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Kesäkuun tuotot heikkoja sijoitusmarkkinoilla 
 

 Kesäkuussa rahoitusmarkkinoilla jatkui spekulaatio siitä, miten ja milloin keskeiset 
keskuspankit muuttavat ultrakeveää rahapolitiikkaansa. Kun keskuspankit itse kommentoivat 
politiikkaansa vasta kuukauden jälkipuoliskolla, markkinat ehtivät hermostua kunnolla 
kuukauden aikana. Tämä näkyi lähes kaikilla sijoitusmarkkinoiden eri alueilla.  

 Korkomarkkinoilla valtionlainojen korot jatkoivat nousuaan kesäkuussa. Varsinkin 
pitkäaikaiset korot nousivat tuntuvasti joten korkomarkkinoiden tuottokäyrä jyrkentyi. Koska 
keskuspankkeihin liittyvät pohdinnat liittyivät nimenomaan Yhdysvaltojen FED:n politiikkaan, 
nousi 10 vuoden valtionlainan korko huhti-toukokuun vaihteen pohjistaan lähes 
prosenttiyksikön ja päätyi kesäkuun lopulla noin 2,5 prosentin tasolle. Yhdysvaltojen 
korkojen nousu heijastui väistämättä myös muiden maiden korkoihin. Euroalueella Saksan 
valtionlainakorko (10 v) nousi runsaalla puolella prosenttiyksiköllä noin 1,8 prosenttiin. 
Epävarmuuden lisääntyminen korkomarkkinoilla heijastui myös muiden valtioiden korkoihin. 
Esimerkiksi Italian pitkät korot lähestyivät kesäkuun lopulla 5 prosentin tasoa, ja niiden ero 
Saksan valtionlainakorkoihin kasvoi. Japanissa sitä vastoin korkojen nousu pysähtyi jo 
toukokuun lopulla ja 10 vuoden korko jäi noin 0,9 prosentin tasolle. Sijoittajien 
epävarmuuden lisääntyessä sekä yrityslainat että EM-valtionlainat kärsivät korkojen 
noususta. Kun lisäksi useiden EM-maiden valuutat heikkenivät touko-kesäkuussa, 
arvonlasku EM-lainoissa (euromääräisinä) oli tuntuvaa. Yrityslainojen osalta riskilisät 
kasvoivat ja juhannuksen jälkeisellä viikolla esimerkiksi HY-yrityslainojen riskilisä (5 v) kasvoi 
hetkellisesti yli 5 %-yksikön.  

 Mikään omaisuusluokka käteistä lukuun ottamatta ei ollut turvassa kesäkuussa. 
Hyödykemarkkinoilla arvometallien syksyllä alkanut hinnanlasku kiihtyi romahdukseksi ja 
mm. kullan hinta laski alimmillaan noin 1200 dollariin unssilta. Spekulaatio kiristyvästä 
rahapolitiikasta vei perusteet kultaan sijoittajilta, sillä kultaan sijoitetaan joko inflaation 
pelossa tai pelättäessä rahajärjestelmien vakautta. Kiristyvä rahapolitiikka kertoisi 
molempien epävarmuustekijöiden väistymisestä. Myös teollisuusmetallien hinnat laskivat, 
mutta energian ja maataloushyödykkeiden hinnat pysyivät likimain ennallaan. 

 Osakemarkkinoilla kurssit laskivat tuntuvasti, mutta tuottoerot eri markkinoiden välillä olivat 
merkittäviä. Yleisen epävarmuuden lisääntyminen heijastui sijoittajien käyttäytymisessä niin, 
että reunamarkkinoilta ja varsinkin EM-osakemarkkinoilta vähennettiin sijoituksia ja 
kurssilaskut olivat erityisen tuntuvia näillä markkinoilla. Samalla usean EM-maan valuutta 
heikkeni erityisesti niiden maiden osalta, joilla on alijäämäinen vaihtotase ja joilla on paljon 
valtionvelkaa ulkomaisten sijoittajien salkuissa. Myös Suomen osakemarkkinat kärsivät 
huomattavasti tästä ja kuukausituotto jäi tuntuvasti miinukselle. Euroopassa nk. kriisimaiden 
sekä Italian ja Espanjan pörssikurssit laskivat enemmän kuin muiden. Myös Yhdysvaltojen 
osakkeiden kurssit laskivat tuntuvasti ja kurssilasku kiihtyi ennen juhannusta, kun FED:n 
pääjohtaja jälleen pohti avomarkkinakomitean (FOMC) kokouksen jälkeen ääneen 
rahapolitiikan tulevia linjauksia. Vaikka hän toisti sen, että rahapolitiikan linja on sidoksissa 
talouden ja inflaation kehitykseen vastaisuudessakin, markkinat tulkitsivat lausunnon 
merkkinä siitä, että keskuspankki vähentää arvopaperiostojaan ehkä jo syksyllä. 
Keskuspankkien politiikkaan liittyvää epävarmuutta kiihdytti vielä se, että Kiinan 
keskuspankki ei lisännyt kesäkuussa pankkijärjestelmän likviditeettiä, vaikka se 
kausiluontoisesti heikkenee alkukesällä. Tästä aiheutunut lyhyimpien korkojen tilapäinen 
nousu nähtiin keskuspankin rahapolitiikan linjanmuutoksena kiristävään suuntaan.  

 Kaiken tämän markkinaepävarmuuden ja keskuspankkien politiikkaan kohdistuneen 
spekuloinnin jälkeen keskuspankit joutuivat jälleen kerran rauhoittamaan markkinoita. FED:n 
useat FOMC:n jäsenet kommentoivat pääjohtajan lausuntoja kesäkuun lopulla pyrkien 
rauhoittamaan spekulaatioita rahapolitiikan kiristyksestä. Kiinan keskuspankki ilmoitti, että se 
tulee jatkossakin turvaamaan pankkijärjestelmän riittävän likviditeetin ja korot laskivat. 
Hännänhuippuna EKP:n pääjohtaja Draghi lupasi, että rahapolitiikka jatkuu euroalueella 
poikkeuksellisen pitkään keveänä ja korot pysyvät matalina niin pitkään, kun on tarve. Jopa 



      

     

     

     
      

 

 Bundesbank osasi tällä kertaa pysyä hiljaa tästä lausunnosta. Parhaiten markkinoiden 
vakauttamisessa onnistui Japanin keskuspankki, joka kykeni pysäyttämään 
joukkolainakorkojen nousun jo kesäkuun alussa ja Japanin osakemarkkinat saavuttivat 
pohjansa jo kesäkuun puolivälissä. Tärkeimmistä osakemarkkinoista Japanin markkinat 
päätyivät lopulta positiiviseen tuottoon kesäkuussa. 

 Koska rahoitusmarkkinoiden tapahtumat keskittyivät spekulaatioon keskuspankkien toimista, 
yleinen talouskehitys sai aiempaa vähemmän huomiota. Yhdysvaltojen osalta kesäkuussa 
vahvistui kuva asuntomarkkinoiden elpymisestä, mikä heijastui kuluttajien vahvistuvana 
luottamuksena. Sitä vastoin yritysten suhdanneoptimismi on hiipunut alkukesällä. Myös 
euroalueella kotitalouksien luottamus kohentui hieman, mutta yritysten mielialoissa kehitys 
oli epäyhtenäistä. Huomionarvoista on saksalaisten yritysten pessimismin lisääntyminen, 
mikä heijastanee toisaalta euroalueen pitkittyvää taantumaa ja toisaalta saksalaisten 
yritysten vientikilpailukyvyn heikentymistä globaaleilla markkinoilla mm. Japanin 
devalvaatiopolitiikan vuoksi. Suomessa talouskehitykseen liittyvä epävarmuus kasvoi ja VM, 
Suomen Pankki ja osa pankeista arvioi Suomen talouskasvun jäävän tänäkin vuonna 
negatiiviseksi ja vaivalloisen elpymisen siirtyvän vuoteen 2014. Sitä vastoin Japanin 
devalvaatiopolitiikka on vahvistanut yritysten luottamusta ja heinäkuun alussa julkistettu 
Tankan barometri kertoi erityisesti suurten vientiyritysten mielialojen tuntuvasta 
vahvistumisesta kevään ja alkukesän aikana.   

 Heinäkuussa markkinoiden fokus siirtyy todennäköisesti hieman enemmän makro- ja 
rahapolitiikkakysymyksistä yrityksiin, sillä yritysten toisen neljänneksen tulosten raportointi 
käynnistyy heinäkuun alkupuolella (Alcoa 8.7.). Koska yrityksiltä on tullut varsin vähän 
tulosvaroituksia kesäkuussa, on todennäköistä, että tuloskausi ei keskimäärin tuo suuria 
yllätyksiä. Suurin kiinnostus kohdistuneekin loppuvuoden ohjeistukseen ja arvioihin tulevasta 
liikevaihdon kasvuista. 

  

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

Kesäkuu YTD 2012

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR -6,6 % -8,3 % 16,4 %

Suomi OMX Helsinki Cap GI -5,1 % 5,7 % 15,5 %

Eurooppa STOXX 600 TR -5,1 % 4,1 % 18,2 %

Yhdysvallat S&P 500 TR -1,6 % 15,5 % 13,9 %

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR 0,0 % -4,0 % -1,7 %

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY -1,9 % 1,4 % 22,8 %

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate -1,6 % 0,1 % 13,6 %

Valtionlainat JPM GBI Emu -1,5 % 0,1 % 11,4 %

Käteinen

Käteinen Eonia Index 0,01 % 0,04 % 0,23 %

Front Varainhoito

Front Struktuuri (rahasto) -6,0 % -5,0 % 16,2 %

Front Strategia -3,8 % -2,2 % 15,2 %

Front Suomi -7,2 % 2,7 % 20,1 %

Front Osake -5,7 % -2,8 % 14,9 %

Front Korko -1,8 % -0,9 % 13,9 %

Front Maltillinen -2,9 % -1,3 %



      

     

     

     
      

 

Front sijoitusstrategia: Osakeriskiä kasvatettiin 
kesäkuussa  

 
 Kesäkuussa Frontin sijoitusstrategiaa muutettiin riskipitoisemmaksi. Osakkeita ostettiin 

kesäkuun ensimmäisen viikon lopussa, kuun puolivälissä ja vielä juhannuksen jälkeen. 
Ensimmäinen lisäys tehtiin ostamalla laajaa EM-maiden Small Cap osake-ETF:ää1,5 %-
yksikköä (koko salkun arvosta), kuun puolivälissä lisättiin sekä Suomen että Japanin 
osakkeita molempia 1 %-yksikkö ja vielä juhannuksen jälkeisellä viikolla 1 %-yks. Aasian (pl. 
(Japani) Small Cap osakkeita 1%-yksikkö. Nämä sijoitukset rahoitettiin käteisestä tai 
myymällä lyhyitä euroalueen valtionlainoja (1-3 vuotta) ja IG yrityslainoja. Kaikkiaan 
osakepainoa kasvatettiin kesäkuussa 4,5 %-yksikköä ja huhtikuussa 2,5 %-yksikköä.  

 

 Kesäkuussa EM-osakesalkun rakennetta on muutettu ottamalla siihen pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, jotta salkku hyötyisi jatkossa paremmin EM-maiden talouskasvusta. Kuitenkin EM-
osakkeiden salkussa maavalinnat ovat edelleen keskeisiä ja painotamme maita, joissa 
osakkeet on maltillisesti arvostettu ja joissa talouskasvu ei perustu liialliseen ulkomaiseen 
velkaantumiseen, eli vaihtotase on ylijäämäinen.  

 Sijoitusriskin lisäyksen peruste on yksinkertainen. Arviomme mukaan sijoitusmarkkinat ovat 
yliarvioineet riskin siitä, että keskuspankit (Yhdysvallat, EKP, Kiina jne.) aloittaisivat liiallisen 
rahapolitiikan kiristämisen loppuvuonna. Markkinaepävarmuus on tältä osin liioiteltua, sillä 
kaikilla keskeisillä keskuspankeilla on edelleen tarve turvata heiveröinen kasvu (Yhdysvallat, 
Japani) tai estää talouskasvun hidastuminen (Kiina) tai edes saada talouden supistuminen 
pysäytettyä (euroalue). Inflaatio on hidastunut keväällä em. maissa ja mikään indikaattori ei 
viittaa inflaation kiihtymisen riskiin. Jopa Japani painii edelleen deflaation kanssa, vaikka 
maan valuuttaa on devalvoitu merkittävästi talvella ja keväällä.  

 Lähikuukausina on kiinnostavaa nähdä, miten pitkien korkojen nousu vaikuttaa 
reaalitalouteen. Erityisesti Yhdysvalloissa uusien asuntoluottojen jo toukokuussa heikentynyt 
kysyntä (korkojen nousun vuoksi) ennakoi hiipuvaa kysyntää asuntomarkkinoille. 
Asuntoluottohakemukset ovat viikkotilastojen mukaan vähentyneet jopa noin 25 % touko-
kesäkuussa viime talven ja syksyn keskiarvoon nähden. Euroalueella EKP:n matalat korot 
eivät todellakaan välity yritysluottojen tai edes kotitalouksien luottokorkoihin, joten 



      

     

     

     
      

 

pankkiluottojen reaalikorko on edelleen tappavan korkea siihen nähden, että euroalueen 
ennakoidaan elpyvän ensi vuonna. Valtionlainojen korojen nousu ei yhtään helpota 
euroalueen ahdinkoa.  

 Tällä hetkellä (2.7.2013) sijoitusstrategia perustuu seuraaviin näkemyksiin suhdanteista ja 
rahoitusmarkkinoista:  

1) Maailmantalouden kasvu elpyy aikaisintaan 2014, mutta varsinkin euroalueen elpyminen 
on epätodennäköistä ellei euroalueen luottolamalle ja euron ylivahvalle valuuttakurssille 
saada tehtyä jotakin. Todennäköisyys EKP:n uusista erityistoimista on kasvanut, mutta 
ne siirtynevät vasta Saksan liittopäivävaalien ja Saksan perustuslakituomioistuimen 
OMT-ohjelmasta antamaan tuomion jälkeiseen ajankohtaan. Riski euroalueen ongelmien 
eskaloitumisesta on edelleen suuri, mm. Espanjan pankkien heikon tilanteen ja Kreikan 
kestämättömän velkatason vuoksi. Todennäköisesti kaikkien ongelmien esiin ottamista 
pyritään välttämään ennen Saksan alkusyksyn liittopäivävaaleja. Yhdysvalloissa 
keskuspankki joutuu jatkamaan keveää rahapolitiikkaa vielä pitkään, jotta talouskasvu ja 
työllisyyden hidas kohentuminen saadaan pidettyä käynnissä. Varsinkaan 
asuntomarkkinoiden tilanne ei kestä pitkien joukkolainakorkojen merkittävää nousua. Nk. 
Fiscal Cliff:iin liittyvä poliittinen ristiriita saadaan siirrettyä tulevanakin syksynä eteenpäin 
aina vuoden 2014 syksyn välivaalien jälkeiseen uuteen poliittiseen tilanteeseen. Japani 
jatkaa ultrakeveää rahapolitiikkaansa elpymisen varmistamiseksi. OECD-maiden vaisun 
kehityksen vuoksi kehittyvissä talouksissa käynnistetään varovaisia elvytystoimia sekä 
keskuspankkien että julkisen talouden toimesta. Inflaation hidastuminen varsinkin 
Kiinassa antaa tähän aiempaa enemmän mahdollisuuksia ja kesäkuussa ilmennyt pelko 
korkojen noususta Kiinassa on ylimitoitettua.  

2) Japanin aloittama devalvaatiopolitiikka on muuttanut merkittävästi kaikkien OECD-
maiden keskuspankkien tilannetta, sillä mikään maa ei voi riskeerata talouskasvuaan 
liian korkeiden korkojen aiheuttaman valuutan vahvistumisen vuoksi. Keveä 
rahapolitiikka jatkuu siten huomattavasti pidempään kuin markkinat tällä hetkellä 
arvioivat.  

3) On todennäköistä, että sijoitusmarkkinoiden epävarmuus vaihtelee jatkossakin. Sekä 
korkojen että osakekurssien kehitykseen liittyy aika ajoin vaihtelua ja kurssien 
korjausliikkeet vaihtelevat nousujaksojen kanssa. Sijoitusstrategia pyrkii hyödyntämään 
näitä markkinaliikkeitä lisäämällä ja vähentämällä aika ajoin sijoitusriskiä. Osakekurssien 
voimakkaan nousun jälkeen sijoitusriskiä vähennettiin joulu-helmikuussa. Huhtikuussa ja 
varsinkin kesäkuussa riskiä lisättiin, kun kurssit olivat laskeneet tuntuvasti.   

4) Osakekurssien laskun vuoksi osakkeet ovat omaisuusluokkana arvostukseltaan 
kohtuullisesti arvostettuja. Osakkeet ovat myös edullisia suhteessa 
korkoinstrumentteihin, vaikka pitkät korot nousivat touko-kesäkuussa. Näin varsinkin 
EM-osakkeiden osalta. Keväällä ja kesällä tehtyjen muutosten seurauksena EM- ja DM- 
osakkeet ovat likimain yhtä suurella painolla. Tästä huolimatta arvioimme että EM-
maiden yritysten tuloskasvu on vahvempaa pitkällä aikavälillä verrattuna DM yhtiöihin 
keskimäärin. EM-osakkeet on tällä hetkellä arvostettu (P/E) selvästi edullisemmiksi kuin 
DM-osakkeet.  

5) Korkosalkun korkoriski on ollut koko vuoden vähäisempi kuin nk. neutraaliallokaatiossa. 
Vaikka arvioimme, että inflaatio ei olennaisesti kiihdy lähivuosina, on todennäköistä, että 
korkomarkkinoilla pitkät korot aika ajoin nousevat markkinoiden spekuloidessa 
keskuspankkien toiminnasta kuten nyt touko-kesäkuussa. Tuoton ja riskin näkökulmasta 
sekä hyvin taloutensa hoitaneiden maiden että kriisimaiden valtionlainat ovat tällä 
hetkellä erityisen yliarvostettuja ja niihin ei sijoiteta juuri lainkaan. Valtionlainojen 
sijoituksia on hajautettu kehittyviin talouksiin (sekä valuuttamääräisinä että 
valuuttasuojattuina). Sitä vastoin HY-yrityslainat ovat tuotto-odotukseltaan edelleen 
parempia kuin valtionlainat ja erityisesti lähiaikojen riskeihin suhteutettuna. 
Hyödykkeiden hinnat ovat laskeneet liian paljon suhteessa elpyvään maailmantalouteen 



      

     

     

     
      

 

ja siihen rakenteelliseen kysynnän kasvuun, joka tulee kehittyvistä talouksista. 
Hyödykkeet hyötyvät myös siitä spekulaatiosta, joka liittyy korkojen nousuun ja inflaation 
kiihtymiseen.  

6) Osakesijoituksia painotetaan voimakkaasti euroalueen ulkopuolisiin maihin, sillä 
erityisesti euroalueen kotimarkkinayritysten näkymiin liittyy merkittävää epävarmuutta 
euroalueen suhdanneluontoisten ja syvien rakenteellisten ongelmien vuoksi. On 
todennäköistä, että euroalueen ongelmat nousevat jälleen Saksan liittopäivävaalien 
jälkeen enemmän keskusteluun. Vahvan ja globaalisti toimivan teollisuutensa vuoksi 
Saksa on ainoa euroalueen maa, joka on edes neutraalipainossa. Osana euroaluetta 
myös Suomi on alipainossa, kun taas oman valuuttansa säilyttäneet muut Pohjoismaat 
ovat edelleen ylipainossa. Kaiken kaikkiaan maat, joiden rahoitustasapaino on hyvä ja 
talouden kasvunäkymät keskimääräistä paremmat, kuten Aasian kehittyvät taloudet, 
ovat tuntuvassa ylipainossa. Myös Japani on edelleen ylipainossa (ja ylipainoa 
kasvatettiin kesäkuun puolivälissä), sillä Japanin devalvaatiopolitiikka hyödyttää 
nimenomaan osakesijoittajaa. Yhdysvallat on tällä hetkellä neutraalipainossa, minkä 
lisäksi salkun hajautusta on täydennetty Australian ja Kanadan osakkeilla.    

 

 Frontin allokaationäkemys 2.7.2013 

  

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 6,5% 15,0% -8,5%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 21,6% 10,0% 11,6%

Matala riski (IG) 14,5% 25,0% -10,5%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 24,5% 20,0% 4,5%

Kehittyneet (DM) 24,2% 20,0% 4,2%

Hyödykkeet 8,1% 5,0% 3,1%

Käteinen 0,7% 5,0% -4,3%
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Vastuunrajoitus 
 
 
 
 
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 arvopaperimarkkinalain mukainen 
sijoitustutkimus, eikä myöskään tarkoitettu 
sijoitusneuvoksi taikka veroneuvoksi, eikä sen 
tarkoitus ole markkinoida palveluita tai tuotteita. 
 
Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellisia riskejä. 
Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tai 
sijoituspalvelun käyttöä sijoittajan tulee perustaa 
päätöksensä omaan tutkimukseensa ja arvioonsa 
sijoituskohteesta tai sijoituspalvelusta ja siihen 
liittyvistä riskeistä eikä sijoituspäätöstä tule tehdä 
yksinään markkinointimateriaalissa esitettyjen 
tietojen perusteella vaan tulee perustua tuotteen 
tietoihin kokonaisuudessa. Sijoittajan tulee 
tiedostaa, että sijoituksiin liittyvä riski tarkoittaa, 
että sijoittaja voi hävitä sijoitetun pääoman osittain 
tai kokonaan ja, että historiallinen kehitys ei ole tae 
tulevasta. Sijoittaja tekee jokaisen 
sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla 
vastuullaan ja vastaa niiden taloudellisesta 
tuloksesta. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida 
sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai 
sijoitusneuvojaansa. Asiakas vastaa aina 
sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja 
veroseuraamuksista riippumatta, onko Front 
Capital tai sen sidonnaisasiamiehet suorittaneet 
asianmukaisuus- tai soveltuvuusarvion. Front 
Capital Oy tai sen sidonnaisasiamiehet eivät 
vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai 
kuluista, olivatpa ne välittömistä tai välillisistä 
vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa 
tässä asiakirjassa olevaan informaatioon 
perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.  
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.

 


