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Pohjois-Korea pääosassa elokuussa 
 

 Uutisköyhää elokuuta hallitsi geopolitiikka ja tällä kertaa huomion vei Pohjois-Korea 
ohjuskokeineen ja ydinräjäytyksineen. Rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta huomioarvo 
maksimoitui, sillä tuloskausi päättyi elokuun alussa ja tärkeimmät keskuspankit pitävät 
korkokokouksiaan vasta syyskuussa. Myös Yhdysvaltojen kongressin, kuten useiden 
muidenkin teollisuusmaiden parlamenttien, lomakuukausi ajoittuu elokuuhun, joten 
teollisuusmaiden politiikan sarallakin oli hiljaista.  

 Tilanne Korean niemimaalla alkoi kärjistyä, kun Pohjois-Korea laukaisi mannertenvälisen 
ohjuksen (ICBM) Japanin yli ja uhkasi tehdä seuraavan laukaisun Tyynen Valtameren 
länsiosassa olevan Guamin saaren lähivesille. Saari kuuluu Yhdysvaltoihin ja siellä on tärkeä 
sotilastukikohta. Rahoitusmarkkinat luonnollisesti hermostuivat tilanteesta ja osakekurssit 
laskivat samalla, kun mm. kullan hinta nousi. Tilanne rauhoittui kuitenkin pian, sillä YK:n 
turvallisuusneuvostossa saavutettiin ensimmäistä kertaa yksimielisyys Pohjois-Korean 
toimien tuomitsemisesta ja talouspakotteista. Huomionarvoista oli siis se, että sekä Venäjä 
että Kiina asettuivat Yhdysvaltojen rinnalle Pohjois-Korean tuomitsemisessa. Tilanne alkoi 
lientyä kuun puolivälin jälkeen, kun kävi selväksi, että Pohjois-Korea ei lopulta 
uskaltanutkaan laukaista seuraavaa ohjustaan Guamin lähivesille Yhdysvaltojen uhatessa 
ankarilla vastatoimilla. Elo-syyskuun vaihteessa tilanne eskaloitui uudelleen Pohjois-Korean 
ammuttua jälleen ICBM-ohjuksen Japanin yli ja räjäytettyä ydinlatauksen maaperällään.  

 

 Vaikka Pohjois-Korean uhittelu sai paljon huomiota mediassa ja mm. Etelä-Korean sekä 
Euroopan pörssit reagoivat tilanteeseen, on tärkeää huomata, että manner-Kiinan 
osakekurssit ovat nousseet vahvasti viime viikkoina. Sijoittajat Kiinassa eivät siis näe mitään 
erityistä uhkaa tapahtumissa. Kiina on muutenkin tässä tilanteessa avainvaltio ja sen 
toiminta lopulta ratkaisee kehityksen vastaisen kulun. Valtaosa Pohjois-Korean 
ulkomaankaupasta käydään Kiinan kanssa, joten ilman Kiinan tukea/hyväksyntää, Pohjois-
Korean johdolla ei ole tulevaisuutta. Kiinan intressissä on rauhoittaa tilanne sekä sisä- että 
ulkopolitiikan näkökulmasta. Myöhemmin syksyllä pidettävän Kiinan tärkeän 
puoluekokouksen alla maan johdolle olisi äärimmäisen kiusallista, jos median huomio on 
edelleen Pohjois-Korean uhittelussa. Lisäksi yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa tilanteen 
rauhoittamiseksi tarjoaisi sekä Kiinan että Yhdysvaltojen johdolle tilaisuuden loistaa niin 
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kotimaassa kuin maailmanpolitiikassa. Tämä palvelisi myös Kiinan pyrkimyksiä rauhoittaa 
Yhdysvalloissa käytävää keskustelua maiden välisestä kauppapolitiikasta. On siis 
luonnollista, että kiinalainen sijoittaja näkee tilanteen yksinomaan positiivisena 
mahdollisuutena Kiinan kannalta ja Pohjois-Korean ”uhka” alueen vakaudelle 
todennäköisesti vaimennetaan/neutraloidaan diplomatialla lähiviikkoina.  

 Sijoitusmarkkinoiden tuotot jäivät elokuussa miinukselle teollisuusmaiden osakkeiden osalta, 
mutta kehittyvien markkinoiden tuotot olivat jälleen plussalla. Manner-Kiinan osakkeiden 
ohella Venäjän, Brasilian ja muiden raaka-ainetuottajien pörssit tuottivat hyvin. Myös Norjan 
sekä Kanadan ja Australian pörssikurssit nousivat, sillä raaka-aineiden ja varsinkin 
teollisuusmetallien hinnat nousivat tuntuvasti elokuussa.  

 Korkomarkkinoilla euromääräisten sijoitusten tuotot olivat elokuussa positiiviset ja tällä 
kertaa parhaan tuoton antoivat valtionlainat. Korean tilanne, EKP:n johtajien lausunnot euron 
vahvistumisen haitallisuudesta ja inflaatio-odotusten vaimentuminen laski pitkiä korkoja. 
Samalla valtionlainojen korot eriytyivät jälleen euroalueella uudelleen ja nyt korkoero 
Saksaan nähden kasvoi varsinkin Italian osalta. Pankkihuolien lisäksi Italian valtionlainojen 
epävarmuutta lisäsi se, että keskeinen oppositiopuolue, oikeiston Forza Italia, esitteli 
ajatuksiaan rinnakkaisvaluutasta euron rinnalla, mikäli he ovat seuraavassa hallituksessa. 
Myös kaksi muuta suurinta oppositiopuoluetta ovat väläyttäneet ajatuksia Italian euroerosta. 
On siis luonnollista, että markkinoiden epävarmuus Italiaa kohtaan lisääntyy, sillä seuraavat 
parlamenttivaalit pidetään viimeistään ensi vuoden toukokuussa ja eurokriittisten 
oppositiopuolueiden yhteenlaskettu kannatus on tällä hetkellä yli 60 %.  

 Suhdannekehityksen osalta huomionarvoista oli elokuussa Yhdysvaltojen talousdatan 
vahvistuminen sekä suhdanneodotusten että toteutuneen kehityksen osalta. 
Työllisyyskehitys oli kuitenkin elokuussa pettymys, mutta siihen saattaa vaikuttaa 
tilapäistekijänä Texasia ja Louisianaa koetellut Harvey-myrsky.   

       

 

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

Tuottoja sijoitusmarkkinoilta Elokuu 12kk 2017 2016 2015 2014

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR 1,4 16,7 13,8 14,5 -5,2 11,4

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

Eurooppa STOXX 600 TR -0,8 11,8 5,8 1,7 9,6 7,2

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

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR -1,4 -3,6 -17,3 14,7 -25,2 -23,7

Korot

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

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate 0,5 0,7 2,0 4,7 -0,6 8,4

Valtionlainat JPM GBI Emu 0,8 -2,6 0,2 3,1 1,7 13,5

Käteinen

Käteinen Eonia Index -0,03 -0,36 -0,24 -0,32 -0,11 0,10

Front Varainhoito

Front Strategia 0,3 4,8 2,5 5,9 5,7 11,5

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

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

Front Suomi 0,6 19,6 10,6 15,1 16,9 6,6

Front DM osake -0,3 8,5 0,8 8,6 12,4 19,2

Front EM osake 1,3 14,4 12,0 9,0 1,2 13,8

Front Osake 0,6 11,1 5,1 8,5 7,4 16,8

Front Korko 0,3 1,3 1,9 5,0 -0,1 8,1

Front Signal 0,0 -7,3 -5,7
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Frontin sijoitusstrategia: Kulta osaksi käteistä         

 Frontin sijoitusstrategioita muutettiin ainoastaan käteisen osalta elokuussa. Elokuun lopulla 
Front Strategia salkussa osa käteisestä, 1 % koko salkun arvosta, sijoitettiin fyysiseen 
kultaan sijoittavaan etc:n. Kullan hinta oli erityisen edullinen euroissa ostohetkellä. 
Geopoliittisen epävarmuuden ohella sijoitusta perustellaan lisähajautuksella ja edullisen 
ostohinnan tuottopotentiaalilla, mikäli mm. Italian tilanne eskaloi eurokriisin uudelleen 
käyntiin. Osake- ja korkosalkkuihin ei tehty muutoksia, mutta suomalaisten osakkeiden 
salkussa Fortumin paino tuplattiin elokuun lopulla. Fortumista oli luovuttu kokonaan 
loppukesällä 2014 (Ukraina/Venäjän kriisin alkaessa) ja se otettiin salkkuun uudelleen 
kuluvan vuoden tammikuussa.    

   

 Korko-, osake ja yhdistelmäsalkkujen tuotot jäivät vaatimattomiksi elokuussa. Silti 
ainoastaan teollisuusmaiden (DM) osakesalkku oli pakkasella, kun Euroopan ja 
Yhdysvaltojen markkinoilla osakkeiden tuotto oli negatiivinen. Parhaiten tuotti EM-
osakkeiden salkku ja mm. manner-Kiinan tuntuva ylipainotus antoi vahvaa lisätuottoa. 
Manner-Kiinan painoa oli kasvatettu kesäkuussa osake- ja yhdistelmäsalkuissa.  

 Syyskuussa markkinoiden huomio siirtyy korostetusti keskuspankkeihin ja politiikkaan. 
EKP kokoontui 7.9., Draghi ilmaisi huolensa euron liiallisesta vahvistumisesta, mutta vielä 
tässä vaiheessa kannanotot tulevasta rahapolitiikasta tai toimista euron suhteen jäivät 
vähäisiksi. Myöskään arvopapereiden osto-ohjelman muuttamisesta tai korkopolitiikasta ei 
lausuttu juuri mitään uutta. Olennaista oli kuitenkin se, että EKP laski inflaatioennustettaan, 
eli tosiasiassa varasi tilaa itselleen rahapolitiikan keventämistä varten. Seuraava kokous 
pidetään 26.10. jolloin paineet EKP:n toimille lienevät kasvussa myös Italian vuoksi. FED:n 
kokous pidetään 20.9. ja loppukesän talousdatan perusteella koronnosto on varsin 
todennäköistä. Dollarin heikentyminen alkuvuonna ja Kiina kiristynyt rahapolitiikka antavat 
lisätilaa FED:lle toimia.  

 Korean tilanteen todennäköisesti rauhoittuessa suurin epävarmuuden lähde alkusyksyllä 
on Yhdysvaltojen sisäpolitiikka. Kongressin pitäisi hyväksyä ennen lokakuun alkua ja 
budjettivuoden vaihtumista liittovaltion seuraava budjetti. Pöydällä ovat myös velkakaton 
korotus, varojen vapauttaminen Harvey-myrskyn aiheuttamien tuhojen korjaamiseksi sekä 
terveydenhuoltouudistus, jota republikaanit eivät kyenneet tekemään heinäkuussa. Ironista 
kyllä, mutta tässä vyyhdissä kongressin republikaanienemmistön helpoin taloudellinen ja 
poliittinen päätös liittyy Trumpin hallinnon pyyntöön saada alkuvaiheen rahoitus nk. 
Meksikon rajamuurille.  Terveydenhuoltouudistusta tuskin edes yritetään tällä aikataululla. 
Velkakaton nosto toteutui yhteistyössä demokraattien kanssa, mutta vain kolmeksi 
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kuukaudeksi. Päätös kytkettiin varojen järjestämiseen Harveyn tuhojen korjaamiseksi. 
Republikaanien tilannetta helpottaa se, että kongressin alainen budjettitoimisto (CBO) on 
arvioinut, että budjettialijäämä olisi vain runsaat 2 % BKT:sta ensi vuodelle ilman mitään 
uudistuksia. Tilaa elvyttävälle finanssipolitiikalle siis on, joten periaatteessa verotuksen 
maltillinen keventäminen ja varojen lisääminen infrahankkeisiin on realistista toteuttaa. 
Suurin hankaluus liittyy kuitenkin aikataulun kireyteen ja siihen, että nk. suuressa 
verouudistuksessa on kyse ennen kaikkea verojärjestelmän yksinkertaistamisesta 
poistamalla erilaisia verovähennyksiä. Niiden merkitys on valtava, noin 1200 mrd. dollaria, 
eli yli puolet yhteenlasketusta kotitalouksien ja yritysten maksamasta verokertymästä. 
Ongelma on siinä, että verovähennysten tilkkutäkki on syntynyt vuosikymmenien kuluessa 
poliitikkojen yrittäessä miellyttää milloin mitäkin äänestäjä- ja/tai lobbausryhmää. Siksi sen 
purkaminen on erityisen vaikeaa. On siis todennäköistä, että repivä poliittinen riitely 
puolueiden välillä ja sisällä kestää koko syksyn, sillä velkakaton korotuksen 3 kuukauden 
lisäaika antaa kongressille aikaa joulukuun puoliväliin saakka. Trumpin hallinnon 
ilmoittamiin tavoitteisiin 15 prosentin yhteisöverokannasta tuskin päästään, mutta 
todennäköisesti jonkinlainen, republikaanien kasvot pelastava, verouudistus saadaan 
aikaiseksi. Pelkästään vuoden päästä pidettävät kongressin välivaalit pakottavat 
republikaanit toimimaan. Ilman tuloksia he joutuvat naurunalaisiksi ja välivaalit vuoden 
päästä muodostuvat katastrofiksi. Tätä pelkoa Trump osaa käyttää hyvin.    

 Frontin sijoitusstrategia jatkaa edelleen varovaisella linjalla ja lähikuukausina Yhdysvallat 
on epävarmuuden lähde. 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. Kulta otettiin mukaan hajautukseen elokuussa. Osakkeiden 
strateginen alipainotus jatkuu ja salkun rakenne on sekä maa- että toimialavalintojen 
suhteen defensiivinen. Tällä hetkellä (7.9.2017) 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. Turvapaikanhakijakriisi 
koettelee maata, pankkijärjestelmän ongelmat ovat syviä, valtionvelka kestämätön ja 
tärkeimmät oppositiopuolueet ovat väläyttäneet euroeroa tilanteen ratkaisemiseksi. 
Saksan liittopäivävaalien jälkeen ja viimeistään talvella markkinat joutuvat todella 
ottamaan kantaa Italian ongelmiin. Arviomme mukaan rahoitusmarkkinat eivät ole 
hinnoitelleet Italian riskiä riittävästi, joten Frontin korkostrategia ja valuuttapainotukset 
sekä osakestrategia säilyvät korostetun varovaisena ja tilanteen huomioivana. 
Lyhyellä aikavälillä, syyskuussa, poliittinen epävakaus koskee kuitenkin Yhdysvaltoja 
ja Trumpin hallinnon ensimmäistä budjettia, johon on ladattu paljon poliittisia ja 
taloudellisia intohimoja. 
    

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. Yhdysvalloissa poliittinen 
ilmapiiri, jopa protektionismi, ei enää tue tätä oletusta, mutta lupaus sääntelyn 
yksinkertaistamisesta ja riisumisesta ylläpitävät toivoa yrityksissä. 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 tämä tuki on vähitellen poistumassa. Markkinoiden kannalta erityisen 
ongelmallista on euron vahvistuminen, mikä syö kv. salkun sijoitustuottoja ja luo 
epävakautta rahoitusmarkkinoille.  

 

3) Frontin EM-maiden osakesalkussa alipainotus koskee raaka-aineita tuottavia 
maita, Latinalaista Amerikkaa ja maksutaseeltaan heikkoja maita. Itä- ja Etelä-
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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 kesällä 2016 
tapahtuneesta EKP:n arvopapereiden osto-ohjelman laajennuksesta. Valtionlainat ovat 
alipainossa, sillä pitkät joukkolainakorot ovat 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, Sveitsin frangi 
tammikuussa ja kulta elokuussa uudeksi elementiksi korkosalkun 
valuuttahajautuksessa.  

 
                 7.9.2017 Ari Aaltonen 

Frontin allokaationäkemys 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 9,3% 15,0% -5,7%

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

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

Osakkeet Kehittyvät (EM) 16,1% 15,0% 1,1%

Kehittyneet (DM) 25,7% 30,0% -4,3%

Käteinen EUR 7,8% 5,0% 2,8%

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

Hyödykkeet 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. 
 
 

http://www.finanssivalvonta.fi/
http://www.front.fi/
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