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Vahvistuva euro heikensi osakemarkkinatuottoja 
 

 Osakemarkkinoiden tuottokehitystä dominoi valuuttakurssien muutokset heinäkuussa. Euron 
vahvistumisen vuoksi teollisuusmaiden (DM) osakkeiden tuotto jäi noin prosentin 
miinukselle, vaikka esimerkiksi Yhdysvalloissa pörssikurssit nousivat vahvasti heinäkuun 
puolivälin jälkeen. Tuloskausi on tukenut kurssikehitystä Yhdysvalloissa. Myös 
eurooppalaisten osakkeiden kurssit laskivat heinäkuussa. Euroalueella kurssilaskua selitti 
mm. tulospettymykset, Sveitsin ja Britannian osalta euron vahvistuminen puntaa ja frangia 
vastaan heikensi tuottoa. Vahvistuva euro lisää luonnollisesti myös pelkoja siitä, että 
euroalueen hauras elpyminen vaarantuu kilpailukyvyn heikentymisen myötä. Suomessa 
osakekurssit nousivat vahvasti heinäkuun alkupuolella, mutta varsinainen tuloskausi – 
markkinareaktioiden perusteella - on ollut sijoittajille pettymys. Tulosodotukset ovat 
hilautuneet liian korkealle suhteessa toteutuneisiin tuloksiin. Varsinkin suurempien 
suomalaisten yritysten kurssikehitys on tulosjulkistuksen jälkeen ollut heikkoa. Kehittyvät 
markkinat (EM) antoivat heinäkuussakin vahvan tuoton, eikä dollarisidonnaisten valuuttojen 
heikentyminen euroa vastaan syönyt kuin osan kokonaistuotosta. Intian, Kiinan ja Brasilian 
pörssit kehittyivät erityisen hyvin. Osaltaan vahvaa kehitystä tuki se, että raaka-aineiden 
hinnat kääntyivät heinäkuussa sekä teollisuusmetallien että energian osalta. Brasiliassa 
korruptioskandaalit, jotka keväällä aiheuttivat dramaattisen kurssiromahduksen, ovat myös 
hellittäneet.  

 

 Korkomarkkinoilla euromääräisten sijoitusten tuotot olivat positiiviset ja HY- ja IG- 
yrityslainojen osalta jopa hyvät. Euron tuntuva vahvistuminen vaikuttaa inflaationäkymiin ja 
odotuksiin EKP:n rahapolitiikasta. Vahvistuva euro merkitsee tosiasiassa merkittävää 
rahapolitiikan kiristymistä. Siten EKP:n paineet jatkaa vielä pitkään negatiivisten korkojen tai 
ainakin nollakorkojen politiikkaa, ovat lisääntyneet. On siten luonnollista, että 
joukkolainakorot laskevat ja näin tapahtuikin heinäkuun jälkipuoliskolla. Vaikka 20.7. 
kokouksessaan EKP ei muuttanut korkojaan, se ilmoitti, että arvopapereiden osto-ohjelmaa 
voidaan tarvittaessa jatkaa ja jopa uudelleen kasvattaa, mikä tilanne rahoitusmarkkinoilla tai 
talouskehityksessä niin edellyttää. Myös Yhdysvaltojen FED piti kokouksensa heinäkuun 
lopulla, mutta se ei odotetusti muuttanut politiikkaansa.  
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 Euron vahvistuminen on ollut tuntuvinta Yhdysvaltojen dollaria ja Sveitsin frangia vastaan 
heinäkuussa ja Japanin jeniä vastaan kesäkuussa. Muiden valuuttojen osalta euro on 
vahvistunut selvästä vähemmän ja Ruotsin kruunun osalta kehitys on ollut päinvastaista. 
Kruunu on vahvistunut euroa vastaan sekä kesä- että heinäkuussa. Kyse näyttää siis olevan 
yhtä paljon euron vahvuudesta kuin dollarin heikkoudesta. Euron vahvuutta selittää ainakin 
poliittisen epävarmuuden vaimentuminen Alankomaiden ja Ranskan vaalien jälkeen. 
Yhdysvaltojen dollarin heikkoutta taas selittää poliittinen epävarmuus, kun demokraattien ja 
republikaanien ”poliittinen sisällisota” saa uusia kierroksia. Poliittisen järjestelmän eräänlaista 
halvaantumista kuvaa se, että keskenään riitelevät kongressin republikaanit eivät 
heinäkuussakaan kyenneet uudistamaan tai korvaamaan Obaman hallinnon luomaa 
terveydenhoitojärjestelmää, vaikka he ovat jo 7 vuotta sitä arvostelleet. Myös Trumpin 
hallinnon lukuisat henkilövaihdokset heinäkuun lopulla herättivät pohdintoja siitä, miten suuri 
verouudistus ja ensi vuoden budjetti kyetään viemään läpi kongressissa.  

 Suhdannekehityksestä saatiin Kiinasta positiivisia tilastoja heinäkuussa. Toisen 
neljänneksen talouskasvu ylsi 6,9 %:iin ja tuoreimmat ulkomaankaupan sekä kotimaan 
talouden indikaattorit (vähittäiskauppa, asuntorakentaminen ja teollisuustuotanto ja 
suhdanneodotukset) viittaavat kaikki vahvan talouskasvun jatkumiseen. Euroopassa 
suhdanneodotukset ovat myös pysyneet vahvalla tasollaan varsinkin Saksan osalta. 
Yhdysvalloissa kevään notkahdus suhdannekuvassa on myös korjaantunut ainakin osittain 
ja mm. kesäkuun työllisyyskasvu ylitti jälleen 200 000 henkeä. Myös teollisuuden 
suhdanneodotukset vahvistuivat kesällä. Toisen neljänneksen talouskasvu nopeutui 2,6 
%:iin, kun se edellisellä neljänneksellä oli aneemiset 1,4 %.   

       

 

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

Tuottoja sijoitusmarkkinoilta Heinäkuu 12kk 2017 2016 2015 2014

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR 2,5 18,4 12,3 14,5 -5,2 11,4

Suomi OMX Helsinki Cap GI -1,3 18,5 10,0 13,3 15,9 10,6

Eurooppa STOXX 600 TR -0,4 13,5 6,7 1,7 9,6 7,2

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

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR 1,1 -0,6 -16,2 14,7 -25,2 -23,7

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY 0,7 6,6 3,7 8,1 -0,3 4,0

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

Valtionlainat JPM GBI Emu 0,2 -3,7 -0,6 3,1 1,7 13,5

Käteinen

Käteinen Eonia Index -0,03 -0,36 -0,21 -0,32 -0,11 0,10

Front Varainhoito

Front Strategia -0,1 5,1 2,2 5,9 5,7 11,5

Front Maltillinen -0,1 2,4 0,7 5,4 2,6 9,9

Front Länsimaat -0,2 4,6 1,5 6,0 6,8 14,1

Front Suomi -2,7 20,0 9,9 15,1 16,9 6,6

Front DM osake -0,9 8,3 1,2 8,6 12,4 19,2

Front EM osake 1,4 14,8 10,6 9,0 1,2 13,8

Front Osake 0,0 11,0 4,5 8,5 7,4 16,8

Front Korko 0,6 1,5 1,5 5,0 -0,1 8,1

Front Signal -0,2 -7,3 -5,7
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Frontin sijoitusstrategia: Euron vahvistuminen 
heikensi sijoitustuottoja           

 

 Frontin sijoitusstrategioita ei muutettu heinäkuussa. Kesäkuun lopulla oli lisätty manner-
Kiina osakkeita sekä yhdistelmä- että osakesalkkujen osakeosioihin. Manner-Kiinan 
osakkeiden lisäyksen syynä oli se, että keskeinen osakeindeksien tuottaja ja laskija, MSCI, 
päätti lisätä Kiinan A-osakkeet keskeisiin EM-osakeindekseihin. Vaikka lisäys tapahtuu 
vasta 2018, merkittäviä sijoitusvirtoja tullaan nyt ja tulevaisuudessa kanavoimaan 
indeksituotteiden kautta manner-Kiinan osakemarkkinoille. Osakesalkuissa Kiina on ollut 
ylipainossa, kesäkuussa painoa kasvatettiin edelleen.    

   

 Korko-, osake ja yhdistelmäsalkkujen tuotot eriytyivät heinäkuussa. Suomalaisten 
osakkeiden salkku oli eniten miinuksella, sillä salkku painottuu suurimpiin yhtiöihin ja ne 
kehittyivät tulosjulkistusten jälkeen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta heikosti. Myös 
DM-osakkeiden salkku oli miinuksella vastaten likimain markkinoiden ja valuuttakurssien 
kehitystä. Sitä vastoin korkosalkut ja EM-osakkeiden salkut antoivat positiivisen tuoton. 
Yrityslainojen ylipainotus korkosalkuissa antoi heinäkuussakin lisätuottoa, kuten on 
tapahtunut koko alkuvuoden osalta. Yhdistelmäsalkkujen tuotot jäivät aavistuksen 
miinukselle johtuen lähinnä DM-osakkeiden negatiivisesta tuotosta ja valuuttamääräisten 
korkosijoitusten heikosta tuotosta. Yrityslainojen ja EM-osakkeiden hyvä tuotto tasapainotti 
yhdistelmäsalkkujen kokonaistuottoa.   

 Elokuussa markkinoiden huomio siirtyy jälleen tuloskaudesta makrotalouteen, 
keskuspankkeihin ja politiikkaan. Elokuussa keskuspankkiirit lomailevat, mutta syyskuussa 
pidettäviin kokouksiin kohdistuu sitäkin enemmän mielenkiintoa. EKP:n osalta kiinnostavaa 
on se, miten valuuttamarkkinoilla vahvistunut euro ilmenee rahapolitiikassa ja 
markkinoiden odotuksissa. Arviomme mukaan on todennäköistä, että EKP ei ryhdy 
sellaiseen rahapolitiikan kiristykseen, joka vahvistaisi entisestään euroa. Päinvastoin 
paineet ainakin verbaaliseen interventioon euron heikentämiseksi ovat kasvussa. 
Yhdysvalloissa koronnoston todennäköisyys syyskuussa on kohtalaisen suuri, sillä 
talousdata on kesällä tukenut oletusta siitä, että maan talouskasvu nopeutuu.  

 Iso kysymysmerkki on kuitenkin Yhdysvaltojen poliittinen epävakaus, joka ilmenee 
demokraattien ja republikaanien/Trumpin hallinnon jyrkkänä vastakkainasetteluna. 
Obamacaren uudistaminen epäonnistui heinäkuussa, mikä kertoo republikaanien 
hajanaisuudesta. Vaarantaako tämä hajanaisuus myös nk. suuren verouudistuksen ja ensi 
vuoden budjetin ja siihen liittyvien infrastruktuurihankkeiden läpimenon. Se, että 
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demokraattien ja republikaanien ”poliittinen sisällisota” on levinnyt jo oikeusjärjestelmään 
(ja sen käyttöön politiikan tekemiseksi) on erittäin huonoa kehitystä. Tästä ovat 
osoituksena erilaiset kongressin ja FBI:n tutkinnat, jotka kohdistuvat Trumpin hallintoon. 
Vastavetona kongressin republikaanit päättivät pyytää oikeusministeriötä (FBI) aloittamaan 
tutkinnan myös Obaman hallinnon, oikeusministerin, Clintonin, Clinton-säätiön ja entisen 
FBI:n johtajan toimien laillisuudesta. Kun samalla osapuolia lähellä olevat mediat pyrkivät 
sensaatiomaisiin otsikoihin, koko Yhdysvaltojen politiikka alkaa näyttää kaoottiselta ja 
repivältä. Tämä ei ole omiaan lisäämään luottamusta talouspolitiikan vakaudesta.   

 Euroopassa politiikan merkitys jäänee vähäisemmäksi, sillä seuraavat merkittävät vaalit, 
Saksan liittopäivävaalit 24.9. näyttävät muodostuvan Merkelin ja CDU:n voitoksi. Merkelin 
kompastelu turvapaikanhakijakriisissä näyttää unohtuneen ja maan talouden vahva kehitys 
tukee CDU:ta. Italiassa turvapaikanhakija/siirtolaiskriisi on kärjistynyt kevään ja kesän 
aikana, mikä johti parlamentin päättämään, että Italian laivastoa aletaan käyttää 
ihmissalakuljetusliigoja vastaan jo Libyan rannikolla. Italia oli pakko toimia, sillä mm. 
Itävalta, Sveitsi ja Ranska olivat sulkeneet rajansa Italiasta tulevilta laittomilta siirtolaisilta. 
Myös EY-tuomioistuimen päätös siitä, että Dublin-asetuksen mukaisesti EU-mailla on 
oikeus palauttaa turvapaikanhakijat siihen maahan, johon he ensiksi tulivat, pakottaa 
Italian tekemään jotakin ihmissalakuljettajien toiminnalle jo Libyan rannikolla. Ranskan uusi 
presidentti on tähän liittyen ehdottanut pakolaisleirien perustamista Libyaan. Euroalueen ja 
eurovaluutan kannalta nämä toimet ovat luonnollisesti vakautta lisääviä ja ne parantavat 
EU:n uskottavuutta.    

 Eurokriisin osalta Italian tilanne on edelleen haavoittuva, sillä pankkikriisi on ratkaisematta, 
talouskasvu heikkoa ja euron vahvistuminen haittaa nimenomaan kilpailukykyongelmien 
kanssa painivaa Italiaa. Italia nousee uudelleen otsikoihin viimeistään loppusyksyllä, kun 
markkinoilla aletaan spekuloida maan parlamenttivaalien tulosta. Vaalit pidetään 
viimeistään toukokuussa 2018. Populistinen viiden tähden puolue on kannatusmittauksissa 
likimain tasoissa keskustavasemmistolaisen PD:n kanssa.  

 Frontin sijoitusstrategia jatkaa edelleen varovaisella linjalla. Käteisen paino on 
yhdistelmäsalkuissa suuri ja korkosalkun duraatio on selvästi lyhyempi kuin 
vertailuindeksissä. Arviomme mukaan euroalue ei kestä vahvistuvaa euroa, joten 
valuuttariski on hyvin hajautettu ja salkku painottaa turvasatamavaluuttoja. Osakkeiden 
strateginen alipainotus jatkuu ja salkun rakenne on sekä maa- että toimialavalintojen 
suhteen defensiivinen. Tällä hetkellä (4.8.2017) sijoitusstrategian painotukset perustuvat 
seuraaviin näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:   

 

1) Brexitistä alkanut poliittinen epävarmuus on hellittänyt kevään ja kesän aikana, mutta 
suurin riski on liittynyt koko ajan Italiaan. Maan ongelmat ovat ratkaisematta ml. 
talouden rakennemuutokset ja päätöksenteon uudistaminen. Vaikka 
turvapaikanhakija/siirtolaiskriisille kyettäisiin nyt tekemään jotakin, Italian 
pankkijärjestelmän ongelmat ovat syviä, valtionvelka kestämätön ja tärkeimmät 
oppositiopuolueet ovat väläyttäneet euroeroa tilanteen ratkaisemiseksi. Saksan 
liittopäivävaalit antavat vielä alkusyksyllä aikaa markkinoille, mutta viimeistään 
syksyllä joudutaan ottamaan kantaa Italian ongelmiin. Arviomme mukaan 
rahoitusmarkkinat eivät ole hinnoitelleet Italian riskiä riittävästi, joten Frontin 
korkostrategia ja valuuttapainotukset sekä osakestrategia säilyy korostetun 
varovaisena ja tilanteen huomioivana. Poliittinen epävakaus näyttää levinneen myös 
Yhdysvaltoihin ja Trumpin hallinnon positiivinen vastaanotto rahoitusmarkkinoilla 
talvella voi muuttua helpostikin. Alkusyksy on erityisen haastavaa aikaa Trumpin 
hallinnon uskottavuudelle.  
    

2) 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. Yhdysvalloissa poliittinen 
ilmapiiri, jopa protektionismi, ei enää tue tätä oletusta, mutta lupaus sääntelyn 
yksinkertaistamisesta ja riisumisesta ylläpitävät toivoa yrityksissä. Yhdysvalloissa 
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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 saattaa poistua nopeammin kuin markkinat ennakoivat. Kiinan 
keskuspankin, PBOC:n toteuttama rahapolitiikan kiristys talven ja kevään aikana 
antaa FED:lle lisää liikkumavaraa nostaa korkojaan.  Euroalueen osakemarkkinoita 
varjostaa EKP:ta koskeva spekulaatio elvytyksen pienentämisestä sekä vahvistunut 
eurovaluutta. 

 

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. Manner-Kiina on strategisessa ja Venäjä 
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 mm. korkeiden arvostusten ja maan poliittisen epävakauden 
vuoksi. 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 vähäisempi kuin vertailusalkussa. 

Yrityslainoissa ylipainotamme edelleen HY-lainoja, sillä ne hyötyvät viime kesänä 
tapahtuneesta EKP:n arvopapereiden osto-ohjelman laajennuksesta. Valtionlainat ovat 
alipainossa, sillä pitkät joukkolainakorot ovat edelleen absurdin matalalla tasolla ja 
korkean tuoton maiden (varsinkin Italia) riskit ovat suuret. 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.  

 
                 4.8.2017 Ari Aaltonen 

Frontin allokaationäkemys 

  

 

 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

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

Yrityslainat Korkea riski (HY) 23,9% 10,0% 13,9%

Matala riski (IG) 15,2% 25,0% -9,8%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 15,9% 15,0% 0,9%

Kehittyneet (DM) 25,9% 30,0% -4,1%

Käteinen EUR 8,8% 5,0% 3,8%

Muut valuutat 1,0% 0,0% 1,0%
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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. 
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