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Osakkeet vahvana, epävarmuutta Euroopassa 
 

 Syyskuussa osakemarkkinat piristyivät aneemisen kesän jälkeen. Varsinkin teollisuusmaiden 
osakekurssit nousivat syyskuussa ja osaltaan hyvään kokonaistuottoon vaikutti sekä punnan 
että dollarin ja dollarisidonnaisten valuuttojen vahvistuminen euroa vastaan. Vielä syyskuun 
alussa Pohjois-Korean uhittelu oli luonut epävarmuutta markkinoille, mutta syyskuussa tämä 
geopoliittinen kriisi alkoi jäädä taka-alalle. Rahoitusmarkkinoita rauhoitti mm. se, että Kiina 
otti varsin tiukan kannan Pohjois-Korean toimiin osallistumalla pakotteisiin ja sulkemalla 
maan rahoituskanavat.   

 Osakemarkkinatuottojen elpymisestä huolimatta poliittinen epävarmuus lisääntyi Euroopassa 
jälleen. Saksan liittopäivävaalien tulos muodostui nykyiselle hallituskoalitiolle (CDU ja SPD) 
heikoksi ja liittopäiville nousi kaksi uutta puoluetta jakamaan valtaa: Yritysmyönteinen 
liberaalipuolue FDP ja oikeistopopulistinen AfD. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että 
hallitus voitaneen muodostaa ainoastaan kristillisdemokraattien (CDU), sen baijerilaisen 
sisarpuolueen (CSU), Vihreiden ja FDP:n ympärille. Liittokanslerina jatkaa Merkel, mutta 
hänen asemansa on nyt olennaisesti heikompi kuin ennen vaaleja. Uusi hallitus pitää 
sisällään puolueita, jotka jo lähtökohtaisesti ovat varsin eri linjoilla monissa keskeisissä 
kysymyksissä (FDP:n ja CSU:n vs. Vihreät).  Toisaalta kaikki hallituspuolueet voivat 
yksinään kaataa enemmistöhallituksen, eikä vaihtoehtoa käytännössä ole niin kauan, kuin 
vaalitappion kärsineet sosiaalidemokraatit (SPD) haluavat olla oppositiossa. 

 Eurojärjestelmän kannalta Saksa muuttuu nyt maaksi, jota on vaikea taivuttaa hankkeisiin, 
joiden tarkoituksena on yhteisvastuun lisääminen ja tulonsiirrot euroalueen sisällä. Vastaava 
muutos tapahtui Alankomaissa kevään vaaleissa ja sama tulema on todennäköisesti tulossa 
Itävallassa lokakuun puolivälin parlamenttivaaleissa. EU ja euroalue siis jatkavat samassa 
pattitilanteessa kuin finanssikriisin jälkeen on eletty. On oireellista, että Ranskan presidentin 
linjaukset EU:n ja varsinkin euroalueen kehittämiseksi Saksan vaalien jälkeen olivat 
olennaisesti vaisumpia kuin vielä kesällä odotettiin. Euroalueen finanssipoliittisen 
integraation etenemistä ei ole näköpiirissä. Euron heikentyminen dollaria vastaan Saksan 
vaalien seurauksena oli markkinoiden reaktio tilanteeseen. Sinänsä euron heikentyminen 
sopii myös EKP:lle, joka oli 7.9. kokouksessaan ilmaissut huolensa euron vahvuudesta. EKP 
laski tuolloin kokouksessa inflaatioennustettaan ensi vuodelle, mikä heijastaa huolta euron 
liiallisesta vahvistumisesta.  
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 Toinen syy epävarmuuden lisääntymiseen Euroopassa on Espanjaan kuuluvan Katalonian 
itsenäisyyspyrkimykset. Katalonian itsehallintoparlamentti järjesti lokakuun alussa 
kansanäänestyksen alueen itsenäistymisestä ja tilanne alkoi kärjistyä, kun Espanjan hallitus 
julisti äänestyksen laittomaksi. Poliisit määrättiin estämään äänestys, minkä seurauksena 
Kataloniassa nähtiin äänestyspäivänä eurooppalaisittain paljon väkivaltaa. Äänestys 
kuitenkin järjestettiin ja noin 90% äänestäjistä kannatti itsenäisyyttä. Espanjalle Katalonian 
irtautuminen olisi sekä poliittinen että taloudellinen katastrofi, sillä alue on maan vaurain ja 
sen irtautuminen ruokkisi vastaavia hankkeita ainakin Baskimaassa, mahdollisesti 
muuallakin. Varsinaista itsenäisyysjulistusta ei ole vielä tehty, mutta tulenarka tilanne ei ole 
helposti ratkaistavissa. Konfliktin juuret ulottuvat nimittäin 1930-luvun sisällissodan vuosiin.  

 Korkomarkkinoilla Katalonian kriisi näkyi Espanjan valtionlainojen korkojen nousuna, kun 
sijoittajat alkoivat karttaa maan lainoja. Myös Madridin pörssi sukelsi ja veti osittain Italian 
osakemarkkinoita mukanaan. Valtionlainojen tuotto jäi siten euroalueella miinukselle 
syyskuussa. HY-yrityslainat antoivat sen sijaan hyvän tuoton. Yhdysvalloissa pitkien 
korkojen nousu jatkui, vaikka FED ei syyskuun kokouksessa nostanut korkojaan. Pankin 
lausunnot vahvistivat kuitenkin odotusta, että joulukuussa korkoja jälleen nostetaan.  

 Suhdannekehityksen osalta barometrikyselyt indikoivat yritysten vahvaa luottamusta 
syyskuussa niin Yhdysvalloissa, Japanissa kuin Euroopassakin. Raaka-aineiden hintojen 
nousu kesän jälkeen osaltaan heijastaa tätä lisääntynyttä optimismia talouskasvun suhteen. 
Markkinoiden ja rahapolitiikan kannalta tärkeä Yhdysvaltojen työllisyyskehitys oli kuitenkin 
syyskuussa heikkoa, mutta tilastoja sotki sekä Texasin että Floridan hirmumyrskyt.      

       

 

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

Tuottoja sijoitusmarkkinoilta Syyskuu 12kk 2017 2016 2015 2014

Osakkeet

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

Suomi OMX Helsinki Cap GI 2,1 17,6 12,9 13,3 15,9 10,6

Eurooppa STOXX 600 TR 3,9 16,3 9,9 1,7 9,6 7,2

Yhdysvallat S&P 500 TR 2,7 12,8 2,1 15,3 12,9 29,6

Hyödykkeet

Hyödykkeet S&P GSCI TR 4,0 -3,2 -14,0 14,7 -25,2 -23,7

Korot

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

Yrityslainat IG BarCap EuroAgg Corporate -0,2 0,5 1,8 4,7 -0,6 8,4

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

Käteinen

Käteinen Eonia Index -0,03 -0,36 -0,27 -0,32 -0,11 0,10

Front Varainhoito

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

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

Front Länsimaat 1,3 5,8 2,8 6,0 6,8 14,1

Front Suomi 3,4 20,1 14,4 15,1 16,9 6,6

Front DM osake 2,4 10,5 3,3 8,6 12,4 19,2

Front EM osake 0,6 13,5 12,7 9,0 1,2 13,8

Front Osake 1,8 12,2 7,0 8,5 7,4 16,8

Front Korko 0,0 1,6 1,8 5,0 -0,1 8,1
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Frontin sijoitusstrategia: Pieniä muutoksia 
korkosalkkuun         

 Frontin sijoitusstrategioita muutettiin syyskuussa yhdistelmäsalkkujen korko-osion osalta. 
Sekä Front Strategia että Front Maltillinen ovat sijoittaneet pienen osan valtionlainoistaan 
Yhdysvaltojen liittovaltion lyhytaikaisiin dollarimääräisiin joukkolainoihin. Syyskuussa niistä 
osa vaihdettiin Kiinan juan-määräisiin valtiolainoihin. Juan on kehittynyt 
valuuttamarkkinoilla tänä vuonna vahvemmin kuin dollari, minkä lisäksi Kiinan 
valtionlainojen korkotaso on korkeampi kuin Yhdysvaltojen. Juania tukee pidemmällä 
aikavälillä se, että maa integroituu vähitellen globaaleilhin pääomamarkkinoihin, mikä 
väistämättä lisää juanin kysyntää reservivaluuttana. Viime vuonan juan liitettiin IMF:n 
SDR:ään 10 % painolla, kesäkuussa MSCI ilmoitti manner-Kiinan osakkeiden liittämisestä 
EM-indekseihinsä 2018 alkaen. Tämänkaltaiset muutokset lisäävät juanin käyttää 
globaaleilla pääomamarkkinoilla ja vaikuttaa siltä, että Kiinan hallinto haluaa edistää tätä 
kehitystä, mutta hallitusti. Seuraava askel saattaa liittyä raakaöljyn markkinoihin, sillä 
Shanghain pörssin ennakoidaan lanseeraavan raakaöljyn juan-määräiset futuurimarkkinat. 
Näiden futuurien tärkein käyttötarkoitus olisi palvella Kiinan omaa raakaöljyn tuontia ja 
pidemmällä aikavälillä ehkä laajemminkin muodostua Aasian aikavyöhykkeen keskeiseksi 
referenssihinnaksi. Osakesalkkuihin tai omaisuuslajiallokaatioihin ei tehty muutoksia 
syyskuussa, mutta Strategia-salkun käteisosuutta vaihdettiin hieman kultaan sijoittavaan 
etc:n. Kultaan oli sijoitettu edellisen kerran elokuussa Pohjois-Korean kriisin kehittyessä.     

   

 Osake- ja yhdistelmäsalkkujen tuotot olivat hyvät syyskuussa. Korkosijoitusten tuotto jäi 
sitä vastoin vaisuksi, mutta pysyi positiivisena HY-yrityslainojen tuntuvan ylipainotuksen 
vuoksi. Teollisuusmaiden (DM) osakesalkku oli vahvasti plussalla ja Suomalaisten 
osakkeiden salkku tuotti markkinoita paremmin yhtiövalintojansa puolesta. Syyskuussa 
myös valuuttakurssit suosivat Frontin strategioita, sillä valuuttamääräiset osake- ja 
korkosijoitukset saivat lisäarvoa euron heikentymisestä.  

 Lokakuussa osakemarkkinoiden huomio siirtyy jälleen yritysten tuloskauteen, joka alkaa 
Yhdysvalloissa lokakuun puolivälissä ja Suomessa täydellä painollaan hieman 
myöhemmin. Yleinen suhdanneoptimismi on ruokkinut analyytikoiden kasvuodotuksia niin 
liikevaihtojen kuin tuloskehityksen suhteen. Markkinat ovatkin hinnoitelleet osakekursseihin 
jälleen vahvahkoa tuloskasvua, joten pettymykset näkyisivät selvänä kurssipudotuksena. 
Näin kävi Helsingin pörssissä edellisellä, kesän tuloskaudella.  
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 Muilta osin rahoitusmarkkinoiden huomio säilyy ainakin lähiviikkoina Katalonian 
tulehtuneessa tilanteessa. Mielenkiintoista on myös se, vaikuttaako Espanjan tilanne 
EKP:n arvioon rahapolitiikastaan 26.10. kokouksessaan. Vaikka suhdannekehitys alkaisi 
puoltaa EKP:n vähittäistä irtautumista ultrakeveästä politiikastaan, sekä Italian krooniset 
ongelmat, että Espanjan poliittinen kriisi Katalonian vuoksi, pakottavat EKP:n malttiin. Näin 
varsinkin arvopapereiden osto-ohjelman osalta. FED:n osalta markkinoiden huomio 
keskittyy joulukuun korkokokouksen arviointiin. Ennen sitä pidettävä kokous marraskuussa 
on perinteisesti varattu FED:n päivitetyn makroennusteen läpikäyntiin, ei korkopäätöksiin.  

 Korean tilanne, Saksan vaalit ja Katalonian kriisi siirsivät Yhdysvaltojen sisäpolitiikan 
hieman syrjään rahoitusmarkkinoiden valokeilasta syyskuun lopulla ja lokakuun alussa.  
Yhdysvaltojen budjettikiireet helpottivat syyskuussa, kun kongressi sopi tilapäisestä 3 
kuukauden pidennyksestä liittovaltion velkakattoon. Nyt kaikki finanssipolitiikkaan ja 
budjettiin liittyvät aikataulut laukeavat joulukuun puolivälissä. Budjetti pitäisi hyväksyä ja 
Trumpin hallinnon kunnianhimoinen verouudistus tulisi saada valmiiksi. Verouudistus on 
alkanut konkretisoitua ja mm. yhteisöverokannaksi tavoitettaan nyt 20 %:a aiemman 15 
%:n sijaan. Paljon asioita on kuitenkin auki ja lopputulos selvinnee vasta loppumetreillä 
joulukuussa.  

 Frontin sijoitusstrategia jatkaa edelleen varovaisella linjalla. Yhdysvallat ja sen 
finanssipolitiikka on keskeisin epävarmuuden lähde niin korko- kuin osakemarkkinoiden 
kannalta. Käteisen paino on yhdistelmäsalkuissa suuri ja korkosalkun duraatio on selvästi 
lyhyempi kuin vertailuindeksissä. 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 (9.10.2017) sijoitusstrategian painotukset perustuvat 
seuraaviin näkemyksiin suhdanteista ja rahoitusmarkkinoista:   

 

1) Brexitistä alkanut poliittinen epävarmuus hellitti kevään ja kesän aikana, mutta Saksan 
vaalien jälkeen on palattu jälleen lähtöruutuun, eli euromaiden kyky korjata euron 
valuvikoja ja edistää liittovaltiohankkeita on jälleen rajallinen. Katalonian akuutista 
kriisistä huolimatta 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 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, loka-marraskuussa, poliittinen epävakaus koskee kuitenkin 
Yhdysvaltoja ja Trumpin hallinnon ensimmäistä budjettia, verouudistusta ym. 
hankkeita, joihin on ladattu paljon poliittisia ja taloudellisia intohimoja. 
    

2) Allokaatiostrategian peruslinja, eli yhdistelmäsalkkujen osakepaino, on alipainottaa 
osakkeita tässä markkinasyklin vaiheessa. Alipainotus koskee teollisuusmaiden 
osakkeita (DM), kehittyvien maiden osakkeet (EM) ovat lievässä 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 erityisen 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 
korot. FED:in osalta tämä tuki on vähitellen poistumassa.   
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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 
ja Venäjä taktisessa ylipainossa.     

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

perinteisesti olleet maltillisia. Kevään aikana maapainotuksia muutettiin enemmän ja 
eurooppalaiset osakkeet ovat nyt selvässä ylipainossa. Alipainotus koskee 
Yhdysvaltojen osakkeita mm. korkeiden arvostusten ja maan poliittisen epävarmuuden 
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) 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 ja Espanjan) riskit ovat suuret. 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.  

 
                 9.10.2017 Ari Aaltonen 

Frontin allokaationäkemys 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mallisalkun Neutraali

allokaatio-% allokaatio-% erotus

-- - 0 + ++

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

Yrityslainat Korkea riski (HY) 23,3% 10,0% 13,3%

Matala riski (IG) 14,9% 25,0% -10,1%

Osakkeet Kehittyvät (EM) 16,4% 15,0% 1,4%

Kehittyneet (DM) 26,3% 30,0% -3,7%

Käteinen EUR 8,2% 5,0% 3,2%

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

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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