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Loppuvuosi pelasti sijoitusvuoden 2016    
 

 Sijoitusvuodesta 2016 tuli lopulta varsin kohtuullinen. Osakkeiden osalta vuoden pelasti 
vuoden viimeiset kaksi kuukautta, kun ensin Yhdysvaltojen osakekurssit nousivat 
voimakkaasti marraskuun alun presidentinvaalien jälkeen ja joulukuussa eurooppalaiset 
osakkeet vahvistuivat. Euron arvon heikentyminen loppuvuonna paransi edelleen 
kansainvälisten osakesijoitusten tuottoja euromääräisesti mitattuna. Suomalaisten yhtiöiden 
kurssit nousivat lopulta koko vuonna runsaat 13 prosenttia, kun osingot huomioidaan 
tuotossa. Kehittyvien markkinoiden tuotot olivat vuonna 2016 erityisen hyviä. Tähän vaikutti 
merkittäviltä osin useiden EM-maiden valuuttojen vahvistuminen valuuttamarkkinoilla, mikä 
kasvatti euromääräisiä kokonaistuottoja. Varsinkin sijoitukset Brasilian ja Venäjän 
osakemarkkinoille hyötyivät realin ja ruplan vahvistumisesta. Venäjän markkinoiden huikea, 
vajaan 60 % tuotto syntyi pääosin Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen marras-
joulukuussa, kun markkinoilla arveltiin Trumpin valinnan johtavan Yhdysvaltojen ja Venäjän 
kireiden välien lientymiseen. Selkein pettymys EM-markkinoilla olivat manner-Kiinan ja 
Turkin osakkeet. Kiinan osakkeet eivät toipuneet vuoden aikana tammikuun 2016 
sukelluksestaan, vaan jäivät miinukselle. Vastaavasti Turkin talouden ongelmat, 
vallankaappausyritys heinäkuussa ym. merkitsivät Turkin liiran ja osaketuottojen 
romahdusta.    

 Korkosijoitusten osalta vuosi oli hyvin kaksijakoinen. Alkuvuonna valtionlainat menestyivät 
erinomaisesti, mutta loppuvuonna yleinen joukkolainojen korkojen nousu ja varsinkin 
korkoerojen kasvu euroalueen eri valtioiden välillä heikensi tuottoja. Valtionlainojen tuotto 
ylsi runsaaseen 3 prosenttiin, mutta HY-yrityslainat tuottivat jopa yli 8 prosenttia. IG-
yrityslainojen tuotto asettui edellisten väliin, vajaaseen 5 prosenttiin. HY-yrityslainojen osalta 
vuosi 2016 tosin alkoi surkeasti, sillä tuotot niiasivat tukevasti miinukselle samalla, kun 
osakekurssit kävivät jopa lähes 15 prosenttia pakkasella. Pääomaisuusluokista ainoastaan 
käteisen tuotto jäi miinukselle, mikä heijastaa EKP:n negatiivisten korkojen rahapolitiikkaa. 
Hyödykeomaisuusluokan tuotto oli vuosikausia jatkuneen laskun jälkeen vihdoin plussalla, 
vajaat 15 prosenttia.  
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 Valuuttamarkkinoilla päävaluuttojen osalta merkittävintä oli jenin tuntuva vahvistuminen 
alkuvuonna ja punnan heikentyminen. Punta heikentyi lisää kesäkuun lopun Brexit-
äänestyksen jälkeen, mutta näyttää saavuttaneen pohjansa euroa vastaan – ainakin tällä 
erää – lokakuussa. Myös dollarin vahvistuminen euroa vastaan Yhdysvaltojen 
presidentinvaalien jälkeen oli tuntuvaa. Kanadan dollari ja Norjan kruunu vahvistuivat myös 
euroa vastaan erityisesti loppuvuonna, kun energiahinnat nousivat OPEC:n ja muiden 
tuottajamaiden sovittua tuotannon rajoittamisesta. Ruotsin kruunu oli alamaissa koko vuoden 
heijastaen Riksbankenin äärimmäisen keveää rahapolitiikkaa ja pyrkimystä pitää kruunu 
heikkona viennin ja talouskasvun tukemiseksi. Marras-joulukuussa Riksbanken ei enää 
kyennyt vakuuttamaan markkinoita ja kruunu alkoi vahvistua. 

 Vuotta 2016 leimasivat useat poliittiset epävarmuustekijät, jotka yllättivät markkinat 
lopputuloksellaan. Varsinkin Britannian EU-kansanäänestyksen tulos ja Yhdysvalloissa 
Trumpin voitto marraskuun presidentinvaaleissa tuli monelle sijoittajalle ja varsinkin politiikan 
asiantuntijalle yllätyksenä. Tämän lisäksi markkinavaikutukset muodostuivat näiden 
yllätysten jälkeen ennalta arvaamattomiksi erityisesti osakkeiden osalta. Kurssit kääntyivät 
pian nousuun, vaikka arviot reaktioista ennakoivat päinvastaista. Valuuttamarkkinoiden ja 
korkomarkkinoiden osalta sijoittajat voivat kuitenkin lohduttautua, sillä markkinareaktiot 
vastasivat sitä mitä tuloksen ennakoitiinkin aiheuttavan. Punta heikkeni Brexit-äänestyksen 
jälkeen ja dollari vahvistui joukkolainakorkojen noustessa Trumpin voiton selvittyä.  

 Suhdannekehitys ja keskuspankkien toiminta aiheuttivat lopulta varsin vähän yllätyksiä 
sijoittajille. Maailmantalouden kasvu jatkui nihkeänä, mutta pelot, joita alkuvuonna viljeltiin 
esim. Kiinan talouskasvusta, eivät toteutuneet. Yhdysvaltojen suhdannekehitys oli 
alkuvuonna heikkoa, mutta vahvistui vuoden loppua kohden. Eurooppa jatkoi heikohkoa, 
noin 1,5 % kasvuaan, mutta pelot Britannian EU-eron dramaattisesta vaikutuksesta niin 
Britannian kuin EU:n kasvuun eivät näytä toteutuvan. Valuuttamarkkinoiden kannalta 
huomionarvoista oli se, että vuonna 2016 FED:n ja EKP:n rahapolitiikat eriytyivät 
merkittävästi. FED:n koronnostot ja EKP:n miinuskorkopolitiikka massiivisine 
arvopaperiostoineen tukee dollaria ja heikentää euroa myös vuonna 2017.          

    

* Pro forma. Perustuu Frontin omaisuuslajikohtaisten mallisalkkujen tuottoihin painotettuna lasketun  
strategian (Front Maltillinen ja Front Länsimaat) neutraaliallokaation mukaisilla painolla.  

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

Tuottoja sijoitusmarkkinoilta Joulukuu 2016 2015 2014 2013 2012

Osakkeet

Kehittyvät markkinat MSCI EM TR 0,8 14,5 -5,2 11,4 -6,8 16,4

Suomi OMX Helsinki Cap GI 5,5 13,3 15,9 10,6 31,6 15,5

Eurooppa STOXX 600 TR 5,8 1,7 9,6 7,2 20,8 18,2

Yhdysvallat S&P 500 TR 2,5 15,3 12,9 29,6 26,7 13,9

Hyödykkeet

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

Korot

Yrityslainat HY iBoxx EUR Liquid HY 1,6 8,1 -0,3 4,0 7,9 22,8

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate 0,6 4,7 -0,6 8,4 2,4 13,6

Valtionlainat JPM GBI Emu 0,7 3,1 1,7 13,5 2,4 11,4

Käteinen

Käteinen Eonia Index -0,03 -0,32 -0,11 0,10 0,09 0,23

Front Varainhoito

Front Strategia 1,2 5,9 5,7 11,5 2,4 15,2

Front Maltillinen 0,9 5,4 2,6 9,9 2,6 14,3 *

Front Länsimaat 1,9 6,0 6,8 14,1 10,7 * 16,1 *

Front Suomi 4,6 15,1 16,9 6,6 21,1 20,1

Front DM osake 3,0 8,6 12,4 19,2 19,3 17,8

Front EM osake -0,5 9,0 1,2 13,8 -7,2 13,7

Front Osake 1,8 8,5 7,4 16,8 3,9 14,9

Front Korko 0,9 5,0 -0,1 8,1 2,4 13,9

Front Signal 0,6



 
 

- 3 - 

 

  
Front Capital Oy 
Aleksanterinkatu 48 A 
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. 
 

Front: Korkosijoitusten hajautusta valuuttoihin 
jatkettiin joulukuussa         

 Frontin sijoitusstrategioissa tehtiin loppuvuonna muutoksia ainoastaan yhdistelmäsalkkujen 
korko-osioissa. Korkosijoitusten valuuttamääräistä hajautusta jatkettiin ostamalla hieman 
lisää Yhdysvaltojen dollarimääräisiä lyhytaikaisia valtionlainoja (1-3 vuotta). Ostot tehtiin 
joulukuun puolivälissä, kun EUR/USD-kurssi oli rikkonut ensimmäisen kerran kriittisen 
1,055 tukitason. Tukitaso rikkoontui heti sen jälkeen, kun FED oli ilmoittanut 0,25%-yksikön 
koronnostosta joulukuun kokouksessaan. Korkoero on nyt kasvanut dollarin ja euron välillä 
niin tuntuvaksi, että se alkaa väistämättä suosia dollaria lyhytaikaisissa pääomanliikkeissä. 
Jouluviikolla korkosijoitusten hajautusta jatkettiin muuttamalla osa yhdistelmäsalkkujen 
käteisestä (Strategia 1 % ja Maltillinen 2% koko salkun arvosta) Ruotsin kruunuiksi. 
Ruotsin kruunu on ollut poikkeuksellisen heikko viime vuodet lähinnä Riksbankenin 
ultrakeveän rahapolitiikan vuoksi. Maan talouskasvu ja vahvasti ylijäämäinen vaihtotase 
puoltaisi selvästi vahvempaa kruunua. Muilta osin sijoitusstrategiat pidettiin ennallaan.    

 

 Koko vuoden 2016 tuotot muodostuivat lopulta kohtuullisen hyviksi absoluuttisesti Frontin 
sijoitusstrategioissa. Varsinkin korkosalkun 5 prosentin tuottoa voi pitää varsin hyvänä 
niihin odotuksiin nähden mitä alkuvuonna korkosijoittamisen suhteen vallitsi. Frontin 
korkosalkku menestyi myös erinomaisesti vertailuindeksiinsä nähden vuonna 2016. 
Tuottohakuinen strategia alkuvuonna ja korkojen nousulta suojautuminen loppuvuonna 
selittävät hyvän tuloksen. Myös HY-yrityslainojen ylipainotus koko vuoden ajan antoi 
merkittävän tuottolisän salkkuihin.  

 Osakkeissa suomalaisiin yhtiöihin sijoittava salkku menestyi myös erinomaisesti sekä 
absoluuttisesti että vertailuindeksiinsä nähden. Ylituotto saavutettiin onnistuneiden yhtiö- ja 
toimialavalintojen ansiosta. Muissa osakesalkuissa (DM ja EM) absoluuttiset tuotot 
muodostuivat hyviksi, mutta vertailuindekseistä jäätiin koko vuoden 2016 tarkastelussa. 
DM-salkun suhteellista tuottoa rasitti defensiiviset toimialavalinnat ja EM-salkussa 
sijoitusten painotus EM Aasian maihin ei toiminut vuonna 2016. Vuodet eivät ole veljiä 
keskenään, sillä 2015 EM-osakesalkun samat maapainotukset antoivat tuntuvan ylituoton.  

 Yhdistelmäsalkuista matalan riskin Maltillinen menestyi hyvin onnistuneen korko-osionsa ja 
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valuuttapainotusten ansiosta, mutta Strategia jäi vertailuindeksilleen hieman osakkeiden 
alipainotuksen ja em. osakesalkun maa- ja toimialapainotusten vuoksi. Hyvin onnistunut 
korkostrategia, valuuttapainotukset sekä Brexitiin ja Yhdysvaltojen presidentinvaalien 
yllätystulokseen onnistunut varautuminenkaan eivät riittäneet kompensoimaan täysin 
Osakestrategian alituottoa. Hyödykesalkku, joka Frontissa on edelleen yksi 
sijoitusstrategioista, mutta lähinnä kuriositeetti, menestyi erinomaisesti, sillä se ylipainotti 
strategiassaan teollisuusmetalleja, joiden tuotto oli erinomainen 2016.   

 Tammikuussa markkinoiden huomio kiinnittyy alkavaan tuloskauteen ja siihen, miten 
yritykset ohjeistavat vuoden 2017 näkymiään. Arvostustasot ovat tällä hetkellä varsin 
korkeat, joten osakemarkkinat eivät juurikaan kestä arvioita liikevaihtojen ja/tai tuloskasvun 
heikentymisestä. Lisäksi markkinoiden huomio kiinnittynee Yhdysvaltojen uuden hallinnon 
aloitukseen ja miten Trump kykenee lunastamaan markkinoiden odotukset, joita 
loppuvuonna viritettiin sekä talouskasvun, elvytyksen että verotuksen suhteen. Trumpin 
hallinnon tilannetta helpottaa se, että republikaanit hallitsevat sekä senaattia että 
edustajainhuonetta kongressissa, mutta voimakkailta yhteenotoilta demokraattien kanssa 
tuskin vältytään keväällä. Varsinkin nk. Obamacaren uudistaminen tai jopa peruminen ja 
korvaaminen uudella terveydenhuoltojärjestelmällä muodostunee repiväksi riidaksi. Toinen 
kiinnostava seikka, mitä tullaan seuraamaan tarkasti, on Trumpin hallinnon ulkopolitiikan 
linjaukset ja varsinkin Venäjä-suhteet. Liennytys tällä saralla voisi luoda merkittävää 
optimismia sekä maailmantalouteen että terrorismin vastaiseen taisteluun.  

 Frontin sijoitusstrategia jatkaa edelleen varovaisella linjalla. Käteisen paino on 
yhdistelmäsalkuissa suuri ja korkosalkun duraatio selvästi lyhyempi kuin vertailuindeksissä. 
Osakkeiden strateginen ja taktinen alipainotus jatkuu. Osakkeiden alipainotus koskee 
erityisesti eurooppalaisia osakkeita, jotka ovat olleet tuntuvassa alipainotuksessa jo 
keväästä 2015 alkaen. Tällä hetkellä (9.1.2017) sijoitusstrategian painotukset perustuvat 
seuraaviin näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:   

 

1) Brexit äänestyksestä alkanut poliittinen epävarmuus jatkuu ja Yhdysvaltojen 
presidentinvaalien seurauksena tapahtuva hallinnon vaihtuminen lisää markkinoiden 
epävarmuutta jälleen tammikuussa. Korkojen nousu ja dollarin vahvistuminen 
todennäköisesti jatkuvat. Euroopassa ja varsinkin euroalueella poliittiset riskit ovat 
merkittävät sekä EU:n että eurovaluutan kannalta vielä runsaan vuoden. Italian 
kansanäänestys joulukuussa jätti kaikki Italian ongelmat ratkaisematta, Alankomaissa 
pidetään maaliskuussa parlamenttivaalit ja kevään todellinen riski on Ranskan 
presidentinvaalit. Saksan liittopäivävaalit syksyllä alkavat halvaannuttaa sekä EU:n 
että Saksan poliittista päätöksentekoa viimeistään keväällä ja suurin riski EU:lle ja 
varsinkin eurovaluutalle on Italian parlamenttivaalit, jotka pidetään viimeistään 
keväällä 2018. Arviomme mukaan rahoitusmarkkinat eivät ole hinnoitelleet näitä 
riskejä riittävästi, joten Frontin korkostrategia, valuuttapainotukset ja osakkeiden 
taktinen allokaatio jatkuu korostetun varovaisena ja tilanteen huomioivana.  
    

2) Yhdistelmäsalkuissa osakkeet ovat taktisen alipainotuksen ohella myös strategisessa 
alipainossa. Alipainotus koskee ennen kaikkea DM-maiden (Euroopan) osakkeita. 
Osakkeiden arvostus on korkea suhteessa tulosodotuksiin erityisesti DM-maissa. 
Ainoastaan kiinalaiset osakkeet, jotka on listattu Hong Kongissa, ovat arvostukseltaan 
edullisia. Markkinoiden odotukset yhdysvaltalaisten yritysten tuntuvasta tuloskasvusta 
tänä vuonna saattavat olla ylioptimistiset. Korkea arvostus olisi perusteltua, jos 
maailmantalouden kasvunäkymät olisivat vahvat ja yrityksillä olisi edelleen paljon 
mahdollisuuksia kustannusten karsintaan. Poliittinen ilmapiiri, jopa kasvava 
protektionismi, ei enää tue tätä oletusta. EU:n epävarmuus haittaa Euroopan 
talouskasvua vielä pitkään. Yhdysvalloissa yksityisen säästämisen lasku on vielä 
ruokkinut talouskasvua ja osakemarkkinoita, mutta myös tältä osin raja on tulossa 
vastaan viimeistään 2017. Osakkeita ovat tukeneet lähinnä keskuspankkien 
elvytystoimet ja matalat korot. Nyt tämäkin tuki on poistumassa ainakin FED:n osalta. 

 
3) Korkojen absurdin matala taso varsinkin euroalueella heijastaa sekä keveää 

rahapolitiikkaa että EKP:n poikkeustoimia. Toki inflaatio on alhainen, mutta varsinkin 
euroalueella EKP:n mahdollisuudet keventää politiikkaansa on käytetty lähes loppuun. 
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Vuoden 2017 loppuun jatkuva valtionlainojen ja yrityslainojen ostaminen EKP:n 
taseeseen kasvattaa riskiä eurojärjestelmän hajoamiseen keskipitkällä aikavälillä. EKP 
alkaa olla umpikujassa rahapolitiikan suhteen, eikä se enää kykene rahapolitiikallaan 
vaimentamaan niitä poliittisia riskejä, joita kohdistuu eurojärjestelmään ja euroalueen 
talouskehitykseen. Myös Japanissa keveä politiikka jatkuu, mutta rahapolitiikan keinot 
alkavat olla vähissä. Yhdysvaltojen keskuspankin politiikkaan vaikuttaa Trumpin 
valinta, sillä se tarkoittanee pääjohtajan vaihtoa viimeistään vuoden 2018 alussa. 
Paineet kireämpään rahapolitiikkaan kasvavat sekä tämän ristiriidan että keveämmän 
finanssipolitiikan seurauksena.        

 

4) Frontin EM-maiden osakesalkussa alipainotus koskee erityisesti raaka-aineita 
tuottavia maita ja Latinalaista Amerikkaa. Emme näe, että hyödykehintojen nousu 
olisi kestävällä pohjalla. Itä- ja Etelä-Aasian maat ovat ylipainossa tai 
neutraalipainossa. Myös Venäjä on nyt taktisessa ylipainossa Yhdysvaltojen 
presidentinvaihdoksen vuoksi.    

 
5) Frontin DM-maiden osakesijoituksissa maakohtaiset yli- ja alipainotukset ovat vähäisiä. 

Sitä vastoin toimialavalinnoissa painotetaan yrityksiä, joiden liiketoiminta on korostetun 
globaalia (teknologia sekä teollisuustuotteet ja –palvelut) tai defensiivisiä suhdanteiden 
näkökulmasta (tietoliikenne ja yhdyskuntapalvelut). Alipainotus toimialoissa koskee 
ennen kaikkea rahoituslaitoksia.   

 
6) Frontin korkostrategiassa korkoriski (duraatio) on selvästi vähäisempi kuin 

vertailusalkussa. Yrityslainoissa painotamme edelleen HY-lainoja, sillä ne hyötyvät 
EKP:n arvopapereiden osto-ohjelman laajennuksesta. Valtionlainat ovat alipainossa, 
sillä pitkät joukkolainakorot ovat absurdin matalalla tasolla ja korkean tuoton maiden 
(Espanja, Italia) riskit ovat kasvussa. Niiden paino on nyt käytännössä olematon. 
Yhdistelmäsalkuissa valtionlainoista pääosa on muita kuin euromääräisiä lainoja. 
Ruotsin kruunu otettiin joulukuussa uudeksi elementiksi korkosalkun 
valuuttahajautuksessa.  

 
                 9.1.2017   Ari Aaltonen 

Frontin allokaationäkemys  

 

 

 

 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

Valtionlainat 10,3% 15,0% -4,7%

Yrityslainat Korkea riski (HY) 22,4% 10,0% 12,4%

Matala riski (IG) 12,4% 25,0% -12,6%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 14,3% 15,0% -0,7%

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

Käteinen EUR 13,9% 5,0% 8,9%

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. 
 
 

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