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Wallstreet lyhyesti
 Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014
 Täysin kotimainen, omistajina henkilöstö ja yli 400 asiakasta
 Asiakkaina yli 13.000 yritystä, instituutiota ja yksityishenkilöä
 Yli 45 asiantuntijaa palveluksessanne
 Toimipisteet: Helsinki, Lahti, Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu
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Kukaan (ei edes pankkirit) osaa ennusta
tulevaa 
Finanssisektori on huonomaineinen ala.
Markkinoiden kehitystä ei voi tietää.
Joutuu silti puhumaan ennusteista ja tulevaisuudesta.

TEE NYT SITTEN ASIAKASLUPAUS?

Finanssialalla kaikki lupaa samaa…
Osaaminen

Tuottoa

Rehellisyyttä

Asiantuntemusta

Tulosta

Turvallisuutta
Asiakaslähtöisyyttä

Riippumattomuus – totta vai tarua?
Helsingin Sanomat 22.3.2014
Talous, toimittaja Marko Erola

” Suomesta en ole löytänyt riippumatonta sijoitusneuvontaa tai varainhoitoa, en maksua vastaan enkä varsinkaan ilmaiseksi.”

Tarua avoimuudesta ja todellisuus
Salkun sisältö

Salkku avattuna
Lyhyet korot 1
Ostovelat ja saamiset
Valtion obligaatiot 2
Yrityslainat 1
Yrityslainat 3
Kehittyvät lainat 1
Kehittyvät lainat 3
Eurooppa 2
Eurooppa 4
Pohjois-Amerikka 2
Kehittyvät 1
Suomi

Tili
Valtion obligaatiot 1
Valtion obligaatiot 3
Yrityslainat 2
Yrityslainat 4
Kehittyvät lainat 2
Eurooppa 1
Eurooppa 3
Pohjois-Amerikka
Japani
Kehittyvät 2

Omat rahastot
Itsenäiset
kansainväliset
rahastot

Wallstreetilla ei ole omaa sijoitussalkkua, sijoitusrahastoja tai muuta toimintaa, jotka
voisivat aiheuttaa eturistiriitoja palvelujemme tarjoamisessa asiakkaillemme.
Käytettävissämme on yli 40.000 rahastoa 450 rahastoyhtiön valikoimasta.

Wallstreet - Asiakaslupaukset

”Tarjoamme asiakkaillemme innovatiivisia ideoita varainhoitoon”
”Kaikki varainhoidon palvelut saman katon alta”
”Moderni tapa hoitaa varoja”

Disclaimer
This material has been prepared for professional investors. Wallstreet Asset Management Oy (WAM) when preparing this report has not taken
into account any one customer’s particular investment objectives, financial resources or other relevant circumstances and the opinions and
recommendations herein are not intended to represent recommendations of particular investments to particular customers. All securities'
transactions involve risks, which include (among others) the risk of adverse or unanticipated market, financial or political developments and, in
international transactions, currency risk. Due care and attention has been used in the preparation of this forecast information. However, actual
results may vary from their forecasts, and any variation may be materially positive or negative. Forecasts, by their very nature, are subject to
uncertainty and contingencies, many of which are outside the control of WAM.
WAM can not guarantee that the information contained herein is without fault or entirely accurate. The information in this material is based on
sources that WAM believes to be reliable. WAM can however not guarantee that all information is correct. Furthermore, information and
opinions may change without notice. WAM is under no obligation to make amendments or changes to this publication if errors are found or
opinions or information change. WAM accepts no responsibility for the accuracy of its sources.
WAM is the owner of all works of authorship including, but not limited to, all design, text, sound recordings, images and trademarks in this
material unless otherwise explicitly stated. The use of WAM's material, works or trademarks is forbidden without written consent except where
otherwise expressly stated. Furthermore, it is prohibited to publish material made or gathered by WAM without written consent.

