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EM osakkeilla vahva kuukausi 
 

 Lokakuussa tuottokehitys jatkui vahvana osakemarkkinoilla. Varsinkin kehittyvien 
markkinoiden osaketuotot olivat hyviä, kuten myös Yhdysvaltojen ja Japanin. Euromääräisiin 
kokonaistuottoihin vaikutti merkittävästi valuuttakurssien kehitys, sillä dollari ja siihen 
sidonnaiset valuutat vahvistuivat euroa vastaan. Kehittyvien maiden pörsseistä parhaiten 
menestyivät Aasian maiden markkinat, kun Pohjois-Korean poliittisen uhkailun elokuussa 
aloittama kriisi alkoi väistyä. Varsinkin Etelä-Korean ja Intian, mutta myös Kiinan (Hong Kong 
ja Shanghai) ja Taiwanin pörssit tuottivat erinomaisesti. Brasilia jäi lokakuussa miinukselle 
maan uusiutuvien korruptioskandaalien vuoksi ja Venäjän markkinat pysyivät likimain 
ennallaan. Etelä-Afrikan tuotto oli hyvä lokakuussa, mutta koko alkuvuosi on jäänyt selvästi 
vaisummaksi kuin EM-markkinoilla keskimäärin. Hyödykehintojen elpyminen syksyllä pitäisi 
tukea niitä EM-maita joille raakaöljyn ja teollisuusmetallien tuotanto ovat tärkeitä.  

 

 Yhdysvalloissa tuloskausi on tukenut kurssinousua ja varsinkin teknologiayhtiöiden tulokset 
ovat olleet vahvoja. Japanissa pörssinousua siivitti valapuolueen voitto lokakuun 
ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Markkinoiden luotto Aben politiikkaan on siis vahva. 
Euroopassa pörssien kehitys oli vaisumpaa ja mm. Sveitsin osakemarkkinat jäivät 
miinukselle lokakuussa. Suomessa yritysten tuloskausi on kokonaisuutena tuottanut 
lievähkön pettymyksen sijoittajille. Varsinkin kaupan yhtiöiden kurssireaktiot ovat olleet 
negatiivisia tulosjulkistuksiin, mutta myös usea muu suurimmista yhtiöistä tuotti pettymyksen: 
Nokia, Elisa, Cargotec, Nordea, Orion, Outokumpu, Telia. Positiivisiakin raportteja ja 
markkinareaktioita nähtiin useita ja niitä tarjosivat mm. Neste, metsäyhtiöt, Ponsse, Valmet 
ja Kemira.   

 Korkomarkkinoilla epävarmuus vaimentui euroalueella, kun Espanjan hallitus näyttää saavan 
Katalonian tilanteen kohtuullisen hyvin hallintaansa. Katalonia otettiin suoraan Madridin 
hallintaan ja alueelle määrättiin ennenaikaiset vaalit pidettäväksi joulukuussa. Koska alueen 
johto ei käytännössä vastustanut erottamistaan ja väkivallalta vältyttiin, markkinat 
rauhoittuivat.  Varsinkin Espanjan valtionlainojen korot laskivat selvästi lokakuussa. Kaiken 
kaikkiaan lokakuu oli hyvä myös euroalueen korkosijoittajalle, sillä sekä valtionlainat että 
yrityslainat tuottivat noin prosentin. EKP:n toiminta tuki korkojen laskua, kun se ilmoitti 
odotetusti kuun lopulla arvopapereiden osto-ohjelman jatkamisesta ainakin ensi vuoden 
syyskuun loppuun. Vaikka ostojen määrä puolitetaan ensi vuoden alusta alkaen, EKP uusii 
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erääntyvät, aiemmin ostetut arvopaperit lisäostoilla. Tosiasiassa EKP:n ostot supistuvat siten 
ensi vuoden alusta 60 mrd. eurosta per kuukausi noin 45 mrd. euroon kuukaudessa. Lisäksi 
EKP ilmoitti, että se voi tarvittaessa lisätä uudelleen ostojaan, mikäli esim. inflaatiokehitys 
niin edellyttää. Ohjauskorkojen muutosta ei tässä vaiheessa edes mietitä ja ne jätettiin 
negatiivisiksi. EKP siis jatkaa huomattavan keveää rahapolitiikkaansa siis ainakin ensi 
vuoden syksyyn saakka.  

 Toisaalta on luonnollista, että EKP jatkaa eurojärjestelmän ja sen heikoimpien maiden 
tukemista, sillä poliittinen kehitys euromaissa on kuluvana vuonna heikentänyt 
liittovaltiokehitykselle ym. yhteisvastuulle myönteisten puolueiden asemaa kaikissa 
keskeisissä euromaissa, joissa on pidetty vaaleja. Näin viimeksi Itävallassa. Varsinkin 
sosiaalidemokraattiset/sosialistiset puolueet ovat romahtaneet (Alankomaat, Ranska) tai 
heikentyneet (Saksa, Itävalta) tänä vuonna. Koska samalla kansallismielinen/populistinen 
oikeisto on menestynyt, on perinteisten oikeiston/kristillisdemokraattisten puolueiden ollut 
pakko reivata politiikkaansa ainakin yhteisvastuu- ja liittovaltiokysymyksissä kriittisemmiksi. 
Eurojärjestelmän ”maksajavaltioita”, Saksaa, Itävaltaa ja Alankomaita on nyt vaikea taivuttaa 
hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yhteisvastuun lisääminen ja tulonsiirrot euroalueen 
sisällä.  

 Yhdysvalloissa FED piti odotetusti politiikkansa ennallaan kuun vaihteen kokouksessaan, 
mutta siltä osin tilanne selkiytyi, että Trump esitteli ehdokkaansa uudeksi, helmikuussa 
aloittavaksi FED:n pääjohtajaksi. Jerome Powell edustaa jatkuvuutta FED:n politiikkaan ja 
todennäköisesti suurempaa malttia rahapolitiikan kiristyksen suhteen kuin mitä perinteinen 
republikaaninen ja sääntöperusteinen rahapoliitikko olisi merkinnyt. Kiinassa lokakuussa 
alkanut, viiden vuoden välein pidettävä, tärkeä puoluekokous henkilövalintoineen osoitti 
nykyisen hallinnon aseman vahvistumista. Xi Jinpingin asema on nyt verrattavissa Maon 
jälkeisen ajan voimamiehen ja talousuudistukset alulle laittaneen Deng Xiaoping asemaan. 
Talousuudistukset jatkuvat, mutta samalla maan talouden ja poliittisen tilanteen vakaus sekä 
nykyjohdon vallan vahvistaminen ovat keskeisiä Kiinan lähitulevaisuudessa.      

       

 

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

Tuottoja sijoitusmarkkinoilta Lokakuu 12kk 2017 2016 2015 2014

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR 5,0 19,0 19,7 14,5 -5,2 11,4

Suomi OMX Helsinki Cap GI 0,9 21,0 14,0 13,3 15,9 10,6

Eurooppa STOXX 600 TR 1,9 19,7 12,0 1,7 9,6 7,2

Yhdysvallat S&P 500 TR 3,7 16,4 5,9 15,3 12,9 29,6

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR 5,2 1,0 -9,5 14,7 -25,2 -23,7

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY 0,9 6,4 5,3 8,1 -0,3 4,0

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate 1,1 2,4 2,9 4,7 -0,6 8,4

Valtionlainat JPM GBI Emu 1,1 0,0 0,9 3,1 1,7 13,5

Käteinen

Käteinen Eonia Index -0,03 -0,36 -0,30 -0,32 -0,11 0,10

Front Varainhoito

Front Strategia 2,0 7,6 5,4 5,9 5,7 11,5

Front Maltillinen 1,4 4,3 2,8 5,4 2,6 9,9

Front Länsimaat 2,0 8,3 4,9 6,0 6,8 14,1

Front Suomi 3,0 26,5 17,8 15,1 16,9 6,6

Front DM osake 3,2 14,3 6,6 8,6 12,4 19,2

Front EM osake 4,7 18,1 18,0 9,0 1,2 13,8

Front Osake 3,8 16,5 11,2 8,5 7,4 16,8

Front Korko 0,9 2,9 2,7 5,0 -0,1 8,1
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Frontin sijoitusstrategia: Muutoksia osake- ja 
korkosalkkuihin         

 Frontin sijoitusstrategioita muutettiin lokakuussa korko- ja osakestrategian osalta. Sekä 
yhdistelmä- että korkosalkkujen duraatiota pidennettiin hieman ottamalla salkkuihin 
korkean tuoton IG-yrityslainoihin sijoittavaa etf:ää. Korkean tuoton etf:llä tarkoitetaan tässä 
sellaisia yrityslainoja, joiden luottoluokitus on lähellä IG-luokituksen alarajaa. Eli niiden 
juokseva tuotto on selvästi korkeampi kuin IG-lainoilla keskimäärin. Koska sijoitukset 
rahoitettiin käteisestä, korkosalkkujen duraatio piteni ja korkoriski lisääntyi muutoksen 
seurauksena. Koska korot laskivat lokakuun lopulla, sijoituksen ajoitus meni tällä kertaa 
kohdalleen. Arvio olikin, että inflaatiopaineet vaimenevat euroalueella loppuvuonna, sillä 
alkuvuonna vahvistuneen euron voidaan olettaa vaimentaneen inflaatiopaineita 
merkittävästi. Itse asiassa Saksan tuorein inflaatiotilasto yllätti markkinat alhaisuudellaan. 
Osakesalkuissa myytiin marraskuun alussa Saksaan sijoittavat etf:t, jotka ostettiin keväällä 
ja tilalle otetiin automaatio- ja robotiikkayrityksiin sijoittavaan etf:ään. Yhdistelmäsalkuissa 
ostot olivat hieman myyntejä suuremmat, eli osakepaino kasvoi taktisesti samalla.     

   

 Osake- korko ja yhdistelmäsalkkujen tuotot olivat hyvät lokakuussa. Varsinkin EM 
osakesalkku loisti hyvällä tuotollaan, mutta suhteessa markkinakehitykseen Frontin salkut 
eivät juurikaan tuottaneet lisäarvoa. Ainoastaan suomalaisiin osakkeisiin sijoittava salkku 
menestyi erinomaisesti sekä absoluuttisesti että suhteellisesti ja sen tuotto oli lokakuussa 3 
%, kun markkinoiden tuotto jäi alle prosenttiin. Kehityksen selityksenä oli hyvät 
yhtiövalinnat tuloskaudella ja varsinkin Neste salkun suurimpana sijoituksena näkyi 
tuotossa.  

 Marraskuussa osakemarkkinoiden huomio siirtyy jälleen korostetusti makrotalouteen ja 
kansainväliseen politiikkaan, kun tuloskausi on pääosin ohi. Vaikka odotukset 
rahapolitiikan kiristymisestä lisääntyvät vähitellen, inflaation maltillisuus on vielä 
rauhoittanut markkinoita. Varsinkin euroalueella alkuvuoden valuuttakurssikehitys (euron 
vahvistuminen) hillitsee yleistä inflaatiota ainakin loppuvuoden ja talvikuukaudet. Koska 
EKP linjasi lokakuun lopussa politiikkansa pitkälle ensi vuoden syksyyn, yli ensi kevään 
Italian parlamenttivaalien, Eurooppaa heiluttavat talvella muut asiat kuin rahapolitiikka. 
Yhdysvalloissa FED:n koronnosto joulukuussa on hyvin todennäköinen, mutta uuden 
pääjohtajan arvioidaan olevan kohtuullisen maltillinen korkopolitiikassaan ensi vuonna. 
Keskuspankkeihin kohdistunee siis vähemmän mietittävää kuin aikoihin.    
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 Korean tilanne, Saksan vaalit ja Katalonian kriisi siirsivät Yhdysvaltojen sisäpolitiikan 
syrjään rahoitusmarkkinoiden valokeilasta alkusyksyllä, mutta loppuvuonna Yhdysvallat 
nousee uudelleen päärooliin. Alkuvaikeuksien ja kangertelun jälkeen alkaa näyttää siltä, 
että Trumpin hallinto ja republikaanit ovat saavuttamassa merkittäviä sisäpoliittisia voittoja. 
Kongressi hyväksyi ensi vuoden budjetin ja verouudistus esiteltiin lokakuun lopulla. 
Ensikommenttien perusteella näyttää siltä, että keskiluokkaa ja pk-yrityksiä hyödyttävä 
ehdotus saa laajaa tukea republikaanien nykyisessä, laajentuneessa kannattajakunnassa. 
Keskeistä on kuitenkin se, että Trumpin hallinnon toimivuutta rasittaneet Venäjä-tutkinnat 
ym. ovat osoittautuneet sisällöltään merkityksettömiksi samalla, kun demokraattipuolue, 
sen nykyjohto ja Clintonit ovat vajonneet syveneviin kriiseihin, erilaisiin skandaaleihin ja 
hajaannukseen. Puolueen vasemmalla laidalla ja ammattiyhdistysliikkeessä puhutaan jopa 
puolueen hajoamisesta, jos Clintoneita ym. ja syvästi korruptoituneeksi miellettyä 
nykyjohtoa ei kyetä vaihtamaan. Trumpin tilannetta helpottaa myös se, että hänen 
politiikkaansa vastustavat perinteiset nk. Bush-republikaanit ovat yksi toisensa jälkeen 
(esim. Flake, Corker) jättämässä kongressin kannattajakunnan puutteen vuoksi. 
Yhdysvallat alkaa näyttää vähemmän kaoottiselta kuin vielä keväällä, kesällä ja 
alkusyksyllä. Tämän muutoksen suurin hyötyjä on valuuttamarkkinoilla vahvistuva dollari.  

 Frontin sijoitusstrategiaa muutettiin syksyllä hieman tuottohakuisempaan suuntaan. 
Käteisen painoa pienennettiin, korkosalkun duraatiota on pidennetty ja yrityslainoja lisättiin. 
Osakkeet ovat yhdistelmäsalkuissa likimain neutraaliallokaatiossa tai ylipainossa ja mikä 
tärkeintä, valuuttapainotuksissa pyritään hyötymään loppuvuoden kehityksestä. Dollarin ja 
dollarisidonnaisten valuuttojen paino on tuntuva. Valuuttariski on kaiken kaikkiaan hyvin 
hajautettu ja salkku painottaa turvasatamavaluuttoja. Toisaalta osakesalkku on sekä maa- 
että toimialavalintojen suhteen defensiivinen. Tällä hetkellä (7.11.2017) sijoitusstrategian 
painotukset perustuvat seuraaviin näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:   

 

1) Brexitistä alkanut poliittinen epävarmuus hellitti kevään ja kesän aikana, mutta 
Alankomaiden, Saksan ja Itävallan vaalien jälkeen on palattu jälleen lähtöruutuun, eli 
euromaiden kyky korjata euron valuvikoja ja edistää liittovaltiohankkeita on jälleen 
rajallinen. Katalonian tilanne palaa otsikoihin viimeistään joulukuussa, mutta Italia on 
euroalueen suurin riski ja maan ongelmat ovat ratkaisematta ml. talouden 
rakennemuutokset ja päätöksenteon uudistaminen. Turvapaikanhakijakriisi, 
pankkijärjestelmän ongelmat ja suuri valtionvelka yhdistettynä poliittiseen 
neuvottomuuteen pitää tilanteen tulenarkana ainakin kevään 2018 
parlamenttivaaleihin saakka. Tärkeimmät oppositiopuolueet ovat lisänneet galluppien 
mukaan kannatustaan syksyllä ja ne ovat jopa väläyttäneet euroeroa tilanteen 
ratkaisemiseksi. Arviomme mukaan rahoitusmarkkinat eivät ole hinnoitelleet Italian 
riskiä riittävästi, joten Frontin korkostrategia ja valuuttapainotukset sekä 
osakestrategia säilyvät korostetun varovaisena ja tilanteen huomioivana. Lyhyellä 
aikavälillä poliittinen epävakaus on kuitenkin hellittämässä, sillä Yhdysvalloissa 
Trumpin hallinto ja republikaanit ovat todennäköisesti saamassa merkittäviä 
sisäpoliittisia voittoja.  
    

2) Vaikka osakkeet ovat nyt loppuvuonna taktisesti neutraalipainossa, 
allokaatiostrategian peruslinja, eli yhdistelmäsalkkujen osakepaino, on alipainottaa 
osakkeita tässä markkinasyklin vaiheessa. Strateginen alipainotus koskee 
nimenomaan teollisuusmaiden osakkeita (DM), kehittyvien maiden osakkeet (EM) 
ovat ylipainossa. Osakkeiden arvostus on korkea suhteessa tulosodotuksiin ja 
varsinkin toteutuneisiin tuloksiin nähden. Ainoastaan kiinalaiset osakkeet, jotka on 
listattu Hong Kongissa, ovat arvostukseltaan edullisia. Korkea arvostus olisi 
perusteltua, jos maailmantalouden kasvunäkymät olisivat pidemmällä aikavälillä 
vahvat ja yrityksillä olisi edelleen paljon mahdollisuuksia kustannusten karsintaan. 
Yhdysvalloissa poliittinen ilmapiiri, jopa protektionismi, ei enää tue tätä oletusta, mutta 
lupaus sääntelyn yksinkertaistamisesta sekä verouudistuksesta 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 
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korot. FED:in osalta tämä tuki on vähitellen poistumassa.   
 

3) Frontin EM-maiden osakesalkussa alipainotus koskee raaka-aineita tuottavia 
maita, Latinalaista Amerikkaa ja maksutaseeltaan heikkoja maita. Itä- ja Etelä-
Aasian maat ovat ylipainossa tai neutraalipainossa. Manner-Kiina on strategisessa 
ylipainossa mm. siksi, että kiinalaiset osakkeet liitetään vuodenvaihteessa 
aiempaa laajemmin kansainvälisiin osakeindekseihin.     

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

perinteisesti olleet maltillisia. Alkuvuonna eurooppalaiset osakkeet olivat selvässä 
ylipainossa. Nyt marraskuussa Yhdysvaltojen painoa jälleen kasvatettiin samalla kun 
alkuvuonna vahvasti tuottanutta Saksaa pienennettiin. Japanin osakkeet ovat likimain 
markkinapainossa.  Toimialavalinnoissa painotetaan yrityksiä, joiden liiketoiminta on 
korostetun globaalia (teknologia, teollisuustuotteet ja –palvelut) tai defensiivisiä 
suhdanteiden näkökulmasta (tietoliikenne ja yhdyskuntapalvelut). Alipainotus 
toimialoissa koskee ennen kaikkea rahoituslaitoksia.  

 
5) Korkostrategiassa korkoriski (duraatio) on vähäisempi kuin vertailusalkussa. 

Yrityslainoissa ylipainotamme edelleen HY-lainoja ja heikoimman luottoluokituksen IG-
lainoja, sillä ne hyötyvät mm. EKP:n arvopapereiden osto-ohjelmasta. Valtionlainat 
ovat alipainossa, sillä pitkät joukkolainakorot ovat absurdin matalalla tasolla ja korkean 
tuoton maiden (varsinkin Italia ja Espanjan) riskit ovat suuremmat kuin korkotasot 
antavat ymmärtää. Euroalueen valtionlainojen paino on siten lähes olematon. 
Yhdistelmäsalkuissa valtionlainoista pääosa on muita kuin euromääräisiä lainoja. 
Ruotsin kruunu, Sveitsin frangi ja elokuusta alkaen kulta hajauttavat korkosalkun 
valuuttariskiä.  

 
                 7.11.2017 Ari Aaltonen 

Frontin allokaationäkemys 

  

 

 

 

 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 8,2% 15,0% -6,8%

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

Matala riski (IG) 16,8% 25,0% -8,2%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 16,7% 15,0% 1,7%

Kehittyneet (DM) 27,4% 30,0% -2,6%

Käteinen EUR 5,2% 5,0% 0,2%

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

Hyödykkeet 1,9% 0,0% 1,9%
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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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