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Osakemarkkinoilla korjausliike 
 

 Vuosi 2018 alkoi vauhdikkaasti osakemarkkinoilla ja kurssit nousivat voimakkaasti. Varsinkin 
Yhdysvaltojen ja useiden EM-maiden markkinat olivat vahvassa vedossa. Tammikuun 
lopulla nousu alkoi taittua ja helmikuun alussa nähtiin miniromahdus, kun alkuvuoden 
kurssinousu pyyhkiytyi pois. Yhdysvalloista lähtenyt kurssilasku tarttui luonnollisesti myös 
Euroopan ja koko maailman osakemarkkinoihin. Helmikuun alkupäivinä usean Euroopan 
maan pörssikurssit olivat palanneet jopa viime vuoden alkukesän tasoille.  

 Osakekurssien laskua selitettiin pitkälti korkopeloilla. Yhdysvaltojen joukkolainakorot olivat 
nousseet koko tammikuun ja esimerkiksi 10 vuoden valtionlainan korko ylsi lähes 2,9 
prosenttiin helmikuun alussa. Korkojen nousu heijastaa markkinoiden odotuksia 
rahapolitiikan kiristymisestä, jonka taustalla on pelko inflaation kiihtymisestä. Sinänsä pelko 
Yhdysvaltojen inflaation kiihtymisestä on perusteltua, sillä maan talous kasvaa vahvasti ja 
joulukuussa hyväksytty nk. suuri verouudistus on hyvin elvyttävä. Raaka-aineiden hintojen 
nousu syksyllä ja dollarin heikentyminen valuuttamarkkinoilla lisää hintojen nousupaineita. 
Kun lisäksi työllisyystilanne on hyvä ja tammikuussa voitiin ensimmäistä kertaa finanssikriisin 
jälkeen todeta palkkojen nousuvauhdin kiihtyneen selvästi, inflaatiopeloille on kaikki 
edellytykset. Toisaalta globalisaatio sen tuoma hintakilpailu on viimeisen 20 vuoden aikana 
hillinnyt tehokkaasti inflaatiopaineita, joten ekonomistien inflaatioarviot ovat usein olleet liian 
korkeita.  

 Kurssilaskun laukaisijana voidaan pitää FED:n kommentointia inflaatiosta tammikuun lopun 
avomarkkinakomitean kokouksessaan (FOMC) ja perjantaina 2.2. julkistettua Yhdysvaltojen 
tammikuun työllisyyskatsausta, mikä kertoi palkkojen nousuvauhdin kiihtymisestä.  

 

 Tammikuussa alkanut tuloskausi ei anna perusteita näin voimakkaalle kurssilaskulle, sillä 
yritysten tulokset ovat vastanneet keskimäärin varsin hyvin odotuksia. Korkojen nousu ei 
sinänsä ole mikään erityinen uhka yritysten tuloksentekokyvylle jatkossakaan, mutta se 
tekee korkosijoitukset houkuttelevammaksi osakkeisiin nähden, kun korkosijoitusten tuotto-
odotus nousee. Osakemarkkinoilla voidaan siis odottaa sijoittajien allokoivan varojaan 
osakemarkkinoilta korkosijoituksiin, mikä merkitsee osakkeiden myyntipainetta ja tätä 
sijoittajat pelkäävät. Usea instituutiosijoittaja on jo kertonut tämänkaltaisista aikeistaan. 
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 Kurssilaskun rajuus ei sinänsä ollut yllättävää, sillä varsinkin Yhdysvaltojen markkinoilla 
osakkeet ovat olleet teknisesti yliostettuja yhtäjaksoisesti koko tammikuun, eli pidempään 
kuin vuosikausiin. Kun lisäksi sijoittajat eivät juurikaan olleet suojautuneet kurssilaskulta, 
reagointi käänteeseen oli sitäkin rajumpi. Sijoittajien vähäisestä varautumisesta 
kurssilaskuun kertoo se, että optiomarkkinoiden implisiittinen volatiliteetti nousi kurssilaskun 
syventyessä VIX-indeksillä kuvattuna tammikuun lopun noin 10%:sta lähes 50 %:iin vain 
viikossa. Näillä tasoilla VIX on ollut edellisen kerran finanssikriisin ja eurokriisin pahimpina 
vuosina (2008,2009 ja 2011).  

 Myös Euroopassa pitkät korot nousivat Yhdysvaltojen vanavedessä. Euroopassakin on 
syntynyt inflaatiopelkoja, kun mm. euroalueen talouskasvu on hieman nopeutunut, mutta 
esimerkiksi Saksan tuoreimmat kuluttajahintojen tilastot osoittivat vuosi-inflaation 
hidastuneen. Euroalueen osalta onkin olennaista, että noin 8-9 % vahvistunut eurovaluutta 
hillitsee merkittävästi inflaatiopaineita.  

 Helmikuun alussa tammikuun positiiviset sijoitustuotot olivat pyyhkiytyneet pois, joten sekä 
osake- että korkosijoittaja ovat miinuksella vuoden alusta. Valtionlainojen ja IG-yrityslainojen 
tuotto oli jo tammikuun lopulla miinuksella, HY-yrityslainojen helmikuun alkupäivinä. 
Varsinkin teollisuusmaiden (DM) osaketuotot putosivat syvästi miinukselle helmikuun 
alkupäivinä, mutta EM-osakkeiden tuotoista suli lähinnä tammikuun vahva kurssinousu. 
Dollarin heikentyminen alkuvuonna kasvatti euromääräisen sijoittajan miinusta. Parhaiten 
alkuvuonna ovat pärjänneet Suomen osakkeet – vahvojen tulosjulkistusten ansiosta – ja EM-
markkinoista Kiina sekä Venäjä.  

        

 

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

Tuottoja sijoitusmarkkinoilta Tammikuu 12kk 2017 2016 2015 2014

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR 4,4 22,3 25,9 14,5 -5,2 11,4

Suomi OMX Helsinki Cap GI 2,6 16,1 14,5 13,3 15,9 10,6

Eurooppa STOXX 600 TR 1,7 12,8 12,4 1,7 9,6 7,2

Yhdysvallat S&P 500 TR 2,4 9,8 9,4 15,3 12,9 29,6

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR 0,1 -3,6 -7,1 14,7 -25,2 -23,7

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY 0,2 4,4 5,0 8,1 -0,3 4,0

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate -0,3 2,7 2,1 4,7 -0,6 8,4

Valtionlainat JPM GBI Emu -0,4 2,2 0,0 3,1 1,7 13,5

Käteinen

Käteinen Eonia Index -0,03 -0,36 -0,39 -0,32 -0,11 0,10

Front Varainhoito

Front Strategia 0,7 5,7 5,8 5,9 5,7 11,5

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

Front Länsimaat 0,4 5,8 5,3 6,0 6,8 14,1

Front Suomi 3,0 18,0 18,1 15,1 16,9 6,6

Front DM osake 0,5 8,5 7,5 8,6 12,4 19,2

Front EM osake 3,8 20,4 23,9 9,0 1,2 13,8

Front Osake 2,2 13,8 14,4 8,5 7,4 16,8

Front Korko -0,1 2,6 2,2 5,0 -0,1 8,1
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Frontin sijoitusstrategia: Ei muutoksia 
tammikuussa        

 

 Frontin sijoitusstrategioita ei muutettu tammikuussa. Joulukuussa oli muutettu DM 
osakkeiden toimialapainotuksia, kun suurten, globaalien teknologiayhtiöiden painoa 
pienenettiin ja samalla lisättiin automaatio-  ja robotiikkayritysten sekä yhdysvaltalaisten 
pienyhtiöiden painoa.  

 Frontin osake- ja yhdistelmäsalkkujen tuotot olivat tammikuussa positiiviset heijastaen 
osakemarkkinoiden vahvaa nousua. Varsinkin EM-maiden ja suomalaisten yhtiöiden 
salkkujen tuotto oli vahva. Korkosalkun tuotto sitä vastoin jäi hieman miinukselle, kun 
valtionlainojen ja IG-yrityslainojen tuotto oli negatiivinen korkojen noususta johtuen. 
Helmikuun alkupäivinä tilanne muuttui olennaisesti, kun osakekurssien voimakas lasku 
alkoi.  

 

 Lähiviikkoina markkinoiden huomio keskittyy siihen, miten sijoittajat reagoivat nyt nähtyyn 
osakekurssien ”miniromahdukseen”. Ensikommenteissa markkina-analyytikot ovat 
korostaneet, että kyse on normaalista kurssikorjauksesta, jotka kuuluvat luonnollisena 
osana osakemarkkinoiden toimintaan. Selitys on perusteltu, sillä pitkään jatkuneen 
kurssinousun pitikin jossain vaiheessa päättyä kurssikorjaukseen. Nyt se tapahtui, kun 
muutama osakemarkkinoille haitallinen uutinen laukaisi myyntiaallon. Kurssikorjauksen 
jälkeen on tyypillistä, että volatiliteetti markkinoilla lisääntyy, kun sijoittajien näkemykset 
”oikeasta” kurssitasosta poikkeavat toisistaan. Vähitellen volatiliteetti alkaa kuitenkin 
vaimentua, sillä aina hetkellisessä kurssihuipussa ostaneet ja vastaavasti kurssipohjassa 
myyneet kyllästyvät tekemään tappiota ja lopettavat salkkujensa muokkauksen. Uusi, 
kurssien tasapainotaso löytyy siis ajan kanssa ja on edellytys uuden kurssinousun 
käynnistymiselle (mikäli yritysten tulokset ja talouden perustekijät sen sallivat). 
Todennäköisesti lähiviikot ovat osakemarkkinoilla levottomat, mutta eräänlainen hyvä 
merkki tilanteesta on se, että epävarmuutta kuvaava VIX-indeksi laski selvästi jo 
kurssipudotuksen jälkeisinä päivinä.  

 Koska kurssikorjausta selitetään inflaatiopeloilla ja nousevilla koroilla, inflaatiodata 
korostuu lähikuukausien aikana. Myös keskuspankkien johtajien lausunnot ovat nyt 
suurennuslasin alla. On todennäköistä, että keskuspankit eivät halua lietsoa levottomuutta 
rahoitusmarkkinoille, sillä ei heilläkään ole mitään tarvetta pilata kotitalouksien ja yritysten 
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vahvaa luottamusta talouskehitykseen. Näin varsinkin EKP:n osalta, joka todennäköisesti 
joutuu vielä keväällä painimaan vaikeaan poliittiseen tilanteeseen ajautuvan Italian kanssa. 
Italian parlamenttivaalit pidetään jo kuukauden päästä 4.3. ja kannatusmittausten mukaan 
keskustavasemmisto tulee kärsimään vaalitappion, eli hallitus muodostettaneen 
keskustaoikeiston puolueiden johdolla. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että em. 
puolueet ovat voimakkaan eurokriittisiä ja jopa Italian euroeroa on väläytetty 
ratkaisukeinona Italian ongelmiin, mikäli eurojärjestelmää ei uudisteta heidän toiveidensa 
mukaisesti.  

 FED:n tilanne on tukalampi, sillä Yhdysvaltojen talous kasvaa nyt kohisten elvyttävän 
verouudistuksen, vahvan talousluottamuksen, heikentyneen dollarin ja pian myös 
massiivisten infrastruktuuri-investoinien siivittämänä. Kongressin on tarkoitus vielä 
helmikuussa käsitellä Trumpin hallinnon esittämää infra-investointien pakettia, joka 
laajuudessaan on merkittävä. Sinänsä Yhdysvaltojen talous kestää maltillisen korkojen 
nousun, mutta osakemarkkinoille korkojen nousu on aina uhka. Osakekurssien suunnan 
määrää lopulta se, kuin hyvin Yhdysvaltojen talous kykenee välttämään inflaation 
kiihtymisen talouskasvun nopeutuessa. Inflaatiota ja siihen vaikuttavia tekijöitä tullaan 
lähikuukausina seuraamaan markkinoilla erityisen tarkasti.  

 Yhdysvaltojen poliittisella kamppailulla republikaanien ja demokraattien välillä sitä vastoin 
on jatkossa aiempaa vähäisempi merkitys rahoitusmarkkinoille. Viime vuonna Trump ja 
republikaanit olivat jatkuvan mediapommituksen kohteena, mutta nyt tilanne on 
vähintäänkin tasoittumassa. Mm. valtamediassa paljon esillä ollut, Trumpin hallintoon 
kohdistunut, nk. Venäjä-tutkinta on kuivumassa kasaan. Tämä siksi, että kongressin 
tiedustelukomitean selvityksissä on käynyt ilmi, että koko tutkinta, FBI:n tiedustelu ym. on 
perustunut olennaisilta osiltaan tekaistuihin dokumentteihin, joiden tekemistä 
demokraattipuolue ja -poliitikot ovat rahoittaneet. Samalla Yhdysvaltojen oikeusministeriön 
ja FBI:n useat keskeiset virkamiehet ja heidän toimintansa ovat joutuneet arveluttavaan 
valoon. Puhutaan jopa 70-luvun Watergate-tasoisesta poliittisesta skandaalista, joka ei ole 
päättymässä ennen kuin edellisen presidentin, Obaman, hänen oikeusministerinsä ja 
keskeisten ministerien tekemiset ja niiden lainmukaisuus on selvitetty. Kongressi 
tutkimukset jatkuvat ja lisää paljastuksia on tulossa ainakin Clintonin johtaman 
ulkoministeriön väärinkäytöksistä.   

 Frontin sijoitusstrategiassa osakkeet ovat yhdistelmäsalkuissa helmikuun kurssilaskun 
jälkeenkin likimain neutraaliallokaatiossa.  Korkosijoitusten duraatio on vertailuindeksiä 
lyhyempi. Osakesalkku on sekä maa- että toimialavalintojen suhteen defensiivinen. 
Osakesijoituksissa dollarin ja dollarisidonnaisten valuuttojen paino on tuntuva, sillä 
arviomme mukaan euron vahvistumiselle ei ainakaan vuoden 2018 alkupuoliskolla ole 
perusteita, päinvastoin. Valuuttariski on kaiken kaikkiaan hyvin hajautettu ja salkku 
painottaa turvasatamavaluuttoja. Tällä hetkellä (7.2.2018) sijoitusstrategian painotukset 
perustuvat seuraaviin näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:   

 

1) Brexitistä alkanut poliittinen epävarmuus hellitti kevään ja kesän 2017 aikana, mutta 
Saksan ja Itävallan vaalien jälkeen on palattu jälleen lähtöruutuun, eli euromaiden 
kyky korjata euron valuvikoja ja edistää liittovaltiohankkeita on jälleen rajallinen. Italia 
on euroalueen suurin riski ja maan ongelmat ovat ratkaisematta ml. talouden 
rakennemuutokset ja päätöksenteon uudistaminen. Parlamenttivaalit pidetään 4.3. ja 
on suuri riski siitä, että Italia ajautuu vastakkainasetteluun pohjoisten euromaiden 
kanssa rahaliiton suunnasta. Arviomme mukaan rahoitusmarkkinat eivät ole 
hinnoitelleet Italian riskiä riittävästi, joten Frontin korkostrategia ja valuuttapainotukset 
sekä osakestrategia säilyvät korostetun varovaisena ja tilanteen huomioivana.   
    

2) Allokaatiostrategian peruslinja, eli yhdistelmäsalkkujen osakepaino, on alipainottaa 
osakkeita tässä markkinasyklin vaiheessa, vaikka viime vuonna osakepainoa aika 
ajoin kasvatettiin taktisesti. 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. Toisaalta maailmantalouden kohentuneet 
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kasvunäkymät tukevat yritysten tuloksentekoa ja osakkeita. Yhdysvalloissa poliittinen 
ilmapiiri on selkiytynyt viime vuodesta, mikä tukee talouskasvua, mutta paineet 
korkojen nousuun ovat kasvussa. Yhdysvalloissa yksityisen säästämisen lasku on 
ruokkinut talouskasvua ja osakemarkkinoita vuoden 2009 jälkeen. Optimismi ja 
verouudistus saattavat ruokkia säätämisen laskua lähivuosina enemmän kuin 
ennustetaan. Osakkeiden tukena ollut sijoittajien suuri (ja ehkä perusteeton) 
riskinottohalu sai kolauksen nyt helmikuussa ja matalien korkojen tuki on vähitellen 
päättymässä ainakin Yhdysvaltojen osalta. Osakemarkkinoiden näkymä on siis 
ristiriitainen: osa tekijöistä tukee osakekursseja, osa puoltaa niiden laskua.   

 

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 liitettiin vuodenvaihteessa aiempaa 
laajemmin kansainvälisiin osakeindekseihin.     

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

perinteisesti olleet maltillisia. Marraskuussa Yhdysvaltojen painoa 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). 
Teknologiatoimialan sisällä korostuu automaatio ja robotiikka, ei suurimmat globaalit 
teknoyhtiöt. 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 Italian) 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 2017 alkaen kulta hajauttavat korkosalkun 
valuuttariskiä.  

 
                 7.2.2018   Ari Aaltonen 

Frontin allokaationäkemys 

 
 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 8,1% 15,0% -6,9%

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

Matala riski (IG) 16,9% 25,0% -8,1%

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

Kehittyneet (DM) 26,9% 30,0% -3,1%

Käteinen EUR 5,4% 5,0% 0,4%

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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Front Capital Oy 
Pohjoisesplanadi 35 Ab 
00100 Helsinki 
Finland 

 
Puh: (09) 6829 800 
Faksi: (09) 6829 8010 
etunimi.sukunimi@front.fi  
www.front.fi 

 
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 Front Capital Oy palveluntarjoajana 
löytyy Internet-sivuilta www.front.fi. 
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