Markkinakatsaus

02. / 2019

Ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin

Joulukuu synkisteltiin osake- ja velkamarkkinoilla oikein urakalla. Osakkeet olivat vuoden lopulla vapaassa
pudotuksessa samalla, kun yrityslainojen - etenkin korkean riskin ns. high yield-lainojen - riskilisät levenivät. Vuosi
2019 on alkanut vahvalla päinvastaisella liikkeellä. Osakekurssit ovat nousseet reippaasti samalla, kun yrityslainojen
riskilisät ovat tulleet kasaan.

Osakemarkkinoiden nousu vahvaa, mutta uusia
huippuja ei ole tehty
Vuoden 2018 loppu oli osakemarkkinoilla karmaiseva. Kurssit
tulivat ympäri maailmaa alas vauhdilla ja paljon. Tapahtuneelle
laskulle löytyi runsaas� reaalitaloudellisia perusteita. USA:n
ja Kiinan välisen kauppasodan näh�in uhkaavan koko
maailmantalouden kasvua. Fedin rahapoli�ikan kiristämisen
ja korkotason nousun USA:ssa pelä�in heikentävän yritysten
tuloksentekomahdollisuuksia ja tuovan pitkään jatkuneen
noususuhdanteen �ensä päähän. Samalla Euroopan näkymiä
varjos� Ison-Britannian erkaantuminen Euroopan Unionista
sekä Italian julkisen velan ja julkisen talouden alijäämien kasvu.
Näistä uhkatekijöistä osa on edelleen voimissaan, mu�a joiltakin
osilta �lanne on kääntynyt alkaneena vuonna parempaan
suuntaan. Tämä on heijastunut myös osakemarkkinakehitykseen.
Vuosi 2019 on alkanut osakemarkkinoilla vahvalla nousulla. Osin
nousu voidaan nähdä teknisenä korjausliikkeenä - vastaliikkeenä
joulukuun kovalle laskulle - mu�a nousua on tukenut myös
todelliset polii�set ja talouden tapahtumat. USA:n keskuspankin
Fedin ilmoitus koronnostosyklin pää�ymisestä oli selkeäs� hyvä
uu�nen osakemarkkinoiden kannalta. Lohdu�avaa on ollut myös
USA:n ja Kiinan välisessä kauppasodassa tapahtunut liennytys.

Toiveet kauppasopimuksen aikaansaamisesta ovat selväs�
vahvistuneet. Tästä posi�ivisestä kehityksestä huolima�a �etyt
talouteen lii�yvät riskitekijät ovat säilyneet ja jopa vahvistuneet.
Erityises� euroalueen talouskasvunäkymien heikentymistä ja
yritysten kuluvan vuoden tuloskasvuennusteiden laskua sekä
Euroopassa e�ä USA:ssa pidämme huolestu�avina ilmiöinä.
Vaikka vuoden 2019 alku on ollutkin osakemarkkinoilla eri�äin
hyvä, tammi-helmikuun tukeva nousu osakkeissa ei ole rii�änyt
siihen, e�ä markkinat olisivat rakentaneet uusia kurssihuippuja.
USA:n osakemarkkinoiden kehitys on ollut parhaimmasta
päästä ja aiemmin nähdystä laskusta toipuminen vahvaa.
Tästä huolima�a USA:n S&P500-indeksi on vielä noin 5 % alle
syyskuun 2018 huipun. Euroopassa Saksan Dax-indeksi on
16 % ja EuroStoxx50-indeksi 11 % alle viime vuoden
tammikuussa saavutetun korkeimman tason. Kiinassa
kauppasodan uhkan kasvaessa osakkeiden alamäki läh�
liikkeelle myös vuoden 2018 tammikuussa. Manner-Kiinan
markkina (CSI300) on kuluvan vuoden alun tuhdista elpymisestä
huolima�a edelleen 22 % ja Hong Kong (HangSeng) 14 % vuoden
2018 alussa saavute�ujen tasojen alapuolella. (Kuva 1)

Kuva 1: Osakemarkkinoiden kehitys vuoden 2018 huipuista
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Fedin linjaukset tulevasta rahapolitiikasta piristivät
osakemarkkinoita
Vielä joulukuussa markkinoilla odote�in USA:n keskuspankin
Fedin jatkavan rahapoli�ikan kiristämistä ja ohjauskoron nostoja
vuoden 2019 aikana. Joulukuussa Fed nos� ohjauskorkoaan
0,25 prosen�yksiköllä neljä�ä kertaa vuoden 2018 aikana
ohjauskoron päätyessä 2,5 %:iin. Keskuspankki kommentoi
talouden riskien olevan karkeas� o�aen tasapainossa. Fedin
mukaan talouskasvu ja työmarkkinoiden kehitys näy�vät
jatkuvan vahvana samalla, kun pitkän aikavälin inﬂaa�oodotukset olivat lähes ennallaan. Vielä alkusyksystä vuoden
2019 koronnostojen määräksi Fedin keskuspankkiirit arvioivat
kolme, mu�a joulukuussa luku muu�ui kahdeksi. Kuluvan
vuoden maaliskuulle markkinoilla odote�in vahvas�
seuraavaa koronnostoa. Samaan aikaan presiden� Donald
Trump jatkoi Fedin koronnostoihin kohdistuvaa arvosteluaan,
joihin lii�yi muun muassa keskuspankin pääjohtajan
Jerome Powellin uhkailu ero�amisella. Presiden�n mukaan
ohjauskoron nostot hai�aavat USA:n talou�a. Tammikuun
korkokokoukseen tultaessa joko talouden perustekijät
olivat muu�uneet tai presiden�n vies� oli mennyt perille ja
tehnyt tehtävänsä. Tammikuun lopun avomarkkinakomitean
kokouksessa Fed pi� odotetus� ohjauskoron ennallaan,
mu�a tuli ulos lausunnolla joka oli huoma�avas� odote�ua
kyyhkysmäisempi. Fed kommentoi 30.1.2019 �edo�eessaan,
e�ä “avomarkkinakomitea aikoo olla kärsivällinen” pää�äessään
mahdollisista ohjauskoron muutoksista jatkossa. Aiemmissa
�edo�eissaan sanaa “kärsivällinen” ei oltu käyte�y. Markkinoilla
kärsivällisyyden tulki�in tarkoi�avan sitä, e�ä Fed pidä�äytyy
uusista koron nostoista ja rahapoli�ikan kiristämisestä.
Tammikuun Fedin korkokokous muu� näin ollen merki�äväs�
odotuksia tulevasta rahapoli�ikasta. Markkinoille on nyt selvää,
e�ä maaliskuussa ei nähdä koronnostoa ja kuluvalle vuodelle
odotuksissa olleet kaksi koronnostoa jäävät toteutuma�a.
Fedin koronnostosyklin pää�yminen oli sijoi�ajille helpotus ja
palki�in osakemarkkinoilla kurssinousulla. Hetkeä aikaisemmin
markkinoilla oli pelä�y Fedin nostavan ohjauskorkoaan
pisteeseen, joka voisi tappaa talouskasvun ja tuoda pitkään
jatkuneen noususuhdanteen �ensä päähän. (Kuva 2)

Kuva 2: Fedin ja EKP:n ohjauskorot
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Kuva 3: USA:n ostopäällikköindeksit
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Kuva 4: Euroalueen ostopäällikköindeksit
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Toiveet USA:n ja Kiinan kauppasopimuksesta ovat
kasvaneet
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Fedin koronnostosyklin pää�ymisen ohella odotukset USA:n
ja Kiinan välisen kauppasopimuksen solmimisesta ovat
vahvistuneet. USA ja Kiina sopivat marras-joulukuun vaihteessa
Buenos Airesin G20-kokouksessa 90 päivän aselevosta
kauppasodassa. Tuona aikana USA lupasi olla lange�ama�a
uusia tullisank�oita Kiinalle. Samalla osapuolet pyrkivät
löytämään sopuratkaisun kauppakiistassa ja saamaan aikaiseksi
kestävän pidempiaikaisen kauppasopimuksen, jolla vältetään
jänni�eiden kasvaminen tai kauppasodan laajeneminen ja
leviäminen.
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Viimeisen parin kuukauden aikana USA ja Kiina ovat neuvotelleet
useaan o�eeseen. Helmikuun lopun aikaraja lähenee nopeas�
ilman, e�ä kauppasopimusta olisi saatu aikaiseksi. Tavoi�eena
on kuitenkin edelleen laaja kauppasopimus helmikuun loppuun
mennessä ja osapuolet ovat �edo�aneet edistymisestä monissa
kauppaan lii�yvissä kysymyksissä. Konkre�aa neuvo�eluista on
tosin �hkunut kovin vähän markkinoille. Arva�avissa on, e�ä
esimerkiksi immateriaalioikeudet ovat edelleen punainen vaate
neuvo�eluosapuolille. Neuvo�eluja käydään toistaiseksi myös
Kiinan ja USA:n välisen kaupan rakenteellisista muutostarpeista.
Lisäksi USA on kertonut haluavansa lisää selvyy�ä Kiinan
aiempaan lupaukseen lisätä tuo�eiden ja palveluiden ostoja
USA:sta.
Jos kauppasopimukseen ei päästä helmikuun loppuun
mennessä, USA:n on määrä nostaa tullimaksuja Kiinasta tuleville
tuo�eille, joiden vuotuinen tuon�arvo on noin USD 200
miljardia. Toiveikkuu�a �lanteen ratkeamiseksi ja luo�amusta
neuvo�elujen etenemiseen on kuitenkin lisännyt presiden�
Donald Trumpin taannoinen toteama, jonka mukaan helmikuun
lopun aikarajaa on mahdollista pitki�ää sikäli, kun sopimuksen
aikaansaaminen näy�äisi olevan lähellä. Osapuolten viihtyminen
saman neuvo�elupöydän ääressä ja presiden� Trumpin
neuvo�elujen etenemiseen kommen�t ovat olleet omiaan
vähentämään kauppasodan eskaloitumiseen lii�yvää riskiä ja
tukeneet samalla osakemarkkinoita.

Kuva 5: USA:n S&P500-yhtiöiden liikevaihto ja tuloskasvu
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Kuva 6: Euroopan BE500-yhtiöiden liikevaihto ja tuloskasvu
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Alkaneena vuonna maailmantalouden kasvun odotetaan
hidastuvan vuo�a aiemmasta. Vuonna 2018 USA:n talous
kasvoi noin 3 %. Talou�a ajoi erityises� yksityisen kulutuksen
hyvä kasvu, joka sai puh�a presiden� Trumpin toteu�amista
verohelpotuksista. Tänä vuonna talouskasvun odotetaan yltävän
noin 2,5 %:iin. Euroalueella ja Aasiassa talouskasvun jarrutus on
jopa enemmän selviö kuin USA:ssa. Euroalueen kasvu oli viime
vuonna 2 %:n tuntumassa, mu�a jäänee tänä vuonna alle
1,5 %:iin. Viime kuukausina talousindikaa�ori toisensa
jälkeen on heijastellut heikentyvää talouskasvunäkymää
yhtenäisvaluu�a-alueelle. Tällä hetkellä näy�ää siltä, e�ä
euroalueen suhdannehuippu näh�in noin vuosi si�en.
(Kuva 3 ja 4)
Euroalueen maista Italia on jo painunut taantumaan ja
Saksan talous on selväs� hidastuvassa kasvussa. Saksan
kokonaistuotanto supistui viime vuoden kolmannella
neljänneksellä, mu�a näy�ää olleen hienoisessa kasvussa
vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tällä hetkellä Saksan voidaan
katsoa tasapainoilevan taantuman kynnyksellä ja riskinä on
talouden ajautuminen taantumaan vuoden 2019 kuluessa. Sen
sijaan Italiassa vuoden 2018 viimeinen neljännes oli jo toinen
perä�äinen vuosineljännes, jolloin maan kokonaistuotanto
supistui. Tämä täy�ää taantuman teknisen määritelmän.
Italia on kärsinyt jo pitkään heikosta talouskasvusta. Maan
talous on kehi�ynyt viimeisen 10 vuoden aikana selväs�
hitaammin kuin muu euroalue.
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Kuva 7: Helsingin pörssin HEX-yhtiöiden liikevaihto ja tuloskasvu
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USA:n markkina ei ole ainoa, jolla pörssilista�ujen yh�öiden
tuloskasvuennusteita on tarkiste�u alaspäin viimeisten
kuukausien aikana. Muutos heikompaan on ollut vähintäänkin
yhtä reipas myös Euroopassa ja Suomessa. Vielä lokakuussa
eurooppalaisten (Bloomberg BE500-yh�öt) suurten yh�öiden
keskimääräisen tuloskasvun odote�in olevan vuoden viimeisellä
neljänneksellä 13-14 % haarukassa. Toteuma on jäämässä 3 %:n
tuntumaan. Samalle alkaneelle vuodelle tuloskasvuennusteita
on leika�u rajus�. Vielä lokakuussa vuoden 2019 alkupuoliskolle
ennuste�in 10-11 % vuotuista tuloskasvua. Nyt vuoden
ensimmäisen neljänneksen tuloskasvun odotetaan jäävän
hieman miinukselle ja olevan toisella neljänneksellä noin 1,5 %.
(Kuva 6)
Suomessa vuoden viimeisen neljänneksen tuloskasvuodotus
oli lokakuussa pörssilistatuille yh�öille 6 %. Ny�emmin
tulosjulkistuskauden ollessa käynnissä Bloombergin keräämien
�etojen perusteella näy�ää siltä, e�ä toteuma tulee olemaan
noin 7 % pakkasella. Samalla tuhdeilta tuntuneet alkuvuo�a
koskeneet kaksinumeroiset tuloskasvuennusteet ovat vaihtuneet
yksinumeroisiksi mataliksi luvuiksi. (Kuva 7)
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Kuva 9: USA:n ja Euroopan P/Bv-arvostus
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Aiempaa vaa�ma�omampien talouskasvunäkymien myötä
odotukset yritysten tuloskasvusta ovat heikentyneet
merki�äväs�. USA:n S&P500-yritysten tuloskasvu oli
poikkeuksellisen kovaa vuonna 2018. Vuoden viimeisen
neljänneksen tulosjulkistuskausi on parhaillaan loppusuoralla ja
näy�ää siltä, e�ä vuotuinen tuloskasvu on tältä osin jäämässä
huoma�avas� siitä mitä muutama kuukausi si�en vielä
uumoil�in. Vielä lokakuussa vuoden viimeisen neljänneksen
vuotuisen tuloskasvun odote�in yltävän S&P500-yh�öillä
18 %:iin. Joulukuussa ennuste oli 16 % ja tulosjulkistuskauden
aikana helmikuun alussa 14 %. Nyt kun tuloksista on ulkona neljä
viidennestä, tuloskasvu näy�ää päätyvän 10-11 %:n haarukkaan.
Samaan aikaan tuloskasvuennusteita alkaneelle vuodelle on
leika�u rajus�. Lokakuussa S&P500-yh�öiden tuloskasvun
odote�in olevan kuluvana vuonna lähemmäs 10 %. Joulukuussa
Bloombergin keräämä konsensusennuste povasi enää 2-3 %
tuloskasvua vuoden 2019 alkupuoliskolle. Tällä hetkellä vuoden
2019 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskasvuennuste on
pari prosen�a pakkasella, toiselle neljännekselle ennustetaan
1,5 %:n kasvua ja vuoden kolmannelle neljännekselle noin 2 %
vuotuista tuloskasvua. Muutos heikompaan on ollut lyhyessä
ajassa varsin dramaa�nen. Vahvan tuloskasvun aika on siis
pää�ynyt USA:ssa ja odotukset tälle vuodelle ovat muu�uneet
vaa�ma�omiksi. Mikäli tuloskasvuennusteita tarkistetaan
edelleen alaspäin, rajoi�aa tämä osakemarkkinoiden
nousupoten�aalia vuoden 2019 aikana, sillä yritysten tuloskasvu
on yksi osakekurssien keskeisimmistä ajureista. (Kuva 5)

Kuva 8: USA:n ja Euroopan osakemarkkinoiden P/E-arvostus
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Italia on kasvava huoli euroalueella. Italia on euroalueen
kolmanneksi suurin talous ja maa kamppailee kasvavien
velkaongelmien kourissa. Jos Italia ajautuisi syvään velkakriisiin,
muiden euromaiden au�amiskykyä koeteltaisiin toden teolla.
Velkaa Italian val�olla on noin 2 300 miljardia euroa, mikä on
kolmanneksi eniten koko maailmassa.
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Kuva 10: Saksan 10v korko laskenut lähelle nollaa
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Osakkeet jatkavat salkuissamme lievässä
alipainossa
Vaikka Fedin koronnostosykli on tullut �ensä päähän ja toiveet
USA:n ja Kiinan välisen kauppasopimuksen aikaansaamisesta
ovat kasvaneet, pidämme osakkeet edelleen lievässä alipainossa.
Keskeisin syy tähän on viimeaikainen talouskasvu- ja erityises�
yritysten tuloskasvunäkymien heikentyminen molemmin puolin
Atlan�a.
Osakeallokaa�omme sisällä kehi�yvät markkinat ovat olleet
jo pitkään vahvassa alipainossa. Joulukuussa laskimme USA:n
sekä teollisuuspaino�eisten ja vien�vetoisten Euroopan
markkinoiden, kuten Suomen ja Saksan painoa. Euroopan
markkinoista ylipainotamme edelleen Isoa-Britanniaa ja Sveitsiä.
Toimialoista kevensimme teknologiaa ja teollisuu�a. Samalla
kasva�mme terveydenhuoltosektorin painoa.
Isossa-Britanniassa osakemarkkinoiden P/E-arvostus on
kohtuullinen ja brexi�in lii�yvät epävarmuudet voivat luoda
houku�elevan mahdollisuuden ulkomaisille sijoi�ajille, koska
Iso-Britannian kansainväliset vien�yritykset todennäköises�
hyötyvät heikosta punnasta. Sveitsissä puolestaan defensiivisen
terveydenhuolto- ja lääketeollisuustoimialan paino on suuri.
Nykyisessä talous�lanteessa terveydenhuollon kaltaiset
defensiiviset osakkeet voivat tuo�aa paremmin kuin
talouden suhdannevaihteluille herkät sykliset osakkeet, kuten
kestokulutushyödykkeet, perusteollisuus ja teknologia.

Perinteisillä arvostusmuu�ujilla sekä USA:n e�ä Euroopan
keskeiset osakemarkkinat ovat arvoste�u lähelle pitkän
aikavälin keskiarvoa. S&P500-yh�öiden keskimääräinen P/Earvostus kuluvan vuoden tulosennusteilla on 15, kun pitkän
aikavälin keskiarvo 17. S&P500-yh�öiden P/Bv-kertoimet ovat
sen sijaan koholla, mu�a osakkeita ei voida pitää massiivisen
yliarvoste�uina edes suhteessa yritysten taseisiin. Euroopassa
EuroStoxx50-yh�öiden P/E-arvostus on laskenut ja on nyt
kertoimen 13 tuntumassa, kun pitkän aikavälin keskiarvo on
15. P/Bv-kertoimet ovat Euroopassa myös hieman alle pitkän
aikavälin keskiarvon, joten osakemarkkinaa ei voida pitää
kalliina. (Kuvat 8 ja 9)
Talouden jarru�aessa sekä hyvälaatuiset e�ä korkean riskin
ns. high yield -lainat ovat al�ita korjausliikkeille. Tämän takia
olemme leikanneet riskisten yrityslainojen painoa salkuissamme,
joskin nämä lainat ovat edelleen ylipainossa. Euromääräiset
val�onlainat pidämme edelleen vahvassa alipainossa. Syynä
tähän on euroalueen ydinmaiden, kuten Saksan, val�onlainojen
heikko tuo�opoten�aali. Käteisen pidämme selvässä ylipainossa.
Kaiken kaikkiaan olemme allokaa�ossamme hieman varovaisia ja
vähentäneet riskiä sekä osake- e�ä korkosijoituksissa astei�ain
viime vuoden jälkipuoliskolta läh�en. (Kuva 10 ja 11)

Vaikka yritysten tuloskasvuennusteet ovat olleet laskussa,
lohdu�avaa on, e�ä osakemarkkinoiden arvostukset eivät ole
karanneet käsistä.
Kuva 11: Front Varainhoidon allokaationäkemys 21.2.2019
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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
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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.
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