarkkinat hyötyivät poliittisen tilanteen 
rauhoittumisesta Ranskan presidentinvaalien jälkeen ja yritysten suhdanneodotusten 
vahvistumisesta. Osaltaan markkinoita tuki se, että Ranskassa uuden presidentin puolue oli 
kannatusmittausten mukaan myötätuulessa. Yhdysvalloissa osakekurssit tekivät uusia 
ennätyksiä, mutta repivä poliittinen vastakkainasettelu republikaanien ja demokraattien välillä 
herätti aika ajoin kurssiheiluntaa. Varsinkin Trumpin erotettua toukokuussa FBI:n johtajan 
Comeyn, markkinat säpsähtivät. Kehittyvien markkinoiden osakekurssit olivat miinuksella, 
mutta tämä johtui pitkälti siitä, että Brasilian osakemarkkinat ja real romahtivat, kun maan 
presidentti ajautui vakavaan korruptioskandaaliin. Muihin EM osakemarkkinoihin Brasilian 
vaikutus oli vain hetkellinen ja mm. Etelä-Korean ja Hong Kongin nousu oli vahvaa 
toukokuussa. Venäjän osakemarkkinoiden alakulo jatkui, kun toiveet raakaöljyn hinnan 
noususta hiipuivat. OPEC ja eräät muut tuottajat eivät kyenneet vakuuttamaan markkinoita 
tuotannon rajoittamisesta. Myös teollisuusmetallien hintojen lasku jatkui toukokuussa ja tämä 
heijastui usean raaka-aineista riippuvaisen EM- talouden sekä Kanadan ja Australian 
pörsseihin.   

 

 Euroopassa Britannian punta ja osakemarkkinat olivat paineessa toukokuun lopulla ja 
kesäkuun alussa, sillä konservatiivien massiivinen etumatka työväenpuolueeseen nähden 
kaventui vaalien alla. Edes kaksi vakavaa islamistien terrori-iskua (Manchester ja Lontoo) 
eivät näyttäneet antavan konservatiiveille uutta nostetta. 8.6. vaalit muodostuivat Maylle 
pettymykseksi ja jatkossa konservatiivit joutuvat tukeutumaan pienpuolueisiin, 
todennäköisesti Pohjois-Irlannin protestanttien DUP:iin. Mayn mandaatti sekä brexit-
neuvotteluille että markkinamyönteiselle politiikalleen seuraavaksi viideksi vuodeksi heikkeni. 
Punta ja osakekurssit heikkenivät heti vaalituloksen selvittyä. Ranskan presidentinvaalien 
jälkeen pidettävät kansalliskongressin vaalit (11.6. ja 18.6) näyttävät muodostuvan uuden 
presidentin, Macronin puolueen voitoksi. Huomionarvoista Ranskan vaaleissa on perinteisen 
valtapuolueen, sosialistien, kannatuksen täydellinen romahdus. Eurooppa on Ranskankin 
osalta siirtymässä vasemmalta oikealle. Ranskan valtionlainojen korkoero Saksaan on 
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samalla kaventunut, mutta euroalueen todellisen murheenkryynin, Italian tilanne on edelleen 
täysin auki ja maan korkoero Saksaan on säilynyt korkealla tasollaan.    

 Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli toukokuussa positiivinen. Yhdysvaltojen pitkien korkojen 
lasku heijastui euroalueelle ja valtionlainojen korkoerojen kaventuminen antoi valtionlainoille 
hyvän tuoton toukokuussa. Vuoden alusta tarkasteltuna valtionlainojen tuotto on kuitenkin 
edelleen miinuksella. HY-yrityslainojen tuotto oli sekä toukokuussa että koko alkuvuonna 
korkosijoittamisen pääluokista paras.     

 Euroopan suhdannekehityksestä on saatu jälleen toukokuussa hieman vahvempaa dataa, 
mutta Yhdysvalloissa tilastovirta on ollut ristiriitaisempaa. Teollisuuden odotukset ovat 
heikentyneet hieman keväällä ja toukokuun työllisyyskehitys jäi odotuksista. Tästä huolimatta 
FED näkee talouskasvun vahvistuvan, joten koronnoston todennäköisyys seuraavassa 
avomarkkinakomitean, FOMC:n, kokouksessa 14.6. on hyvin todennäköistä. EKP ei 
muuttanut politiikkaansa kesäkuun alun kokouksessaan, sillä se on jo aiemmin linjannut 
sekä korkopolitiikan että arvopaperiostojen osalta kuluvan vuoden rahapolitiikan. EKP tosin 
poisti korkojen lisälaskun mahdollisuuden, joten varovainen irtautuminen ultrakeveästä 
rahapolitiikasta lienee alkanut.  

 Suurin muutos suhdannenäkymissä on tapahtunut kevään aikana Suomessa. Talouden 
kasvuennusteita on nostettu selvästi ja kotitalouksien sekä yritysten luottamus 
talouskehitykseen on vahvistunut. Viennin kuukausittaiset kasvuluvut ovat kevään aikana 
olleet vahvasti positiivisia, mutta vuoden takainen vertailutaso on toki matala. Kasvun 
moottorina on edelleen rakentaminen, sillä kotitalouksien ostovoiman kasvu on mm. kiky-
sopimuksen vuoksi vähäistä. Hämmentävää Suomen ”nousukaudessa” on se, että 
työmarkkinoilla alkaa ilmetä pullonkauloja työvoiman saatavuuden suhteen, mutta samaan 
aikaan laajin (TEM:n tilastojen mukaan) työnhakijoiden käsite osoittaa edelleen 
kausitasoitettunakin yli 600 000 hengen joukkoa, eli yli 200 000 henkeä enemmän kuin 
ennen finanssikriisiä 2007. Työmarkkinoiden toiminta alkaa muodostua Suomelle vakavaksi 
talouskasvun esteeksi.      

    

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

Tuottoja sijoitusmarkkinoilta Toukokuu 12kk 2017 2016 2015 2014

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR -0,3 26,1 10,0 14,5 -5,2 11,4

Suomi OMX Helsinki Cap GI 2,3 27,1 12,2 13,3 15,9 10,6

Eurooppa STOXX 600 TR 1,5 15,4 9,8 1,7 9,6 7,2

Yhdysvallat S&P 500 TR -1,6 16,4 2,0 15,3 12,9 29,6

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR -4,5 -8,0 -14,1 14,7 -25,2 -23,7

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY 0,8 7,4 2,8 8,1 -0,3 4,0

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate 0,4 2,8 1,2 4,7 -0,6 8,4

Valtionlainat JPM GBI Emu 0,6 -0,4 -0,3 3,1 1,7 13,5

Käteinen

Käteinen Eonia Index -0,03 -0,35 -0,15 -0,32 -0,11 0,10

Front Varainhoito

Front Strategia 0,0 9,0 3,0 5,9 5,7 11,5

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

Front Länsimaat 0,1 8,6 2,7 6,0 6,8 14,1

Front Suomi 0,3 30,6 13,9 15,1 16,9 6,6

Front DM osake -0,4 15,0 3,7 8,6 12,4 19,2

Front EM osake -0,3 21,6 9,0 9,0 1,2 13,8

Front Osake -0,4 17,4 5,5 8,5 7,4 16,8

Front Korko 0,4 3,3 1,2 5,0 -0,1 8,1

Front Signal -4,6 -3,1
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Frontin sijoitusstrategia: Euroopan ylipainotusta 
kasvatettiin osakesijoituksissa          

 Frontin sijoitusstrategioita muutettiin toukokuussa osakesalkkujen ja yhdistelmäsalkkujen 
osakeosioiden osalta. Korkosijoituksiin ei tehty muutoksia. Toukokuun alussa 
osakesalkkuja muutettiin teollisuusmaiden osakkeiden osalta. DM Osake ja Osake -
salkuissa vähennettiin Yhdysvaltojen painoa ja kasvatettiin vastaavasti Saksan osakkeiden 
osuutta. Yhdistelmäsalkuissa (Strategia, Maltillinen ja Länsimaat) saksalaisia osakkeita 
lisättiin hieman myöhemmin, 18.5., kun kurssit olivat laskeneet tilapäisesti Yhdysvaltojen ja 
Brasilian painamina. Eurooppalaiset osakkeet ovat olleet ylipainossa jo viime syksystä 
saakka teollisuusmaiden (DM) osakesalkuissa. Kevään aikana ylipainoa on kasvatettu. 
Euroopan ylipaino tarkoittaa Sveitsin, Saksan ja Ison-Britannian ylipainottamista.   

   

 Korko-, osake ja yhdistelmäsalkkujen tuotot olivat toukokuussa likimain nollan tuntumassa. 
Osakkeissa eurooppalaiset osakkeet antoivat positiivisen tuoton, mutta Yhdysvaltojen ja 
kehittyvien markkinoiden tuotot olivat miinuksella. Korkosijoituksissa HY-yrityslainat 
antoivat parhaan tuoton. Valtionlainat tuottivat myös kohtalaisesti, sillä epävarmuuden 
hellittäminen Ranskan presidentinvaalien jälkeen kavensi korkoeroja euroalueella Saksan 
ja muiden euromaiden välillä. Dollarin ja siihen sidonnaisten EM-maiden valuuttojen 
heikentyminen oli pitkälti syynä maailman osakesalkkujen negatiiviselle tuotolle. Myös 
punta heikkeni toukokuussa, kun konservatiivien kannatuksen ero työväenpuolueeseen 
nähden kaventui parlamenttivaalien lähestyessä. Osakesalkkujen ohella yhdistelmäsalkut 
kärsivät euron vahvistumisesta, eikä esim. HY-yrityslainojen tuntuva ylipainotus tai 
eurooppalaisten osakkeiden ylipainotus riittänyt kompensoimaan valuuttojen vaikutusta. 
Suomalaisten osakkeiden salkku tuotti toukokuussa selvästi vähemmän kuin Suomen 
osakemarkkinat, mutta tämä oli odotettua huhtikuun poikkeuksellisen suuren positiivisen 
tuottoeron jälkeen.    

 Kesäkuussa markkinoiden huomio siirtyy vähitellen politiikasta keskuspankkeihin ja 
makrokehitykseen. Britannian parlamenttivaalien (8.6.) jälkeen joudutaan vielä 
arvuuttelemaan Ranskan kansalliskongressin tulevaa kokoonpanoa ja lopputulos ratkeaa 
vasta vaalien toisen kierroksen jälkeen (18.6.). Ranskassa uuden presidentin tilanne ei ole 
helppo, sillä kotimaisten äänestäjien vakuuttaminen uudistusten tielle lähtemisestä ei yksin 
riitä. Hänen pitäisi kyetä muuttamaan ainakin euroalueen ”rikkaiden” maiden (Saksa, 
Alankomaat, Suomi, Itävalta) suhtautuminen myönteiseksi Komission ja Macronin 
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federalistisille hankkeille, jotka hyödyttäisivät vaalilupausten mukaisesti Ranskaa: 
yhteisvastuun lisääminen, eurobondit, euroalueen yhteinen työttömyysturva ym. Tämä ei 
ole näköpiirissä. Uuden presidentin vastakkainasettelu sekä vasemmisto- että 
kansallismielistä oppositiota ja ay-liikettä kohtaan muodostunee lähivuosina joka 
tapauksessa rajuksi Ranskassa.  

 Myös Yhdysvaltojen talouspolitiikan muotoutuminen kiinnostaa markkinoita, mutta 
valtapuolueiden repivä ”poliittinen sisällisota” vei touko-kesäkuussa kaiken huomion. Tältä 
osin republikaanit ja Trump ovat pääsemässä niskan päälle, sillä senaatin käytäntöä 
päätösten hyväksymisessä muutettiin pois määräenemmistöistä ja Trumpin nimittämä ja 
senaatin vahvistama korkeimman oikeuden 9. tuomari takaa konservatiiveille enemmistön 
(5-4), kun poliittissävytteisiä riitoja tuodaan ratkaistavaksi korkeimpaan oikeusasteeseen. 
Ensimmäinen todellinen koitos tältä osin nähdään, kun korkein oikeus antaa päätöksensä 
nk. tilapäisessä maahantulokiellossa kuudesta Afrikan ja Lähi-idän valtiosta, jonka 
alemmat oikeusasteet ovat torjuneet (pääosin Obaman nimittämien tuomareiden toimesta). 
Demokraatteja myötäilevän median paljon esillä pitämä Trumpin kampanjaorganisaation 
mahdollisten Venäjä-yhteyksien tutkinta saavutti myös eräänlaisen huipennuksen, kun 
erotettu FBI-johtaja todisti asiasta valaehtoisesti kongressissa. Juridisesta näkökulmasta 
Trumpin tilanne helpottui merkittävästi, joten Trump ja kongressissa valtaa pitävät 
republikaanit voivat nyt alkaa keskittyä uudistuksiinsa. Kiire onkin, sillä Yhdysvaltojen 
politiikassa todelliset ja merkittävät asiat, kuten Obamacaren uudistaminen ja verouudistus 
ovat aivan alkutekijöissään.  

 Keskuspankkien osalta paineet ja spekulaatiot kohdistuvat lähinnä FED:in politiikkaan. 
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. Kovin vähälle huomiolle jääneen Kiinan keskuspankin linjauksilla on suuri 
merkitys useiden EM-maiden ja varsinkin raaka-aineiden hintakehityksen kannalta. Myös 
Kiinan talouspolitiikka ja talousnäkymät syksyn tärkeiden puoluekokousten jälkeen on 
olennaisen tärkeää maailmantaloudelle.    

 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 eurooppalaisia (saksalaisia) osakkeita 
lisättiin nyt toukokuussa. Tällä hetkellä (8.6.2017) sijoitusstrategian painotukset perustuvat 
seuraaviin näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:   

 

1) Brexitistä alkanut poliittinen epävarmuus on hellittänyt kevään aikana, mutta 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 kansalliskongressin vaalit 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 ja valuuttapainotukset sekä osakestrategia säilyy 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. Varsinkin Yhdysvalloissa 
poliittinen ilmapiiri, jopa 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) 
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riskinottohalu sekä keskuspankkien (EKP) elvytystoimet ja matalat korot. FED:in 
osalta tämäkin tuki poistuu nopeammin kuin markkinat ennakoivat. Kiinan 
keskuspankin, PBOC:n toteuttama rahapolitiikan kiristys talven ja kevään aikana 
antaa FED:lle lisää liikkumavaraa nostaa korkojaan.   

 

3) EM-maiden osakesalkussa alipainotus koskee erityisesti raaka-aineita tuottavia 
maita ja Latinalaista Amerikkaa. Kevään aikana on jo nähty, että hyödykehintojen 
nousu viime syksynä ei ollut kestävällä pohjalla. Itä- ja Etelä-Aasian maat ovat 
ylipainossa tai neutraalipainossa. Venäjä on taktisessa ylipainossa.     

 
4) DM-maiden osakesijoituksissa maakohtaiset yli- ja alipainotukset ovat perinteisesti 

olleet maltillisia. Kevään aikana maapainotuksia on 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) 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.  

 
                 8.6.2017 Ari Aaltonen 

Frontin allokaationäkemys  

 

 

 

 

 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 9,6% 15,0% -5,4%

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

Matala riski (IG) 15,1% 25,0% -9,9%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 14,9% 15,0% -0,1%

Kehittyneet (DM) 26,6% 30,0% -3,4%

Käteinen EUR 9,3% 5,0% 4,3%

Muut valuutat 0,9% 0,0% 0,9%
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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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