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Kiinan ja USA:n välisen kauppasodan syventyessä ja tästä aiheutuvien yleiseen talouskehitykseen ja yritysten tuloskasvuun 
liittyvien riskien kasvaessa olemme luopuneet osakkeiden ylipainotuksesta allokaatiossamme. Olemme laskeneet osakkeet 
neutraaliin painoon. Osakesijoitusten sisällä olemme keventäneet erityisesti kehittyvien markkinoiden painoa - mikä käytännössä 
tarkoittaa Kiinaa ja muuta Aasiaa -  ja samalla lisänneet sijoituksia USA:han ja jossain määrin valikoiduille Euroopan markkinoille. 

Kauppasodan eskaloituessa vaarana on maailmantalouden ajautuminen taantumaan. Myös USA:n oma talous ja varsinkin 
amerikkalainen kuluttaja - joka viimekädessä maksaa Kiinasta tuotaville tuotteille asetetut tullimaksut - kärsii tilanteesta. 
Kauppasota vaikuttaa USA:n yritysten tuloksentekokykyyn haitallisesti. Mikäli USA laajentaisi tullisanktioitaan ja langettaisi 
uhkaamansa 25 %:n tullimaksun kaikkeen tuontiin Kiinasta, S&P500-yhtiöiden vuoden 2019 tuloskasvu jäisi mahdollisesti puoleen 
nyt ennustetusta. Tämä toisi lähemmäs vuosikymmenen jatkuneen osakemarkkinoiden nousun tiensä päähän.

USA:n ja Kiinan välinen kauppasota on 
eskaloitumassa vauhdilla

Kauppasodan syveneminen varjostaa markkinanäkymiä

Kauppasota USA:n ja Kiinan välillä kovenee. USA asetti 24.9. 
uusia tulleja kiinalaisille tuotteille, jotka kattavat USD 200 
miljardia tuonnin arvosta. Jo aikaisemmin tulleja oli kohdistettu 
tuontiin, joka oli arvoltaan USD 50 miljardia. Viimeisimpien 
toimien myötä USA:n tullimaksut iskevät puoleen Kiinasta 
tulevasta tuontista. 

Vastavetona USA:n toimille Kiina ilmoitti asettavansa 
tullimaksuja USA:sta tuotaville tuotteille, jotka tuonnin arvolla 
mitattuna ovat yhteensä USD 60 miljardia. Tämän myötä Kiinan 
tullit kattavat USA:sta tulevan tuonnin arvosta yhteensä USD 110 
miljardia, joka vastaa 85 % tuonnin kokonaisarvosta. (Kuva 1)

Viimeisimmät USD 200 miljardille USA:n langettamat tuontitullit 
ovat suuruudeltaan 10 %, mutta tullimaksujen taso nousee 
vuodenvaihteessa 25 %:iin, ellei kauppakiistassa saada tätä 
ennen sopua. Tällä hetkellä Kiinan USD 60 miljardin tuonnille 
asettamien tullien taso on puolestaan joko 5 % tai 10 % 
tuotteesta riippuen. Aikaisemmin heinä-elokuussa puolin 
ja toisin USD 50 miljardin arvoiseen tuontiin kohdistetut 
tullimaksut ovat sekä Kiinan että USA:n osalta suuruudeltaan 
25 %.

Nyt syyskuussa nähty nokittelukierros ei ole jäämässä 
viimeiseksi. Presidentti Trump on ilmoittanut, että Kiina 
vastatessa USA:n viimeisimpiin toimiin - kuten välittömästi 
tapahtui - USA on valmis langettamaan tullimaksuja USD 267 
miljardin arvoiselle tuonnille, jonka jälkeen tullit kattaisivat 
USA:n koko tuonnin Kiinasta. 

Kiina on ilmoittanut, ettei se neuvottele USA:n kanssa kaupan 
sanktioista niin kauan, kun presidentti Trump uhkaa ottaa 
käyttöön uusia tulleja. Kiinan mukaan ovi neuvotteluille on 
heidän puoleltaan aina auki, mutta keskusteluja täytyy käydä 
molemminpuolisen kunnioituksen ympäristössä. Neuvotteluja 
ei voida aloittaa uusien tullien pelossa. Kommenteillaan Kiina 
haluaa tehdä selväksi kaksi asiaa: 1) Kiina on suurvalta, jota on 
kohdeltava tasapuolisena neuvottelukumppanina ja 2) Kiina ei 
ole pakotettavissa, eikä se taivu painostuksen alla. Erityisesti 
jälkimmäinen on kiinalaisessa kulttuurissa merkityksellistä, sillä 
pakon edessä taipuminen tarkoittaisi häpeällistä ja nöyryyttävää 
”kasvojen menettämistä”. 

Kauppasotaan lähtiessään Trumpin hallinto ei ehkä pohtinut 
tätä näkökulmaa riittävän huolellisesti ja mahdollista on, että 
yksipuoluejärjestelmänä Kiinalla on kärsivällisyyttä odottaa 
ja pelata kauppasotapeliä pidempään kuin nelivuotisella 
presidenttikaudella toimivalla demokraattisella USA:lla. 
Saadakseen Kiinan neuvottelupöydän ääreen, presidentti 
Trumpin hallinnon täytyy paitsi kohdella Kiinaa tasapuolisena 
neuvottelukumppanina ilman painostustoimia, sen tulee myös 
täsmentää vaateensa ja esittää selkeästi mitä se haluaa Kiinalta. 
Tällä hetkellä USA ei ole valtuuttanut ketään henkilöä selkeällä 
mandaatilla neuvottelemaan Kiina kanssa. Ilman tätä vakavasti 
otettavat neuvottelut eivät ole mahdollisia ja kauppasodan 
syveneminen entisestään on todennäköistä.   

Kauppasodalla on arvaamattomia ja myös USA:lle 
vahvasti negatiivisia vaikutuksia

Kaikkia kauppasodan vaikutuksia kansantalouksille ja yksittäisille 
yrityksille on vaikeaa ja osin mahdotontakin arvioida. Esimerkiksi 
Mercedes-Benz autoja valmistava saksalainen Daimler AG 
joutui antamaan jo kesällä tulosvaroituksen, sillä yhtiö odotti 
aikaisemman pienen tuloskasvun sijaan tuloksensa tänä 
vuonna hieman laskevan vuotta aiemmasta. Syyksi yhtiö ilmoitti 
Kiinan 25 % tuontitullit USA:ssa valmistetuille autoille. Daimler 
valmistaa USA:ssa Mercedeksen katumaastoautoja, joita se vie 
Kiinaan ja mikä on näille autoille suurin yksittäinen markkina. 
Monimutkaisten kansainvälisten tuotantoketjujen takia 
kauppasodasta kärsivät helposti siis myös yhtiöt ja taloudet, 
joilla ei ole suoranaisesti osaa eikä arpaa USA:n ja Kiinan 
välisessä sapelien kalistelussa. 

Laajasti ottaen voidaan todeta, että kauppasodan jatkuessa ja 
edelleen eskaloituessa, kansainvälisillä markkinoilla toimivien 
yritysten tuotantoketjujen toiminta häiriintyy merkittävästi ja 
tulosvaroituksia on odotettavissa tulevana talvena runsaasti. 
Yritysten toimintaan ja tulosnäkymiin liittyvän epävarmuuden 
kasvu voi helposti johtaa sijoittajien riskinottohalukkuuden 
vähenemiseen ja tuottovaateiden kohoamiseen 
osakemarkkinoilla. Tämä tarkoittaisi laskupainetta osakkeiden 
hintoihin. 



Kuva 1: Kauppasodan eskaloituminen USA:n ja Kiinan välillä vuoden 2018 aikana



Viime kuukausina kehittyneiden maiden osakemarkkinat 
ovat käyttäytyneet varsin rauhallisesti ja erityisesti USA:n 
osakemarkkinat ovat osoittautuneet kuluvana vuonna hyvinkin 
vastustuskykyisiksi kauppasodan aiheuttamalle epävarmuuden 
kasvulle. Keskeinen syy tähän on, että USA:ssa talouskasvu 
on jatkunut toistaiseksi vahvana ja makrotalouden näkymät 
ovat edelleen suotuisat. Tämän ohella erityisesti yritysten 
tuloskasvu on ollut poikkeuksellisen vahvaa USA:ssa, mikä on 
ollut omiaan tukemaan osakemarkkinaa. Vuoden alkupuoliskolla 
S&P500-yhtiöiden vuotuinen tuloskasvu ylsi lähelle 25 % 
ja vuoden jälkipuoliskolle ennakoidaan melkein 20 %:n 
tulosparannustahtia. (Kuva 2)

Nykyisessä tilanteessa vaarana on, että tänne saakka jatkunut 
yritysten erittäin vahva tuloskasvu sekä USA:n talouden ja 
osakemarkkinoiden hyvä performanssi saavat presidentti 
Trumpin yliluottavaiseksi toimiensa suhteen. Tuloksena voi olla 
mittava väärinarviointi ja lopputulemana talous- ja tuloskasvun 
hyytyminen sekä mittava osakemarkkinoiden korjausliike 
alaspäin.  

Tähän mennessä on voinut helposti tulkita talouden ja 
markkinoiden perusteella, että USA ei kärsisi kauppasodasta. 
Maa ei todellisuudessa kuitenkaan ole immuuni presidentti 
Trumpin hallinnon tekemille toimille. Viime kädessä myös USA:n 
talous ja yksittäiset yritykset kärsivät tilanteesta. Kuluttajille 
tullimaksut ovat myyntiveron kaltainen maksu, joka nostaa 
tuotteiden hintoja ja syö kotitalouksien ostovoimaa. USA:ssa 
yksityinen kulutus on lähes 70 % bruttokansantuotteesta, joten 
kulutusmahdollisuuksien heikkenemisellä on vahva ja välitön 
vaikutus koko kansantalouden kasvuun. Kauppasota voi painaa 
myös kuluttajien luottamusta talouteen ja tätä kautta vaikuttaa 
kulutuskäyttäytymiseen. Kauppasodan syveneminen lisää 
talouden toimintaympäristöön liittyvää epävarmuutta ja saa 
yritykset harkitsemaan yhä tarkemmin investointipäätöksiään. 
Investointien siirtäminen kauemmas tulevaisuuteen tai niiden 
peruuntuminen kokonaan hyydyttäisi nopeasti investointien 
kasvun ja hidastaisi kokonaistuotannon nousuvauhtia. 
Lisäksi tuotantoketjujen toiminnan häiriintyminen sekä 
tullimaksujen aiheuttamat vaikutukset kysynnän määrään ja 
voittomarginaaleihin uhkaavat hidastaa yritysten tuloskasvua. 

Yleisten arvioiden mukaan kiihtyvä kauppasota voi leikata 
USA:n talouskasvusta helposti 0,5-1 %-yksikköä, jolloin ensi 
vuonna maan kokonaistuotanto kohoaisi nyt ennustetun 2,5 %:n 
sijaan vain 1,5-2%. Samaan aikaan kauppasodan ennustetaan 
heikentävän Kiinan talouden kasvua 1-2 %-yksikköä ja joidenkin 
optimististen ennusteiden mukaan vain marginaaliset 
0,1-0,3 %-yksikköä. Huolimatta kauppasodan jopa parin 
prosenttiyksikön talouskasvua hidastavasta vaikutuksesta, Kiinan 
kokonaistuotanto kasvaisi ensi vuonna edelleen 4,5-5 % tahtia. 
Yksi optimisteista, Deutsche Bankin Kiina-ekonomisti Zhiwei 
Zhang arvioi, että kauppasodan seurauksena Kiinan viennin 
kasvu hidastuu kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen 11 %:n 
vauhdista 7 %:iin vuoden viimeisellä neljänneksellä ja edelleen 4 
%:iin vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. 

Kuva 2: USA:n S&P500-yhtiöiden tuloskasvu on ollut erittäin vahvaa kuluvan 
vuoden alkupuoliskolla ja sen odotetaan jatkuvan hyvänä myös vuoden 
jälkipuoliskolla

Kuva 3: S&P500-yhtiöiden P/E-arvostus on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa

Kuva 4: Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksit puoltavat näkemystä 
USA:n talouskasvun jatkumisesta hyvänä 



Fedin kiristyvä rahapolitiikka ja nousevat korot 
jarruttavat USA:n taloutta vuosina 2019-20

USA:n talous on hyvässä kasvussa ja lunastanut sille asetetut 
odotukset. USA:n ennakoivat suhdannemuuttujat puoltavat 
edelleen näkemystä talouskasvun jatkumisesta ja taantuman 
riski kuluvalle vuodelle on pieni. Vuonna 2019-20 taantuman 
riskin odotetaan kuitenkin kohoavan nopeasti Fedin 
rahapolitiikan kiristymisen ja pitkien korkojen nousun myötä. 
(Kuva 4)

USA:ssa työllisyyskehitys on ollut vahvaa. Uusia työpaikkoja on 
syntynyt viimeisen vuoden aikana keskimäärin runsaan 190 
000 kappaleen kuukausitahtia ja työttömyysaste on laskenut 
finanssikriisiä seuranneen taantuman 10 %:n huipusta 3,9 %:iin. 
Työttömyysaste on painunut USA:ssa kuitenkin jo rakenteellisen 
työttömyysasteen alapuolelle (NAIRU) - jonka arvioidaan olevan 
noin 4,5 % - ja jatkavan laskuaan. Työttömyysasteen lasku 
alle rakenteellisen tasonsa ruokkii palkka- ja hintainflaatiota. 
Inflaatiopaineet ovatkin USA:ssa lisääntymässä, joita 
kasvattaa osaltaan myös käyttöönotetut tuontitullit. Inflaation 
odotetaankin kohoavan seuraavan vuoden aikana merkittävästi 
keskuspankin asettaman 2 %:n tason yläpuolelle. Kun 
samalla kokonaistuotanto on kohoamassa yli potentiaalisen 
tuotannon tason, lisää tämä (Taylorin periaatteen mukaisesti) 
paineita Fedille nostaa ohjauskorkoaan. Odotammekin USA:n 
keskuspankin ohjauskoron nousevan nykyisestä 2,25 %:sta 
runsaalla prosenttiyksiköllä vähintään 3,5 %:iin vuoden 2019 
loppuun mennessä. Inflaation kiihtyessä ja talouden näkymien 
säilyessä edelleen suhteellisen hyvänä, myös pitkien korkojen 
voidaan odottaa nousevan. Arvioimme USA:n 10v lainakoron 
(10y treasury yield) kohoavan nykyisestä 3,0 %:sta vähintään 
yhdellä prosenttiyksiköllä ensi vuoden loppuun mennessä. 
(Kuva 5, 6, 7, 8 ja 9)

Kokonaistuotannon kasvun hän kuitenkin ennustaa hidastuvan 
vain marginaalisesti meneillään olevan vuoden 6,5 % 
vauhdista 6,3%:n tahtiin vuonna 2019 Kiinan keventävän 
raha- ja finanssipolitiikan ansiosta. Hänen mukaansa Kiina on 
valmis tekemään ”kaiken tarvittavan”, jotta maan hallituksen 
talouskasvulle asettamat tavoitteet saavutettaisiin. Mikäli tämä 
toteutuisi, kauppasodan negatiiviset vaikutukset jäisivät Kiinassa 
huomattavasti vähäisimmiksi kuin USA:ssa. Tällöin USA olisi 
nykyisellä politiikallaan ampumassa itseään jalkaan kovaa ja 
huolella.

Pankkijätti JP Morgan puolestaan arvioi taannoin, että mikäli 
kauppasota eskaloituisi ja USA kohdistaisi 25 % tullimaksun 
koko Kiinasta tulevaan tavaratuontiin, leikkaisi tämä tuntuvasti 
amerikkalaisten yritysten tuloskasvua. Pankin mukaan 
S&P500-yhtiöiden tuloskasvu puolittuisi nyt ennustetusta 10 
%:n vauhdista 5 %:iin vuonna 2019. Vaikka S&P500-yritysten 
keskimääräinen P/E-arvostus liikkuukin lähellä pitkän aikavälin 
keskiarvoa kertoimen ollessa rullaavilla 12kk:n tulosennusteilla 
16,5, näin suuri alaspäin revisointi tuloskasvussa toisi USA:n 
pitkään jatkuneen osakemarkkinanousun tiensä päähän. 
(Kuva 3)  

Kuva 5: USA:n työttömyysaste on painunut jo alle 4 %:n tason ja maassa vallitsee 
käytännössä täystyöllisyys

Kuva 6: Hyvä talouskehitys ja kireät työmarkkinat ruokkivat palkka- ja 
hintainflaatiota – kiihtyvä inflaatio pakottaa Fedin kiristämään rahapolitiikkaansa

Kuva 7: Fedin rahapolitiikan kiristys jatkuu ja vuoden 2019 loppuun mennessä 
ohjauskorko lienee vähintään 3,5 % 



Kuva 8: USA:ssa pitkät korot ovat nousussa ja korkoero suhteessa euroalueen 
ydinmaihin on kasvanut historiallisesti poikkeuksellisen suureksi

Fedin rahapolitiikan kiristäminen ja yleisen korkotason 
nousu vaikuttavat maan talouskehitykseen ja yritysten 
tuloksentekokykyyn. Sijoitusmarkkinoilla korkojen kohoaminen 
houkuttelee puolestaan varoja riskisistä sijoituskohteista, kuten 
osakkeista, matalampi riskisiin korkosijoituksiin. Katsommekin 
Fedin rahapolitiikan kiristämisen muodostavan vuoden 
2019 aikana keskeisen riskin osakemarkkinoiden nousun 
jatkumiselle ja näkyvän vähintäänkin volatiliteetin kohoamisena 
osakemarkkinoilla. Korkotason nousu yhdessä kauppasodan 
kiihtymisen ja verokevennysten vaikutusten hiipumisen kanssa 
voi viedä USA:n talouden taantumaan 2019 lopulla tai vuoden 
2020 aikana.

Olemme luopuneet osakkeiden ylipainosta 
allokaatiossamme

Kaiken kaikkiaan maailmantalouden vuoden 2018 talouskehitys 
on ollut tyydyttävää. Yritysten vahva tuloskasvu on kannatellut 
USA:n markkinaa, mitä samaa ei voi sanoa Euroopasta. 
Aasian markkinoita ja erityisesti Kiinaa on painanut syvenevä 
kauppasota. Kauppasota ja kasvanut poliittinen epävarmuus 
on heijastunut myös Euroopan osakemarkkinoihin. 
Vuotta 2019 kuljettaessa kauppasotaan liittyvät riskit ovat 
lisääntyneet ja odotamme tilanteen edelleen pahenevan 
ennen kuin se paranee. Samalla Fedin tulevat koronnostot 
lisäävät epävarmuutta USA:n talousnäkymiin ja yritysten 
tuloskavuun. Amerikkalaisen sijoittajan näkökulmasta korot ovat 
muodostumassa entistä houkuttelevammaksi sijoituskohteeksi, 
mikä voi aiheuttaa rotaation osakkeista korkoihin ja painaa 
osakekursseja vuoden 2019 aikana. Tämä tapahtuu erityisesti jos 
kauppasota syvenee, yritysten tuloskasvunäkymät heikkenevät 
ja epävarmuus yleisestä talouskehityksestä kasvaa. Vaikka 
osakemarkkinoilla ei ole nähtävissä yleistä arvostuskuplaa, 
vaan keskeisten markkinoiden P/E- ja P/Bv-arvostukset ovat 
lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, olemme edellä mainituista 
epävarmuustekijöistä johtuen luopuneet osakkeiden ylipainosta. 
Tällä hetkellä osakkeet ovat allokaatiossamme neutraalissa 
painossa. Osakeallokaation sisällä olemme laskeneet erityisesti 
kehittyvien markkinoiden painoa salkuissamme. Kehittyvät 
markkinat ovat nyt vahvassa alipainossa. Samalla USA-painoa 
on lisätty ja erityisesti olemme kasvattaneet teknologiayritysten 
osuutta salkuissamme. Eurooppa on allokaatiossamme 
lievässä ylipainossa. Euroopassa suosimme tiettyjä valikoituja 
markkinoita; Iso-Britanniaa, Saksaa, Suomea ja Sveitsiä. 

Koroissa haasteena on tuottonäkymien vaatimattomuus. 
Euroopan keskuspankin (EKP) ohjauskorko säilyy vielä pitkälle 
ensi vuotta nollassa. Ensimmäinen koronnosto EKP:lta on 
odotettavissa vasta myöhään ensi syksynä, joten lyhyet 
markkinakorot pysyvät erittäin alhaisina lähelle tuota ajankohtaa 
ja vielä kauas siitä eteen päin, sillä keskuspankin rahapolitiikan 
normalisointi tapahtuu asteittain ja hitaasti. Lyhyiden korkojen 
tuotot säilyvät euroalueella näin ollen erittäin matalina ja 
reaalituotot negatiivisina vähintään 2020 vuoteen saakka. 

Kuva 9: USA:n korkokäyrä nousee ja tasoittuu

Kuva 10: Front Varainhoito Oy:n allokaatio 1.10.2018



Euroalueen ydinmaiden valtionlainoistakin on vaikeaa saada 
positiivisia reaalituottoja. Yrityslainoille ympäristö on toistaiseksi 
ollut suotuisa. Euroopassa yritykset ovat keventäneet 
velkaisuuttaan ja niiden fundamentit ovat kunnossa. 
Samalla tukea on saatu elpyvästä taloudesta ja elvyttävästä 
keskuspankkipolitiikasta. Hyvälaatuisissa yrityslainoissa 
riskipreemiot ovat kuitenkin tulleet siinä määrin alas, että niiden 
ei enää voida olettaa laskevan merkittävästi. 

Investment grade -yrityslainojen riskinä voidaan pitää valtion 
joukkolainakorkojen nousua. Riskispredien ollessa tiukkoja, 
nostaisi valtion lainojen korkojen nousu helposti myös näiden 
lainojen korkoja ja laskisi samalla hintoja. Riskisemmissä 
yrityslainoissa eli ns. high yield -yrityslainoissa alkaa myös 
paras tuottopotentiaali olla takana päin. High yield -lainojen 
riskilisät ovat matalalla, joten valtion joukkolainakorkojen 
kohoaminen heijastuisi todennököisesti myös näihin lainoihin. 
Riskisenä omaisuusluokkana erityisesti markkinoiden yleisellä 
riskinottohalukkuudella on kuitenkin erittäin suuri merkitys 
high yield-lainojen lyhyen tähtäimen tuottopotentiaaliin. 
High yield -lainoilla on vahva korrelaatio osakemarkkinoiden 
käyttäytymisen kanssa. Koroissa tuottopotentiaalia ei kuitenkaan 
ole juurikaan muualta saatavilla, joten ylipainotamme vielä 
toistaiseksi allokaatiossamme sekä hyvälaatuisia että korkean 
riskin yrityslainoja. (Kuva 10)



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.
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