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Markkinoilla odotetaan globaalia taantumaa vuonna 2020. Laaja joukko ennustetaloja uskoo USA:n ja maailmantalouden 
ajatuvan taantumaan seuraavan vuoden tai puolentoista kuluessa. Vuoteen 2020 mennessä noususuhdanne on jatkunut USA:ssa 
yhtämittaa pidempään kuin kertaakaan aiemmin modernin taloushistorian aikana. Tosin muistaa täytyy, ettei ikä ole tärkeä 
tekijä. Noususuhdanteet eivät kuole vanhuuteen, vaan niiden kohtaloksi koituu jokin muu kuin eletyt vuodet. 

Tällä kertaa liikkeellä on kaksi murhamiestä; kauppasota ja USA:n nouseva korkotaso. Kauppasotaa voidaan pitää riskitekijänä, 
mutta Fedin rahapolitiikan kiristyminen ja korkojen nousu ovat lähestulkoon tähtiin kirjoitettu tarina. Kasvavat odotukset 
taantumasta vuonna 2020 eivät siis tunnu täysin turhilta. Riskit ovat selvästi kohonneet ja viimeisen kuukauden aikana meno 
osakemarkkinoilla on käynyt pomppuiseksi. 

Kakskyt-kakskyt -taantuma?

Korko- ja kauppasotahuolet heiluttelevat markkinoita

Ajatus vuoden 2020 taantumasta pitää sisällään odotuksen 
siitä, että USA:n keskuspankki Fedin johtajat eivät olisi erityisen 
nokkelia, vaan tekisivät simppelin politiikkavirheen nostamalla 
ohjauskorkoja liikaa. Jokainen markkinoilla toimiva makroguru 
odottaa siis Fedin mokaavan ja tekevän erheen, jonka tyhminkin 
markkinaekonomisti osaisi välttää. Ajatuksena on, että Fedin 
johtajat keskittyisivät tuijottamaan taannehtivaa inflaatio- ja 
talouskasvudataa, ja koska rahapolitiikan kiristäminen näkyy 
vasta reippaalla viiveellä reaalitaloudessa, keskuspankki jatkaa 
koronnostoja kunnes talouden pohja lopulta pettää. Jotkut 
markkinaekonomistit eivät usko edes korkokäyrän kääntymisen 
laskevaksi pysäyttävän Fedin rahapolitiikan kiristämistä. 
Heidän mukaansa talousindikaattoreiden välisessä taistossa 
keskuspankkiirit laittavat enemmän painoa ”fiktiiviselle” 
Phillipsin käyrälle ja löytävät läjäpäin teknisiä syitä, joiden 
takia laskevan korkokäyrän antama signaali on häiriintynyt. 
Hämmästyttävää kyllä, Fed on menneisyydessä tehnyt tämän 
virheen lukuisia kertoja. Olisi kuitenkin yhtä hämmästyttävää, 
jos keskuspankki olisi välittämättä markkinaekonomistien 
varoituksista, eikä onnistuisi tällä kertaa välttämään tätä 
perinteeksi käynyttä virhettä. Näyttäisi lähes typerältä jos 
mahdollisesta korkokäyrän laskevaksi kääntymisestä ja 
markkinaekonomistien varoituksista huolimatta rahapolitiikan 
kiristämistä jatkettaisiin. (Kuva 1 ja 2)

On mahdollista, että talous- ja osakemarkkinasykli on ilman 
Fedin virheitäkin tulossa tiensä päähän. USA:n kokonaistuotanto 
on jo vuosia kohonnut potentiaalista vauhtiaan nopeammin, 
tuotantokuilu on lähellä nollaa, talous toimii täydellä 
kapasiteetilla, maassa vallitsee täystyöllisyystilanne ja 
inflaatiopaineet ovat kasvaneet. Tämän takia sijoittajien on 
aiheellista tarkkailla laaja-alaisesti varoitusmerkkejä, jotka 
voivat kertoa noususuhdanteen olevan päättymässä. Tällaisia 
ilmiöitä ovat ennen kaikkea kiihtyvä palkka- ja hintainflaatio, 
yritysten tuloskasvun hyytyminen, kireä rahapolitiikka ja 
makrotaloudelliset epätasapainotilat, kuten talouden liiallinen 
velkaantuminen, riittämätön säästäminen, yli-investoinnit sekä 
varallisuuserien arvostuskertoimien nousu ja arvostuskuplat. 
Näistä osasta voi jo olla merkkejä, mutta mikään ei vielä kerro, 
että USA:n talous olisi väistämättä ja välittömästi ajautumassa 
taantumaan. (Kuva 3, 4, 5 ja 6)

Kuva 1: USA:n korkokäyrä on kohoamassa ja tasoittumassa - korkokäyrän 
kääntyminen laskevaksi olisi merkki erittäin korkeasta taantuman riskistä

Kuva 2: USA:n 10v-2v -korkoero ja talouden taantumat - historiassa korkoeron 
kääntyminen negatiiviseksi on  tarkoittanut taantumaa taloudessa (harmaat 
alueet kuviossa)



Merkittävin välitön uhka USA:n ja koko maailmantalouden 
kasvulle on kiihtyvä kauppasota USA:n ja Kiinan välillä. 
Kauppasota voi viedä globaalin talouden taantumaan nopeasti. 
Tämä on kuitenkin vaikeasti ennakoitavissa. Sekä ekonomistit 
että finanssimarkkinat ovat perinteisesti olleet huonoja 
ennustamaan ja/tai hinnoittelemaan poliittisia riskejä. Itse 
odotamme kauppasodan kiihtyvän pisteeseen, joka vahingoittaa 
maailmantaloutta ja heikentää erityisesti kansainvälisesti 
toimivien yritysten tuloksentekokykyä. Mielestämme on 
olemassa todellinen ja merkittävä riski siitä, että kauppasota 
painaa maailmantalouden taantumaan seuraavan 1-1,5 vuoden 
sisällä.

Talous- ja tuloskasvu edelleen USA:ssa vahvaa 
- tummia pilviä on kuitenkin ilmestynyt talous-
maiseman horisonttiin

Osakemarkkinoilla on hermoiltu viimeisen kuukauden aikana 
USA:n korkojen nousua ja kauppasodan kiihtymistä. Huoli on 
ollut oikeutettu. Samaan aikaan USA:n makrotaloustilanne 
on kuitenkin säilynyt hyvänä ja alkanut Q3-tulosjulkistuskausi 
ollut vahva. Markkinoiden pelot eivät näin ollen kohdistu tähän 
hetkeen tai edes lähikuukausiin, vaan pidemmälle ensi vuoden 
talous- ja yritysten tuloskasvunäkymiin. (Kuva 7 ja 8)

Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin odotetaan nostavan 
ohjauskorkoaan vielä kerran tänä vuonna ja 3-4 kertaa ensi 
vuonna. Itse uskomme ohjauskoron päätyvän 3,5 %:iin vuoden 
2019 loppuun mennessä, mikä tarkoittaisi neljää koronnostoa 
ensi vuoden aikana. USA:n keskuspankin rahapolitiikan 
kiristämistä ajaa inflaatiopaineiden kasvu. Presidentti Trumpin 
varsin laajat ja nousukauden loppuun ajoitetut verojen 
kevennykset kotitalouksille ja yrityksille sekä finanssipoliittinen 
elvytys - jossa pääpaino on puolustusmenoissa ja osin myös 
infrastruktuuri-investoinneissa - ovat tukemassa talouskasvua, 
mutta myös kiihdyttämässä inflaatiota. Lisäksi kauppasota on 
kasvattamassa painetta hintojen nousulle. (Kuva 9)

Finanssipolitiikan tuntuva keventäminen kasvattaa USA:n 
valtion budjettialijäämää, joka on jo nykyisellään noin 5 %/
BKT. Näin suuri budjettialijäämä nousukauden kuumimmassa 
vaiheessa on USA:n lähihistoriassa varsin poikkeuksellinen. 
Samaan aikaan myös vaihtotase - jonka alijäämäisyys on 
jo piirteeltään kroonista - on noin 2,5 %/BKT pakkasella. 
Finassipoliittisen elvytyksen arvioidaan yleisesti valuvan 
suurelta osin tuontihyödykkeisiin, joten vaihtotaseen alijäämä 
todennäköisesti kasvaa nykyisistä lukemista presidentti 
Trumpin tullimuurien pystyttelystä ja muista proktektionistisista 
toimista huolimatta. Tähän suuntaan vaikuttaa myös se, että 
keskuspankin rahapolitiikan kiristämisen ja koskotason nousun 
myötä dollari saattaa vahvistua. (Kuva 10)

Korkojen nousu vaikuttaa yhdessä kiihtyvän palkkainflaation 
ja syvenevän kauppasodan kanssa negatiivisesti yritysten 
tuloskasvunäkymiin. 

Kuva 3: USA:n talous on kasvanut jo vuosia potentiaalista vauhtiaan nopeammin 
ja talous on lähellä ylikuumenemista tuotantokuilun ollessa lähellä nollaa

Kuva 4: USA:n työttömyysaste on painunut historiallisesti alhaiseksi alle 4 %:iin - 
taloudessa vallitsee käytännössä täystyöllisyystilanne

Kuva 5: Työmarkkinoiden kireys näkyy palkkojen nousuvauhdin kiihtymisenä 
(keskimääräisten tuntipalkkojen vuotuinen muutos, 3kk liukuva keskiaro)



Kuva 6: Talouden toimiessa lähellä täyskapasiteettiaan ja palkkojen nousun 
nopeutuessa myös hintainflaatiopaineet kasvavat

Kuva 7: Ostopäällikköindeksit indikoivat USA:n teollisuuden ja palvelujen kasvun 
jatkuvan vahvana

Kuva 8: S&P500 -yhtiöiden tuloskasvu on edelleen vahvaa ja valtaosa 
julkistetuista tuloksista on ylittänyt ennusteet Q3 -tulosjulkistuskaudella

Kohoava korkotaso kasvattaa yritysten rahoituskustannuksia, 
nousevat palkat painavat tulosmarginaaleja ja 
tullimaksut vaikuttavat tuotantopanosten hintoihin, 
vienti- ja tuontikysyntään sekä häiritsevät kansainvälisten 
tuotantoketjujen sujuvaa toimintaa. 

Kuluvan vuoden alkupuoliskolla S&P500-yhtiöiden vuotuinen 
tuloskasvu ylsi lähelle 25 %:n lukemaa ja meneillään oleva 
Q3-tulosjulkistuskausi on lähtenyt liikkeelle vahvasti. 
Tähän mennessä noin viidennes S&P500-yhtiöistä on 
julkistanut kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa. 
Vuotuinen tuloskasvuvauhti on edelleen runsaat 20 % ja 
julkistetuista tuloksista yli 80 % on hakannut analyytikoiden 
konsensusennusteet. Vielä vuoden viimeisellekin neljännekselle 
odotetaan lähes 20 %:n tulosparannustahtia. Ennakoimme 
itse, että nämä ennusteet saavutetaan ja jopa ylitetään. Sen 
sijaan vuoden 2019 tulosennusteet S&P500-yhtiöille näyttävät 
huomattavasti vaatimattomimmilta. Tuloskasvun odotetaan 
yltävän ensi vuonna parhaimmillaan 10 %:iin tai jäävän sen alle. 
Viimeisen kuukauden aikana ennusteita on jopa varovaisesti 
tarkistettu alaspäin, mutta ne eivät mielestämme edelleenkään 
hinnoittele täysin eskaloitumassa olevaa kauppasotaa. 
Kauppasodan kärjistyessä pahimmilleen - USA:n mahdollisesti 
langettaessa 25 % suojatullit koko Kiinasta suuntautuvalle 
tuonnille ja Kiinan vastatessa tähän tavalla taikka toisella - 
S&P500-yhtiöiden tuloskasvuennusteet vuodelle 2019 voidaan 
joutua vielä puolittamaan nykyisestään. Tämä yhdistettynä 
nouseviin korkoihin ja kasvaviin palkkakustannuksiin voi 
tyrehdyttää amerikkalaisten yritysten tuloskasvun lähes 
tyystin ja tuoda jo melkein  vuosikymmenen jatkuneen 
osakemarkkinoiden noususyklin tiensä päähän.

Tuloskasvun taittumisen ohella lisäpainetta osakkeille voi ensi 
vuoden aikana tuoda myös korkotason nousun aikaansaama 
muutos sijoittajien käytöksessä. Ei pelkästään USA:ssa vaan myös 
kaikilla keskeisillä markkinoilla sijoittajat ovat eläneet viime 
vuodet poikkeuksellisen matalien korkojen ympäristössä. Tämä 
on houkutellut pääomia riskisempiin sijoituskohteisiin, kuten 
osakkeisiin, parempien tuottojen perässä. Korkotason noustessa 
riittävän korkeaksi ja tarjotessa aiempaa houkutelevampaa riski/
tuotto -suhdetta, pääomia voi siirtyä muista sijoituskohteista 
perinteisiin korkosijoituksiin. Esimerkiksi USA:ssa S&P500-
yhtiöiden omien osakkeiden ostojen ja osinkojen yhteenlaskettu 
tuotto on tällä hetkellä 4,7 %, eli noin 1,5 %-yksikköä korkeampi 
kuin 10v. valtionlainan kuponkituotto. Mikäli jossain kohden 
odotukset korkojen nousun jatkumisesta hälvenevät ja tuottoero 
osakkeiden ja korkojen välillä käy entistä pienemmäksi, edessä 
voi olla mittava rotaatio osakkeista korkoihin. Tämä rajoittaisi 
osakkeiden nousua tai painaisi osakekurssit jopa laskuun. 
(Kuva 11)

Euroopassa talouskasvu tyydyttävää, joskin 
poliittiiset riskit painavat osakemarkkinoita

Euroalueella korkotaso säilyy vielä pitkään alhaisena ja korkoero 
suhteessa USA:han jatkaa kasvamistaan. Euroopan keskuspankin 
EKP:n ennustetaan nostavan ohjauskorkoaan nollatasolta vasta 
ensi vuoden syksyllä. 



Kuva 9: USA:n keskuspankin Fedin koronnostot jatkuvat ja rahapolitiikka kiristyy 
lisää vuonna 2019 - EKP luopumassa 0-korkopolitiikastaan vasta ensi vuoden 
lopulla

Kuva 10: USA:n vaihtotase ollut kroonisesti alijäämäinen, eikä tilannetta 
välttämättä korjata nykyisillä tullisanktioilla

Keskuspankin lainojen osto-ohjelma on puolestaan päättymässä 
kuluvan vuoden lopussa, mutta EKP on ilmoittanut rullaavansa 
olemassa olevia lainoja ”tarpeelliseksi katsottavan ajanjakson”, 
joten keskuspankin tase ei lähde supistumaan vielä aikoihin. 
EKP:n osto-ohjelman ohella pitkiä korkoja euroalueella on 
hillinnyt selvästi USA:ta maltillisemmat inflaatiopaineet ja 
vaatimattomammat talouskasvunäkymät.

Myönteistä euroalueen kannalta on se, että aluetta pitkään 
vaivannut heikko kasvu ja erityisesti kasvun epätasaisuus 
jäsenmaiden välillä on paljolti helpottanut. Talous kasvaa tällä 
hetkellä kaikissa euroalueen jäsenmaissa. Erityisen rohkaisevaa 
on, että myös ongelmamaissa, kuten Espanjassa, Portugalissa ja 
Irlannissa, talous on nousussa. Keskeisenä huolena euroalueella 
on Italia, missä maan uusi hallitus on lähtenyt lipsumaan 
julkisen talouden vakaustavoitteista. Tämän seurauksena Italian 
valtionlainojen riskilisät suhteessa Saksaan ovat levinneet 
nopeasti sitten toukokuun. (Kuva 12)

Euroopassa haasteena on lisäksi Iso-Britannian ja EU:n 
välinen selvitystila. Britannian EU-eroneuvottelut ovat 
edenneet takkuillen, sillä pääministeri Mayn hallitus on 
heikko ja eripurainen. Ensi vuonna konkretisoituvaa EU-
eroa seuraa todennäköisesti jonkinlainen siirtymäaika, 
mutta sen jälkeiset sopimusehdot EU:n kanssa ovat vielä 
pitkälti auki. Vaikuttaa siltä, että Britannia haluaa säilyttää 
mahdollisimman paljon itsenäisyyttään sekä lainsäädännössä 
että maahanmuuttoasioissa, samoin kuin tehdä kahdenkeskisiä 
vapaakauppasopimuksia uusien osapuolten kanssa 
myöhemmin. Toistaiseksi pitkittyneet ja hapuillen edenneet 
Brexit-neuvottelut ei ole kuitenkaan heijastuneet näkyvästi 
sijoittajien käyttäytymiseen tai osakekursseihin. 

Sen sijaan kauppasodan välilliset negatiiviset vaikutukset ovat 
painaneet Euroopan pörssejä. Tämä näkyy esimerkiksi Saksan 
pörssissä, vaikka maan taloutta voidaan muutoin pitää yhtenä 
euroalueen vahvimmista. Saksalaisten kansainvälisten yritysten 
osakekurssit ovat olleet kuluvana vuonna erityisen paineen 
alla, sillä pelkona on, että viennistä riippuvaiset monikansalliset 
yhtiöt tulevat kärsimään USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan 
eskaloitumisesta. Tämä huolimatta siitä, ettei tullimaksuja tai 
muita kaupan sanktioita kohdistettaisi suoraan euroalueen 
maihin. Kasvanut epävarmuus on saanut sijoittajat varovaisiksi, 
osakkeiden tuottovaade on noussut ja kurssit laskeneet. 
Lisäksi - vaikka euroalueen osakemarkkinoiden arvostustaso 
on USA:n tapaan lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa - yritysten 
tuloskasvu on tähän saakka kuluvaa vuotta ollut eurooppalaisilla 
pörssiyhtiöillä huomattavasti heikompaa kuin Atlantin toisella 
puolella. Meillä Euroopassa osakkeilta on siis puuttunut 
vastaava tuloskasvun tuoma tuki kuin mitä USA:ssa on ollut. 
Jatkossa eurooppalaisten yritysten tuloskasvun odotetaan 
selvästi piristyvän, mutta näihin ennusteisiin liittyy mielestämme 
suurta epävarmuutta poliittisten riskien varjostaessa näkymiä. 
(Kuva 13 ja 14)

Kuva 11: S&P500-yhtiöiden yhteenlaskettu omien osakkeiden takaisinosto- ja 
osinkotuotto



Kuva 13: Euroopan pörssiyhtiöiden tuloskasvu on ollut vaatimatonta tänä vuonna 
- jatkossa tuloskasvun odotetaan piristyvän, joskin poliittiset riskit varjostavat 
näkymiä

Kuva 14: Euroopan ja USA:n osakemarkkinoiden P/E-arvostus on lähellä pitkän 
aikavälin keskiarvoa - markkinoilla ei ole arvostuskuplaa

Kuva 15:  Front Varainhoito Oy:n allokaationäkemys 24.10.2018

Varovaisuutta lisätty ja riskejä vähennetty 
allokaatiossa

Odotamme USA:n talous- ja tulossyklin menettävän 
nostettaan vuotta 2019 kohti kuljettaessa. Tämän ohella koko 
maailmantalouden näkymät ovat muuttuneet epävarmemmiksi, 
joskaan globaalilta taloudelta ei näkemyksemme mukaan ole 
vielä putoamassa pohja pois. 

Kasvaneiden poliittisten ja yritysten tuloskasvunäkymiin 
liittyvien riskien takia olemme kuitenkin vähentäneet 
osakepainoa sijoitussalkuissamme ja tehneet osakeallokaation 
sisällä merkittäviä muutoksia viime kuukausina. 

Tällä hetkellä osakkeet ovat allokaatiossamme neutraalissa 
painossa. Alipainotamme vahvasti kehittyviä markkinoita. 
USA:n osakemarkkinat ovat puolestaan osakeallokaation sisällä 
reippaassa ylipainossa. Eurooppa on kaiken kaikkiaan lievässä 
ylipainossa. Euroopan sisällä suosimme Saksan, Suomen , Iso-
Britannian ja Sveitsin osakemarkkinoita. 

Korkoallokaatiossamme olemme leikanneet kehittyvien 
markkinoiden valtionlainojen painoa. Valtionlainat ovat kaiken 
kaikkiaan vahvassa alipainossa. 

Ylipainotamme vahvasti korkean riskin yrityslainoja niiden 
tarjotessa parhaimman tuottopotentiaalin ja edelleen 
houkuttelevan riski/tuotto-suhteen. Käteisen olemme nostaneet 
ylipainoon salkuissamme viimeisen kuukauden aikana. (Kuva 15)

Kuva 12: Italian valtionlainojen riskilisät suhteessa Saksaan ovat levinneet rajusti 
uuden hallituksen suunnitellessa finanssipoliittisen kurin hölläämistä





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 
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