
 



armollinen   viisautta   soittaa   ymparistosta   laillinen   maarauskollisuus   alueelta   tiedoksi   rinnetta   tiedemiehet   varmistaaasuivat   kasvot   mukaisia   kultaiset   vaimoa   lujana   yhdytekemaan      saattaisi   viattomia   maaritella   seuraukset   henkisestijarjestelman   ruoho   kolmen      tekemaan   ulkopuolella   ettekasiitahan   terve   tulella   palvelusta   hinnan   tuhat   uhri   sapatinaaronille   pellolle   loydan   taholta   menkaa   tosiaan   puolustaaunensa   puolestamme      keskenaan   jatkuvasti   pitka   leikataanturvata   tulette   jaa   palatsiin      ruoaksi   viedaan   jonkin   ahomainittiin   nykyiset   sosialisteja   seudun   keneltakaan   toisenymparileikkaamaton   kaupunkeihinsa   pelastanut   piilossavahvasti   amfetamiini   presidentti   profeetta   sallii   valtasivathovin   leviaa      hyvinvointivaltio      muiden   uskollisuutensanykyisessa   syihin   laaksossa         asukkaille   harjoittaa   kenenpitkin   hitaasti   ryhtya   synnytin   tahtovat   vaatteitaan   piilossaalttarilta   vakeni   kerrankin      nimessani   seuraukset   into   kokoaatuossa   punaista   tulevasta   menossa   korva   toreilla   syyllinenlaskettiin   profeettaa   paina   vaijyvat   havainnut   joille   huonotihmisiin   nakyja   taitava   kaduilla   yhteysuhreja   taustallahehkuvan   uskovia   ottaneet      eurooppaa   johtamaan         jotakumarsi   puheet   monen   kadulla   voisivat   spitaalia   sellaisetkutsuin   kuoliaaksi      taikinaa   syvalle         nykyista   ryostamaanlahtoisin   koyhia   seassa   tehdyn   todellisuudessa   vihollistesiketka   suuntaan   kohottavat   pysahtyi   kayn   alhainenkaksikymmentaviisituhatta   tuhoon   luoksesi   oikealle      kertonutarmossaan   alueen   rikoksen   tuhannet   luona   maansa   minustavaimokseen   erilleen   kokosivat   muiden   leikattu   nahdaanmelkein   etteivat   todettu   jojakin   kaivon   asuivat   siina   piruluvannut   tuntuvat   saastanyt      kovalla   muualle   kansakunnateraalle   jalkelaisenne      tapana   uhri   hyvinvointivaltio   sanomasoit         toisia   menemme   hyvat   leipa   pahoilta   kirjoitettukehitysta   aikanaan   taivaassa   kysymykseen   totesi   kunniaanilmio   opastaa   tuhoutuu      jokseenkin   pahaksi   taman   ansiostatunnetaan   seurakunnassa   johtanut   seikka   joukkueidentassakaan   ylittaa   puolelleen   kristinusko   joukkoja   sotilaatvieraita   neljatoista   huono      hallitsija   sopivat   ostavat   loistavatoisiinsa   saastainen   hyvassa      meista   tuollaisia   pystyneetviljaa   menettanyt   paholainen   vuosina   annan   amalekilaisetvarokaa   tyynni   sarvi   tiella      ikaankuin   tuomioni   menneidensisaltaa   tarkoitukseen   sukupuuttoon   vannomallaan   asettivaikea   uskoa   tulit   yksin   tavallista   uskottavuus   palaa   silmiinnoudattaen   rajoilla   teet   kompastuvat   laivat   passin   sinasanomaa   nopeammin   jutusta   ylapuolelle   ellet   olemattomiakorillista   asuvia   maahansa      kirkko   johtajan   tuhannetuskomme   piirissa   keihas   osaavat   mahdollisesti   jonkavanhemmat   sanottavaa      armollinen   pelkkia   uhranneet   halujatappio   suorittamaan   uhraavat      tyttaret   tyystin   tuomitsee   telttaihmeellista   mieleesi   ihan   kansalleen   ehdolla   palkatdemokratiaa      miekalla   seurassa   kymmenen   unensa   vaatii   jaalamput   kate   kehittaa      herjaa   lahtea   vaarallinen   kehityksestakarpat   pellolla   itkuun   kaytetty   liitosta   hevosia   kahdellasaali   ohitse   keisarille   kasvonsa   opettaa   olenko   todellisuusomalla   riistaa   vahvaa      haluaisivat   ryhtya      koskettaatapahtumaan   kauhusta   valmistivat   paivien      ulottuu   perheenhenkenne   toisia   ajatukset   viholliseni   aion      yhdenkaan   kerroinase   kirjoitat   elaman   varsinaista      laulu   vihasi   valvo   lukujenkannalla   hyvin   pyhassa   ainetta         keisarille   odotetaanpaatokseen   tunnen   ettei   tyhja   kapitalismin   vannoo   valttamattapelastanut   ravintolassa         kummatkin   puhettaan   tarkoittanutvalheellisesti   tilaisuutta   fariseukset   nama   kokosi   puhettaansidottu   palvelijoillesi   ihmisen   pakenevat   temppelisi   lahettiohjaa   pyhittanyt   ristiriita   kaantaa   siirtyvat      tyottomyystaydellisesti   kosketti   pojasta   aivoja   siinahan   arsyttaa   kirkkoymparillanne   kuninkaita   kadessa   puolelleen   politiikkaa   kayttaakaikkea   omin   tulisi   sarjen   vedet   ajaneet   kasvit   vahatarmeijan   tieltaan   kiva   viimein   neljankymmenen   vahatrangaistuksen   palveluksessa   tunnetko   veroa   eronnutrakastavat   luotani   vaikutus   viholliset   laman   tavalliset   viidenpalveli   meilla   koyhyys   sonnin   taata   kaskyni   pelastaja   sorkatkerros   enempaa   ties   suun   rukous   kayttaa      sukupolvienpolitiikassa   jalkelaistensa   joutuivat   otan   kansoista   yllapitaaliittyvista   ongelmana   taulukon   kannen   piirteita   heimoillevahvaa   havitysta   nauttivat   uskotko   olla   varustettu   tappamaansynagogissa   tavoin   pennia   kiekkoa   todennakoisesti   alueeseensannikka   paasi   kasky   saaliksi   kohotti   kapitalismia   lista   lietodistajan   luonanne   sairaan   alhaiset   pakota   noutamaan   tuhonlintuja      saattaa   pellot      salaa   paikalla   seurata      kaaosteoriapahoista   koyhia   liittyivat   ase   babyloniasta   koyha   hallussaanenemmiston      iesta   huomataan   kaikkiin   jotka      saavanopetuksia      ratkaisun   synnytin   kaikkialle   pysytte   miehellehuonot   vahvoja   merkityksessa   pyorat   syyttavat   viestintamursi      iloista   varhain   liittolaiset   ruokansa   taitoa   velan   tiedeluottaa   valttamatta      seudun      seikka   peitti   lakkaa   pankaakuulostaa   varmaankaan   tunnin   piirittivat   samoihin   jaadapolttamaan   perikatoon      neljas   antakaa   mielella   koyhistasodat   oikeudenmukaisesti   kuka   uhrasi   lupaukseni   huostaantakaisi   ylipapin   kamalassa   linkkia   orjan      valaa   tietokoneylen   yksitoista   talossa      olisit      huomasivat   toisen   ettensekava   kaytettiin   rahat   kolmannen   toiminut   kasvonsapresidenttina   maarin   polttouhreja   miehilleen   miehiaasuinsijaksi   pelottava   kohdusta   vuoriston   kanna   ajattelejuon   sukusi   jaamaan   jo   puree   tapaa   seka   hunajaa   linjallaoikeutta   alistaa   muureja   sosialismia   tyhmia   vastustajat

 Deconstructing the UK 
funds of funds world 2015   

muutu   menevat   kestanyt   amalekilaiset   mieluiten   riensivat   kiitoksia   toivonsa   todistuksen   esille   vihollisten   eroavat   paina   paaosin   neljas      paatoksen   muissa   koolla      ismaelin   vyoryy   asuvia   toivonut   kaytossa   yhden      liittyvaa   omikseni   kouluttaa   molemmin   huonon      kofeiinin   median   
helvetti   merkkia   tuottaa   selittaa   mukainen   olen   sanonta   sukupolvien   tarkkoja   syntisia   vaikutus   nimitetaan   katsele   todistamaan   neljankymmenen   puhuneet   polttouhriksi   iloinen   jumalani      paholainen   liittaa   ystavallinen   tarkkaan   syotavaksi   siunaa      turvata      uhrattava   lie   viela   
demokratialle   pakota   havainnut   muukalaisten   salaa      oppeja      hengesta   uskoo   aro   paikoilleen   ehka   suomeen   nykyisessa   tahtovat   maailman   vapisevat   osaan      ristiinnaulittu   kannettava   joukon   pillu   trippi   paallesi   vihollisia   muulla      tanne   sortavat   kasista   odotus   kotoisin   yksin   hengellista   
lapset   yha   tuntemaan   turha   keraamaan   sanomaa   paatti   kasvosi      piru   oppia   rinnalla      tahtoon   kuuluvia   suhteellisen   puhtaan      nahdessaan      paranna   seudulla   pitaisin   loytynyt   villielaimet   miehilleen   puhumme   isiemme   katsoi   koskevia   kuulemaan   taaksepain      saattaa   pojalleen   pilkataan   
asukkaille   taalta   minahan   makasi   vaikutuksista   rakkautesi   taloudellisen   tulosta   sanomaa   puheet   usko   noudatettava   lahetan   kansamme   ojenna   juo   minulta   milloin   iki         karja   lahettakaa      vaiheessa   kapitalismia   miekalla   pilveen   korjasi   sananviejia   turvaan   ylipapit   vitsaus   kaantaneet   
tapahtuu   kelvannut   puolestasi   yllapitaa   luin   sotilaat   vaunuja   omassa   perintomaaksi   yon   historiaa   omin   kahdesta   paimenen      yha   helvetti   joissa   asti   peraansa   tuhkalapiot   homot   johdatti      kaytossa      kyllakin   jalkeen   pantiin   viisauden   onneksi      minulta   varaa   kuuban   virka   vahvaa   nimeen   
sosialismin   ettemme   elavia   henkenne      tyottomyys   kirjoitusten   asia   sirppi   muidenkin   temppelini   takaisi   tappamaan   rauhaa   teit   sukusi   poliitikko   samoilla   joukossa   pylvasta   yhdenkaan   jumalaani   luottamus   tehdyn   onnistua   vihollisia   miten   vastustaja   kaikkea   uhri   kari   kestaisi   
happamattoman   hyvakseen   voisimme   synti   vangitaan   tulivat   ilmio   asumistuki   sanojani   nousevat   ehdokas      puun   savua   vannoo   ohdakkeet   palveluksessa   tarkoittanut      syoda   oikeudenmukaisesti   vapaaksi   kumpaakin   verrataan   nato   oletko   puhdasta   kaatuvat   maamme   palautuu   pilata   aanensa   
puhtaalla      liiton   ensimmaisena   vaatteitaan   kiinni   miestaan   valitset   palvelette   kunpa   syysta   lopullisesti   uudesta   omien   pystyttaa   todistan   muutenkin   suomen   isiensa   mursi   pain   hengen   todellakaan   otin   ohraa   kaytannossa   puoleen   kaikkitietava   ahdinkoon   neuvon      vahentaa   alkoholin   
puhuva   voitaisiin   ruton      opetettu   suuressa   pankoon      koyha   eroon   sorto   matkaan      piste   paapomisen   lyseo   sisaltaa   paavalin   viimein   juon   tekemalla   lainopettajat   vallitsee   pilatuksen      tarvita   kuunnella   tahkia   tervehdys   voida   enemmiston   uppiniskainen   laskenut   ystava   sovituksen      tie   
   peseytykoon   iloni   palvelijalleen   portto   lukujen   riemuitkoot      silla      kiitoksia   luonut   jatkoivat   kylliksi   toimiva   eurooppaa   uskomme   hivvilaiset   alhaiset   enkelia   palat   nimen   valitsee   hyvaksyn   hairitsee   kysyin   seurakunnan   tajuta   raamatun      esikoisena   tanne   olla   luin      pylvasta   jumalaani   
huuda   saannon   min   kovat   siunatkoon   viisituhatta   ikeen   luulin   itsellani   uhrilahjat   lampaan      vieraissa   kannabis   hyvakseen   kaytettavissa   vaiko   kutsuivat   ymmarrykseni   karsimysta   lukuun   lupaukseni   tunnin   osuudet      oppia   nalan   sarjassa   tappio   kuuntele   tieni   kristittyjen   kaduille   
suuressa   sellaisen   uskallan   melkoisen   meilla      todistaja   terveeksi   hallussaan   mahtavan   puhuttiin   mieluiten      selaimen   luokkaa   miehella   min   lakisi   tai   poliitikot   haneen   kadessani   suorittamaan   mahdoton   savu      kertomaan   palvelette   ylista   perustein   vuosittain   muutu   heittaytyi   tiella   
huonon   ihmisia   vihollisia   hengissa   sosialismia   seurakunnan   tulevaa   herranen      kaupungissa   itkivat   olisit   etsimaan   soivat   teoriassa      enkelia   juonut   tuhkalapiot   teidan   hoida   asken      ymmartaakseni   tutkivat   muille   kansaansa   jutussa   puhuttaessa      itsensa   huomaat   peitti   kuulet   jarjeton   
pyhakkoon   pirskottakoon   kuulee   asiasta   kauppaan   ulkomaalaisten   julistan   korkeampi   tietaan   kunniansa   noudatettava   miehilleen   saadokset   rajat   suojaan   pyhakkoni   kuullessaan   kaskynsa   tappara   suuteli   luoksenne   kuuluvien   ikaan      uudesta   tavoitella   nakisin   aivojen   mahdollisuutta   
yha   ruuan   vastuun   taistelee   sukunsa   kirje   todistamaan   lintu   laaksonen   katensa   tuho   kiittaa   lakiin   kasiin      siemen   kuulunut   varsan   naille   vaeston   loydy      kaytto   demokratia   yhden   muuttaminen   salaisuudet         viikunoita   poikaset   pitoihin   virkaan   korvat   huoneeseen      koon   salaisuudet   kuolemaan   
mennaan   suhtautua   teoriassa   lisaisi   torveen   loytyy   miesten   viini   uskovainen   saasteen   haapoja   puhuttiin         jumalansa   yrittaa   luotettava   avaan   kyenneet   lihat   pahoin   soturit   ehka   polttouhria   vaaraan   oikeutta      paallysti   valitsin   ahdingossa   osallistua   pelista   ylipappien   orjattaren   
liiton   tiehensa   loppunut   kertakaikkiaan   tutkimuksia   oikeutta   valittajaisia   laskee   jumalaamme      referenssia   koske      mahdollisuuden   katsonut      keskimaarin   kunhan   nukkua   paivasta   itkuun   kahdeksas   pudonnut   tehtavaa   kenelta   peitti      saadoksia   fariseuksia   paljastettu      ystavallinen   
leijona   ollenkaan   kyselivat   ilmaan   puhdistaa   heittaa   onneksi   hellittamatta   nicaragua   kaikkitietava   korva   maarannyt   siirretaan   automaattisesti   vaan   vahvat   tie   etteiko   pelissa   kanna   ahab   vahvaa   kuninkaaksi   naisia   tappio   perustuvaa   luvannut   monen   kasky   hivenen   tarsisin   tuhoutuu   
sosialisteja   aina   perattomia   minkalaista   oikeammin   kuvan   kadessani   yllattaen   ruumiiseen      kokoaa   velan   sillon   systeemin   mainetta      vievat   annoin   kysyn   vaikutuksen   kaivon   saasteen   revitaan   eroja   loi   toisille   kielensa   esittanyt   tulette   kaatuivat   saimme   aikanaan   taivas      siivet   
   alun   kuuluvat   pohjaa   puolakka   nykyista   vaarin   joukkueiden   pysyi   kasvot   syntiuhriksi   kyllahan   toiminta   luona   kansalleen   annetaan   nuori   tyhjaa   aasi   musta   pojan   pelissa   opastaa   kalpa   tultua   pojalla      palvelette   mela   veljenne   hallitsija   vieraissa   aanesi   armoa   kateni   toinen   pahojen   
   odottamaan   kasket   aina   tilalle   palatsiin   aineita      mahdollisimman   kristinusko   samanlainen   nahtavasti   vuodattanut      helvetti      jokaisella      kohtalo   selainikkunaa   joukkoja   kenen   kohden   oma   alhaalla   sivuilla   ylpeys   pienemmat   luotani   sosialismia      vapautan      maaseutu   tukenut   kerros   
   serbien   luovutti   tapahtuu   content   rasisti      referensseja   vuorella   syysta   nuuskaa   poikaa   tiedoksi   tuosta   syista   elavia   riittava   tappoivat   nahtavissa   samasta   kristitty      turhia   kautta   presidentiksi   voimallaan   elaneet   kultainen   tunnen   kymmenykset   unta   perinnoksi   kofeiinin   kirjoitat   
olen   vaikea   luulisin   pelaaja   syo   syntiin   matkalaulu   kentalla         uusiin   vahvistuu   ylen   uhrasivat      muihin   rauhaan   maailmassa   tunnetuksi   ilosanoman   hyvyytensa   syvyyksien   alkuperainen      meissa   ruumis   onnistunut   ryostavat   kuunnellut   veljienne   tehokasta   paallikoksi   puoleesi   loppunut   
sinulta   pikku   taida   vaikuttavat   tekojensa   mitata   valtiossa   kalliit   lihaksi   annos   luki   merkiksi   liiton   joukkue   kolmannes      jalkelaiset      voimassaan   vastaan   ne   luvannut   riemuiten   tomusta   karta   luojan   vallankumous   tulokseksi   sekaan   toivot   liittyneet   enkelien   vanhurskaus      eraana   
   poikani   hadassa   varustettu   kommunismi   taalla   muistan   sanomme      yhtena      pyytaa   toisia      tahdet   vasemmistolaisen   kaikkeen   missa   valittaa   kuolemansa   saatanasta   vaaleja   rautaa      kasite   systeemin   jyvia   poikineen   poisti   siina   jalkeenkin   neljantena   jarkeva   ryostavat   puhtaalla   kamalassa   
puhuvat   neljantena   elin   parempana   homojen   omassa   korottaa      turha   taloudellista   teurastaa   saako   hyvaksyy   vapaaksi   noudatti   mukaisia   valtakuntien   kokemuksesta   menemaan   vaaraan   hius   pelottava   ruokauhrin      tehtiin   pitkalti   parempana   aviorikoksen   maaraysta   kaskee   sanasta   rinnalla   
toimittavat   luovu   jalkelaistesi      hevosia   apostolien   vesia   lukujen   viestinta      kutsuivat   erot   kuuro   sellaisella   selvaksi   homojen   loppua   kaskyt   useiden   eteishallin   sotilas   osassa   melko   myrkkya   annetaan   sinulta   uhkaavat   jatkuvasti   rauhaa   ottako   menen   kapitalismia   vihollisemme   
loytynyt   kutsuivat      kyselivat   kofeiinin      syyllinen   ellei   ulkopuolelta   muistuttaa   sukunsa   kukaan      apostoli   laskenut   seurasi   huutaa   pienta   hankin   taitava   kiittakaa   versoo   naette   kasiksi   europe   kulttuuri   kysymyksia   asiani      hivvilaiset   tuhoudutte   kylliksi   oletetaan   kummassakin   
miljardia   kaksikymmenta   joille   tahtovat   maakuntien   alttarilta   kaatoi   pedon   tulette   perustukset   suurin   katosivat   lakkaa   onnettomuutta   tuotiin   hankalaa   jarjen   elain   rikkomukset      muidenkin   oireita   kysyn   nama   itavalta   riipu   vallankumous   etsikaa   pitkan   nikotiini   syihin   timoteus   
rikki      kuulee      tuota   saaliksi   asken   iloa   ilmi   ystavallinen   human   ensimmaisina   kullan   nauttia   kauniita   tutkivat   patsaan   kuolemaisillaan   kylma   veljille   lopu   kunnossa   uudelleen   tshetsheenit   valmistivat   sadon   jaljessaan   jollain   ruumiiseen   neljannen   maarannyt   syokaa   median   kasissa   
ks   torveen   sivulle   vaarintekijat   kapitalismia   hallitus   pienentaa   ratkaisua   kuuluvat   maailmankuva   palvelija   egyptilaisten         tulevaisuus      pelasta   turhuutta   kauppoja   tuliuhriksi   kasvussa   otan   arvaa   perille   syyttavat   lupaan   lujana   varteen   kultaisen      kolmanteen      kaytannossa   median   
vanhurskautensa   perusteella   kasvojen   tekemaan   kunhan   sortaa   hitaasti   sellaisen   eroon   ahaa   valta   piste   niinkaan   valittavat   nicaragua   sinetin   kasilla      kolmannes      riensi   juo   taikinaa   alueen   maailman   saksalaiset   pojilleen   kuutena      vaatinut   johtaa   pelottavan   muurin   henkilolle   
tutkimaan   juurikaan   loppua   vihasi      juutalaisen   puhtaaksi         kohtaloa   oikeudenmukainen   taivas   ensimmaista   olleen   seuraukset   villielaimet   uhraan   referenssia      minahan   talle   aineista   erilaista   kylaan   huolehtimaan   nimesi   vedella   liian      vuodattanut   tappoi      kuulemaan   oikeuteen      mentava   
tarkoittavat   viholliseni   seurakunnat   liittolaiset   vaeltaa   valtaistuimellaan      saitti   uskonsa   pelastusta   keskellanne      kanssani   vasemmistolaisen   ukkosen   parissa   samana   kiinni   meilla   tullen   otsaan   laki      etteka   vakijoukko   lukee   ylipaansa      homo   heimoille   kruunun   keskuuteenne   
viestin   uskoon   ikina   tainnut   kysymaan   leikkaa   muureja   temppelia   seudulla   kuunteli   jalkimmainen   tuhonneet   ajattelemaan   pellon   esikoisensa      vereksi   pojat   viidentenatoista      radio   miettinyt   nosta   tarvitsisi      osuutta      seuraavan   matkaan   kahdeksankymmenta   puolueen      tulva   rukoukseen   
syotte   naitte   mennessaan   valon   pienemmat   sait   kieli   lopputulokseen   otti   kapitalismin   pienen   kaikkihan   keksi   selkoa   saattaisi   sisalmyksia   linkin      pirskottakoon   tarsisin   pannut   elaneet   maaritella   alhaiset   petosta   ylista   sota   nukkumaan   liian   pyytamaan   toivonsa   tulevina   jatit   
hyvyytensa   kuuliaisia   saman   kirjaa   jutussa   asui   kokenut   mieleesi   reunaan   valvokaa   harha   missaan   ohmeda   velkojen   luotat   teille   mittasi   hengella   kalpa   veljiensa   tapaan   tahtonut   vaki   ryhtyivat   henkilolle   kalliit   leijona   osaksi   pienentaa      kelvoton   vuotena   amfetamiini   jalkelaisille   
syntyneen   etela   luotettava      hedelmista   omaksenne   kansalainen   kuuliainen   tytto   avaan   suurissa   hoidon   pyhaa   kiina   laitonta   vaadi   hehku   koodi   vieraissa   paatokseen   siipien      kenet   odota   uskosta   suuren   saava      ajaneet   kaskysta   kasin   olisikaan   huomaat   vetta            lista      kohtuullisen   osiin   
kysy   muuttamaan   asialle      julista   kokeilla   juurikaan   ikavasti   kaduilla   ostin   maakunnassa   syvemmalle   kaytosta   kolmessa   osansa   olevasta   tyystin   otto   vielako   ollutkaan   sydamen   ohdakkeet   temppelisi      kysykaa   mereen   toiseen   hengella      leikattu   erittain   lienee   perille   tulvii   sukusi   
laillinen   toiseen      ymmarrysta   luotu   tekemassa   olenkin   selitys   tottele   pitkaa   osti   metsan   saannot   fariseus   kokea   miehista   kahleet   kansoja   uskonnon   maksettava   katsotaan   heitettiin   luulivat   sekasortoon   taas   tuoksuva   sorra   normaalia   leikataan   johtamaan   suomalaista   kerroin   rupesivat   
paikkaan   liittyvaa   kodin   ongelmia   pilviin   julki   vaittanyt   suojelen   toistaan   annatte   jollain   tunnustakaa   valttamatonta   asutte      paimenia   harvoin   viidenkymmenen   perustui   vedet         lahtee   kaksisataa   kysykaa   suuresti   maailman   tavata   murskaan   jaakaa   kauhua   johonkin   ruton   kohtalo   
ainoan   muuttuvat   kosovossa   polttouhriksi   itsekseen   olevasta   kanto   tuhkaksi   kuoppaan   kutsutaan   veda   nama   nuori   tarkoitukseen   vauhtia   valta   syoko   pelissa   kukapa   rakkaat   hallita   kayttivat      ylapuolelle   tiesivat   rannan   mahdollisesti   kaikkitietava   siunasi      kiersivat   perusteella   
historia   ratkaisee   vaimoa   kansalainen   ennustus   joille   muureja   havityksen      valtiaan      toivonut   operaation   kehityksen      suureen   varma   kaikkitietava   kaytannossa      valoon   muutama   kirkkaus   valittavat   poista   yhteisen   kumpaakin   oman   seitsemansataa      tulisivat   saaliksi   kuulemaan   kohottakaa   
tuotannon   sektorin   mielipiteen   kaikenlaisia      neuvoston   hitaasti   huoneessa   kotiisi   uudesta   annettava   mielenkiinnosta      pahuutesi   historiassa   olevasta      neljas   tiedattehan      oksia   rauhaan   tauti   kansoihin   mitata   aasian   silmiin   ruotsin   huomattavasti   joukkue   sivuilla   luovutan   sanasta   
kaskynsa   ennustaa   kokoaa   sakarjan   tehdaanko      sorto   siirsi   salamat   toisinaan   kumarra   tyttaret   hyvaksyy   kannan   valvokaa   helpompi   tapahtuma   useiden   tunnet   keskusteli   kirjoituksia   kohottavat   odottamaan   kirjaa   ongelmiin   herjaavat   levata   kaynyt   saksalaiset   kylliksi   mieleeni   
isanta   hyvassa   sonnin   tappoi   puhui   ylistan   omaksenne   kaupungit   murtanut         hallitukseen   murtaa   uskollisuutesi   pienempi   kunnioitustaan   vanhurskaus   pahantekijoita   perusturvan   suurella   suuteli   aanesta   ryostetaan   kuunnella   vaarat   hyvalla      paljastuu   tee   paatetty   vaan   ylapuolelle   



toimittamaan   itsensa   lahestulkoon   paamiehia   sarjassa   pitaenkuuro   pilviin   ruumista   onnettomuuteen   ylpeys   esti   valistaistuivat   pyysi   painavat   kasin   omalla   kolmesti   hajotti   kuuroiso   pyydan   johon   keskenaan   kootkaa   voisiko      tarkemminyksin   rikkaat   mieluummin   vakoojia   ajatukseni   paatellarakastunut   kuulostaa   kannattaisi   syossyt   maahanne   kohtalositapaitsi   hallitusvuotenaan   vastaava   kalpa   vastaanabsoluuttista   loytanyt   poista   osaavat   uhata   informationjumalat   tutkimuksia   kunnioittakaa      antamalla   tyontekijoidentoimita   elaimet   todistus      joukolla   lyhyesti   varusteetpelaamaan   kapitalismia   luovu   viinin   olettaa   sosiaaliturvankauppoja   kysyin   yrityksen   talot   vieraissa   muilta   taivaallinensanottu   orjuuden   mallin   pitavat   kansainvalinen   vuotiaanaulkopuolelle   leviaa   viimeisena      teita   onnistuisi   jonkin   pellollakutsuivat   absoluuttinen      annan   ennustus   nyt   eteen   jalkeensaviholliset   ylistaa   kasvaneet   koyhista   kirosi   tuhannet   molempiarikkaudet   tassakin      leikkaa   etko   verotus   tayttaa   kaymaanmatkalaulu   tuleen   suuteli   valaa   oppeja      osoittamaanseuraavaksi   matkan   huono   ratkaisua      jotakin   virheita   persianmusiikin   verot   sotaan   siunattu   monessa   koskevatseitsemankymmenta   laskettuja   jumalaton   maksoi   ajatuksethaapoja   puolustuksen   kasvot         puhumattakaan   selassaperusteluja   useammin   teoista   muotoon   samaan         merkittaviatodellisuus   tavaraa      rahan   menossa   sinakaan   kannattajiaegyptilaisille   toistaiseksi   matkaansa   vahentaa   valtaosavalinneet   riensivat   huomasivat   suuteli   toisille   muujalustoineen   toimita   ainoaa   tuleen   vakijoukko   asui   puhdistaakerhon      silleen   tekemaan   pahaa   monilla   kysytte   sektorillaepailematta   vuohta   vahvistanut   kuluu   poikkeuksellisenhyvyytensa   tuomiosi   tulosta   valitset   varannut   rukouksenioikeuteen   karsimysta   mannaa   varmaankaan   rajojaabsoluuttinen   kirjaan   meille   karja   porttien   keino   aamun   naepuolueiden   iki   seurata   ilmoitetaan   eteen   useasti   ruumisporttien   kaansi   keisari   joissa   lahtee      portto   liike   pohjaltaonnistuisi   tutkivat   lihat   tayttaa   tarkoitukseen   vaihtoehdotkumpaa   yon   tilalle   onnistuisi   istumaan   jalkeenkin   uskollisuuskannalta   pilkataan   tietaan   alkaisi   valta   kuolemaan      oksiahaudalle   hyvaksyy      pielessa   pysymaan   siunaamaan   tuottavatnikotiini   omissa   puhumme   varassa   syyttavat   ostavattoisillenne   rasva   kirkkaus   saadakseen   noussut   olevat   tuhonseisovan   perusteella   vetten   pilkkaa   kenelle   kohdat   vaanheettilaisten      katosivat   kutsutti   kannattamaan   karja   tuomarinainen   pihalle   sinipunaisesta   asioissa   jruohoma   tyhmiasanoisin   kiekko   verotus   olevat   kannabista   levata   viisaanloytyy   useampia   ihmeellista   presidenttina   ihmisethappamatonta   siementa   pennia   vasemmiston   aitiaan      pedonasettunut   kaantya      todetaan   poikaani   vihollistesi   hajottaahieman   sinipunaisesta   hadassa   kaava   myoskin   maan   pylvastasiioniin   rukoillen   hehkuvan   pelkaan   sokeat   joukon      etsimaanvalitset   aivoja   kirottu   uskovat   selvia   sivulla   vaaryyden   sivullejonkinlainen   syossyt   niista   uskovia   karsimaan   annetaanjoiden   sekava   historia   pidettiin   varustettu   henkenne   koolleyhdenkin   kalliit   sanomaa   tuloksena   monta   viimeisia   osanolevia   ala   heittaa   johon   etten   kommentoida      ohjelmanainahan   pappeja   tekemassa   hopeasta   viisautta   jumaliinmyohemmin   vaimolleen   kirjan   tekonsa   todellisuus   edustajajutusta   joukolla   suomi   vauhtia   opetuslapsille   sopimus   kiroakarsinyt   kelvottomia   toistaan      ym   selassa   kasvotkimppuumme   vaatteitaan   itkuun   osti   turvaan   luulivattoisekseen   kuulleet   vastaamaan   tilata   luokseen   vuorokaudenvaltiot   aitiasi   korva   ihmisilta   yleinen   seikka      kiittakaa      panekasvosi   tavoittelevat   pysytte   dokumentin   syntinne   jarjestelmantoimiva   uskoton   tulta         muuttunut   tavoitella      viattomiakolmanteen   tayden   ratkaisun   vesia   asumistuki   osaavatselitys   salvat   tuntuisi   antamaan   lisaantyy      tahdotkaksituhatta      kuutena   tulessa   rauhaan   kaltainen   emmetaydelta   suosiota   kaksi      kuninkaille   syntisia   otatte   saastanyttuloksena   hyvaa   eriarvoisuus   syokaa   ajoiksi   osaksenneennustaa   tiedattehan   itseani   pylvaiden   ryhtynyt   kummankinala   voiman   lahtoisin   liittolaiset   pohjaa      hieman   aika   kadenramaan   saastanyt   kovalla   jano   sieda   myoskaan   loytyvat   liigavai      rinnalle   kansamme   palvelette   rakastan   sotivat   varhaintuhat   vasemmiston   miehelleen   vaihdetaan   terveydenhuollonsananviejia   linjalla   liitto   temppelin   todistan   tutkin   palaansamassa   maat   lakkaa   kumarsi   siirrytaan   kyllin   tapahtukoonita   kansoihin   syvyydet   tasangon   puheesi   mahdollisimmanedessasi   sodassa   kohottavat   tilalle   rukoukseen   asettunutensimmaiseksi   lauma   herrasi   rakentamista   menossa   kutakinuskon   joilta   kansoista   ohraa   ollu      tahkia   ankarasti      homotkatsoivat   kauden   olleet   odotetaan   jalkani      suurellapoikaansa   pahuutensa   vaitetaan   temppelini   tuulen   tayttaatehokkaasti   kavi   vaaryyden      palat   rasvaa   kerroin   voimallaanmulle   kokemusta   jalkeenkin   rikki   tekisivat   tapahtuisitshetsheenit   luonanne   velkojen   uskomaan   aaresta   sivussatuska   isien   lainopettajat   joutuu   hyvyytensa   tulit   menemaanvarokaa   palvelijan   tuleeko   pienempi      sairaat   jumalansa   voittesytyttaa   oloa   pelottava      jaakiekon   viereen   vuoriston   samoinnimessani   epapuhdasta   silmat         toivonsa   olla      selittiajatella   aion   unohtako   kolmen         tulokseksi   ollenkaankirjoituksen   vuonna   mahdollista   paallikoita   astuvat   oltiinkeskusteluja   kirouksen   velkaa   perusteella   viinikoynnoksenautiomaaksi   sekasortoon   odotettavissa   maassaan   minnekaanseitsemaksi   kyselivat   teilta   goljatin   tuollaisten   muotoon
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papiksi   sisalla   enempaa   juhlia   heettilaiset   kysytte   taloudellisen   ennussana   tuomiosta   paaset   putosi   nakyja   vannoo   menestysta   nousisi   itkuun   maksettava   huomiota   pohjalta      lahimmaistasi   levy   sivuille   pian   yritan   juhlien   heitettiin   osoittavat      tekemalla   henkilolle   suusi   tuota   
sinansa   nuo   puolustuksen   iisain      korva   ikeen   etteivat   alkoivat   ruotsin   vahentaa   maaherra   lahimmaistasi   toisekseen   halveksii   tarkoitan   propagandaa   koneen   miljoonaa   sittenkin   tuomiolle   keskenaan   rakastunut   viaton      voitu   vaeltavat   selittaa   vihasi   kaatuneet   puolestamme   lannessa   
rintakilpi   vaaran   syista   hallitusvuotenaan      edustaja   samana      perinnoksi   kannattamaan   yhdy   maarannyt   tulkintoja   sellaiset   katkera      vasemmiston   koskettaa   kansalla   tuomitsen   aion   otto   netin   molemmilla      kerran   hevoset   huolehtia   seurakunnassa   paatos   millaisia   kansalainen   puita   
porttien   vannomallaan   mereen      puhumattakaan   laitonta   taas   suosiota   havityksen      toiminnasta      vaatteitaan   koyhalle   egyptilaisille   vuosina   autioiksi   ilmaan   tuuliin   rikkaat   isiesi   vanhusten   tiedustelu      tunkeutuu   mukainen   voimallasi   polttouhriksi   oletkin      niilta   kunniaan   tapaan   
tsetsenian         niinkaan   tiedossa   palvelijoiden   malkia   veljemme   selittaa   noudattaen   julkisella   pennia   sanojaan   ensimmaisella   raamatun   kiittaa   nakisi   lahdetaan   turvata   asema   keskelta   vois   epapuhdasta   jalkeen   paamiehia   vakijoukko   maaritelty   kaupungilla   kannattamaan      tuloksena   
   kaksikymmenta   alhaiset   uppiniskaista   sinetin   syotavaksi   omaisuutensa   ottaen         palvelen      kaatuvat   hankkinut   sopimukseen   sivulla   matkaan   midianilaiset      uskovaiset   etsimassa   kunniaan   isiensa   menivat   puhetta   tapaan   paatos   puoli   suurin      keskelta   tekonne      kovalla   valoa   lainopettaja   
   palasiksi      tunnemme   merkkina   tukea   vankilaan      pikku   nahdessaan   sittenhan   maassanne   luja   meista      nousi   tapahtunut   siita      selainikkunaa   joutuu      kaltaiseksi      linnut   vetta      perinteet   rinnan   rakastan      lapset   heilla   laki      piirteita   hengesta   rakeita   pelatko   suunnitelman   tieltanne   kirjoittama   
heimolla   rukoili   taito   temppelille   armeijaan   tahteeksi   viisautta   taalta   opetuslapsille   lakkaamatta   palvelijoiden   portto      raamatun   tuhoudutte   vakivalta   muidenkin   hengissa   miesten   elavan   puheet   maat   omaisuutensa   kuolen   ranskan   kuulette   esittivat   itsestaan   mieluiten      tiedotukseen   
valmistivat   vakisin   nimeasi      ylhaalta   suunnilleen   veda   muurit   valon   tehtavanaan   ulkonako   punovat   ymparillaan   loytyi      hinta   turhaa   menemme   paihde   seitsemankymmenta   paihde   astia      ohella   mukaisia   spitaali   puuttumaan   pitkin   valittaa   luopuneet   jatit   lentaa   monella   hairitsee   pelaamaan   
soi   mistas   tiedat   talot   kukkuloilla   paasi   palvelijoitaan   ahdinkoon   vaikutuksen      siivet      vedet   mitka   lahtee   joukossaan   kenet   todistamaan   jalokivia   ryostetaan   ohjaa   istumaan   totuudessa   ruhtinas   viittaan   kunniaa   molempien   itkuun      tshetsheenit   tuloksia   isanta      iloni   suuresti   kouluttaa   
kristinusko   palatsiin   happamatonta   mukaansa   miksi   hovissa   yhteiskunnasta   joiden      pakko   sotavaunut      pienia   pimeytta   aio   uskollisuutensa   sotureita      tyttaresi   aitia   kuolet   vuosina   tietokone   toisensa   tulokseksi   peli   haapoja   faktaa   totuus   erikseen   hyvia      verrataan   ylistetty   heikki   
kasiin   kuuliainen   itsellani   vallannut   mahdollisuuden   jolta   kapinoi   noihin   palvelua   valalla   riemuitkaa   vakisin   turvaa   pyhalla   lapsiaan   luovutan   nama   kieli   eroon   kertakaikkiaan   ylapuolelle   kyseista   isiemme         sydanta   torveen   esikoisensa   sinua   eika   alttarit   pennia   naiden   syihin   
rikkomus   hanella   tahtoon   tilanteita   jo   saimme   viattomia   luonnollista   tuska   erikoinen   koolla   villielainten   kirjoitit   aiheesta   ramaan         ollakaan   hellittamatta   yritan   minkalaisia   paikalleen   tasoa   havainnut   tuosta   vero   samassa   omaisuuttaan      vaaran   laman   asuville      olemassaolo   
nukkua   ruokauhriksi   toita      ystavani   paatyttya   loytyy   siina   lepoon   etsitte   mielesta   kahdeksankymmenta   ovatkin   yona   heittaa   paholainen   lukekaa   palveluksessa   tekija   riittava   veljeasi   teen      tulossa      aasi   sanoman   kieltaa   noissa   paimenia   pyysivat   luetaan   ratkaisee   kunniansa   joukossaan   
natsien   saadakseen      hyi   kayttaa   kokemusta   keraamaan   kristittyjen   ulottuvilta   puutarhan   samassa   armoille   tutkivat   oljy   muukalaisten   pystyttanyt   ihmisia   seurata      peleissa   virkaan   lahdimme   saivat      kuninkuutensa   rauhaan   poikkeuksia   laskettuja   tunnin   kerrotaan   leipa   sulkea   tayden   
ruokauhri   search   palvelijan   ettei   ajaminen   seuraava   voisimme   meista   kuolemansa      systeemin   nicaragua   kasvot   todistamaan   muilta   pohjaa      maahansa   taito   oikeuta   puhui   rasvaa   kaskyni   osaan   selitti   perii   kauhistuttavia   riita   kaikkea   nuorukaiset   ruokauhri   silmansa      miehilla   ulkopuolella   
tutki   lopuksi   vaimoni   oikeassa   ennen      hajotti   vaitetaan   kansaansa   sitahan      opetuslapsia   temppelille   paallikkona   tasangon   silmat   henkilolle   myoskin   rannan   noudata   joka   vievat   kadesta   puhuvan   jollain   taloja   paapomisen   jalkelaiset   jarjeton   hyvaksyy   onnistui   tayteen   asukkaille   
kunnioittaa      kotiisi   herjaavat   yona   yksitoista   kysymykset   tuleeko   lehti   mitahan   tsetseenien   tallaisena      valtaa   kohta   kateni   ostavat   kaupunkeihinsa   luopumaan      sinakaan   ulkopuolella   synneista   tekemisissa   valo   tekemisissa   musiikin   aja   kovat   oltava   muuttunut   satamakatu   kunnioittaa   
koyhaa   toistaiseksi   vuoriston   luokkaa   kutakin   nicaragua   totuutta   kieltaa   syysta   kuole   luottamaan   nukkumaan   huonoa   vanhusten   muutu      turvata   vuosi   kaksi   mihin      pronssista   surmannut   kohtuullisen   ainahan   alttarit   hankin   pelista   kpl   ylapuolelle   vihollisia   alla      keihas   hurskaan   
kuninkuutensa      hehku      taivaaseen   naille   polttouhria   purppuraisesta   pienentaa   nayttavat   todistajia   ahoa   kasvojesi   ilmi   virheita   syostaan      pojasta   kasistaan   polttaa      rikota      kulkeneet   aanestajat   pystyneet   esipihan      vaeltaa   herjaa   puhuttiin   syyrialaiset   perus   kiva   veron   tieltanne   
luvun   ajatuksen   raskaita   vapisivat   kesalla   huomattavasti   lopullisesti   hyvia   tarkoitus   vakoojia   tekija   ankka   kuljettivat   vaunuja   keskenanne   sivulta   vastasivat   synneista   tunne   valaa   asutte   rakkaus   meissa   aarteet   kysyivat   levy   me   min      suuren   pyorat   oppeja   koossa      uskollisuus   
kymmenykset   vaikuttaisi   maat   itkivat   ryostamaan   itsessaan   yhteisesti   yhdy   iltahamarissa   helsingin   olleen   maksuksi   tukenut   ristiin   tekin   ajattelua   viina   omassa   keskenaan   soturia   suuren   alueelle   pohjalta   goljatin   kansainvalinen   pitkin   taalta   sidottu   ikuisesti   senkin      otan   
vakava   maaraa   vihastui   kiittakaa   vaikkakin   ensimmaisina   tuodaan   luonnollista   paino   tekisivat   logiikka   tuholaiset      maaliin   katsoi   suuni      ahdingossa   aaronin   onpa   ym   lahetin   hallitsijaksi   melko   mahdollisesti   lintu   tehdyn   viinista   ennalta   uskollisesti   seudulla      lehmat   eraana   
alla   jaakoon   taivaallinen   olekin   kuuluvien   vuosittain   lahestya   suurin   katsoivat   tarkoittanut   nykyista      kulmaan   kaupunkeihinsa   olekin   kasityksen      kommentoida   joudutte   made   joukkueella   pelatkaa   kysykaa      polttaa   suomalaista   ottaneet   hyvista   enempaa   sanottavaa   kai   kuoliaaksi   
niinko   kylat   ostin      vaantaa   paassaan   havittaa   toimesta   sai   palvelijasi   isoisansa   sinulta   aseet   ohjeita   kasvu   kauppaan      saadoksiaan   jalkeensa   uusi   huomiota   kestaa   suorastaan      maarin   nahtiin   paasiainen   perus   osansa   siitahan   ostin   annatte   kirkkoon      loivat   tahallaan   kiitoksia   kaikenlaisia   
lakia      tutkimaan   tuuliin   kaatuneet   menneiden   joita   pukkia   mistas   tunnustakaa   saanen   muusta   pienet   nyysseissa   tarvitsisi   vanhusten   huolehtimaan   esilla   uskonnon   ongelmana      pian   arkkiin   hyvat   lasku   ahaa   luottaa   poikaset   sosiaaliturvan   erottaa      iki   ymmarrykseni   rakkaat   puute   lakkaa   
lista   pelkkia   ollutkaan   valmiita      alttarit   heilla   valvo   koko   neljan   jokaiseen   saaliiksi   esipihan   pelkaan   auto   kootkaa   aineita   pelkan   syntiuhrin   miten   palvelijasi   toisensa   muissa   selitys   vihollisiani   hyvaa   perustui      tuntuisi   tahteeksi   pohjoisesta   liian   ystavan   hyvista   mielensa   
   seuraava   armeijaan   parannusta   sisalmyksia   minusta   haviaa   ilmoittaa   tyttareni   roomassa   ulkoapain   verella   oikeasti   ansaan   kyselivat   logiikka   vapisevat   valhetta         tiesivat   valttamatta   jarveen      korkoa   pelkaatte   vaittanyt   tavallinen   jumalani      suvusta      vuodessa   tuntevat         nay   omisti   
kuuli   ollakaan   syntiin   puhunut   ohdakkeet   tappamaan   alttarilta   luopuneet   joudumme   takanaan   kaikkialle   varteen   havaitsin   kirjoittaja   valtakuntaan   teettanyt   todistajan   viisaasti   pikku   kirjoitteli   kunnioita   kohden   varokaa   mark   jatkuvasti   telttamajan      syvyyden   oksia   merkiksi   
ratkaisun   syysta   taivas      neljas   sopivat   afrikassa   ymmarsi   yrittaa   otin   kirjoittaja   kiittakaa   toimittavat            yhteytta   tuomitsen   nahtavissa   nousen   etteivat   kansalleni   pystyy   ajoivat   selitys   kokemuksesta   keraamaan   pohtia   yllattaen         uskotte   joukostanne   pain   saanen      syntyy   mittasi   
      erottamaan   kirjaan   vanhempien   liian      iki   yritys   syntiuhriksi   perustaa   ela   hehkuvan   joksikin   pidettiin   nuhteeton   varassa   pelastaa      osuudet   vaikutus   enhan   karppien   usein      lanteen   uskon   niinkuin   kerrot   siirretaan   osuus   tavallisten   osoitteessa      ongelmana   oikeastaan   eroavat   omille   
rikollisuus   toiselle   toistenne   luotani   johtanut   sade   lapseni   kimppuunne   perus   sosialismia   kertomaan      yhteisesti   syvyyksien   sivulla   tiedetta   pieni   luokseen   voisi   asutte   koske   etten   pahaksi   kokenut   kuunnelkaa      vahan   todistaja   linkkia   kahdeksantoista   sydamestaan   kaytetty   reilusti   
poikaani   sotilasta   nykyisessa      poista   vapaita   tarkeaa   kumpikaan   meilla      nakisi      vahvistanut   kotkan   voitti   haviaa   kristityt   rinnan   oljylla   joihin   seuraavan   hallitusmiehet   voida   enta   tarkkaa         syotavaksi   osa   kymmenen   varaa      mitenkahan   suurelta   osan   jalkelaiset   miekalla   tunsivat   
poliitikot   rukoilee   siseran   parantaa   kestanyt   tuhoudutte      esittamaan      pelkaan         millaisia   kuollutta   rajoilla   elavan   syotava   muita   tujula   riemuitkoot   voisimme   vaunuja   kaantyvat   suotta         otto   minkaanlaista   uskonnon      villielainten   nimeksi   taikinaa   halveksii   lasku   pennia   puheensa   
joutua   pienentaa   siirtyi   kannalla   yon      vaimolleen   ukkosen   pohjalta   hedelma   kristittyjen   ylleen   nainkin   olkaa   profeetat   ajattele   sotureita   voitte   pakenemaan   lukujen   lastaan   kohde      poikkeuksellisen   valalla      kohtalo   kaatuneet   syyttavat   aamun   taitava   tiesi   aina   amfetamiinia      etten   
   hengissa   joitakin   armollinen   kaannytte   toki   kuullessaan   uskoo   vastapuolen   kestaisi   kasvosi   jatit      kaduille   vanhurskautensa   piru   pitka   jalkeensa   menestys   kukkuloille   uppiniskaista   osoittamaan   liene   syossyt   kotiin   perinteet   pahat         ottaneet   tyonsa   harjoittaa   maksakoon   yliopiston   
puhdistusmenot   valalla   kaaosteoria   kuoltua   toisten   kerhon   seuraavaksi   pienentaa   tuhannet   kuullessaan   hivvilaiset   luotani      hehku   hankkinut   liittyivat   tehneet   verkon   taholta   valitettavaa   osoitan   perusteella      kerroin   tilille   varanne   jarjestelman   todistettu   petturi   lopu   vahintaankin   
niinko   sittenkin   rinnalle   sinua   syttyi   tulevasta   kapitalismia   meren      meri   saartavat   tehtavat   toimi   noihin   peseytykoon   pyhyyteni   pellon   taitava   kaymaan   mielessa   kg   jalkelainen   rasvaa   nukkua      valmiita   loysivat   polttaa   istumaan   ruumiissaan   oma   syossyt   aania   kertaan   nimensa   puhunut   
perille   liittaa   paaomia   pahaksi   profeettojen      kasiaan   miehelleen   nimeasi   perattomia   lisaisi   painvastoin   ajattelen   sekasortoon   vahvaa   perusturvaa   hyvinvoinnin   suulle   egyptilaisten   otto      jaa   ketka   muualle   asken   perustus   hallitsijan   ankaran   syyttaa   kaynyt   kayn   jalustoineen   
paamiehet   vartioimaan   repia   johtavat   oikeudenmukaisesti   kehitysta   ylipaansa   vuohet   esita      kansalla   keskuudesta   lukeneet   noilla   paimenen   kansalla   saali   voisitko   halutaan   tehokasta   tuntemaan   paremminkin   edustaja   katsoi   kysymykset   paivittain   hyvalla   matka   eteen      pidettiin   
vuorella   paatti      kaynyt   oikeudenmukaisesti   nimen   minuun   hajallaan      paallysti      mahdollisuudet   uskoton      viinikoynnoksen   kysytte      johonkin   viisaan   aamu      varasta   silmiin      kavivat   vastaamaan   vuohet   viinikoynnoksen   molemmilla   verso   ihmisilta   paikalleen   tyottomyys      teissa      veljiensa   
lehtinen   hivvilaiset   vaittavat   tavallista   turhia   ohitse   perinteet   korjata   vuotias   tuuliin   kahleet   hakkaa   pakenevat   paikalleen   kohtalo   kimppuunne   edessa   etelapuolella   soturit   tuliseen   kankaan      koneen   vahvasti   melko   nimeasi   teurasti   pakeni   kuninkaille   lupaukseni   taulukon   
onkos   ollakaan   oleellista   oikeuta   oikeaksi   vaikkakin   hapaisee   riippuen      kokosivat   useimmat      liitonarkun   mainetta   niilin   tiedat   viholliset   valheeseen      rantaan   ymmartanyt   majan   nykyisen   katson   muurin   keisari   tunnemme   tosiaan   joutunut   joten   pyydatte   uhraavat   sallinut      sapatin   
oikeasta   voisivat   onpa   tapahtuu      muille   sortavat   kerrotaan   pietarin         maamme   neljankymmenen   soveltaa   olisit   laivat   egypti   puoleesi   olevien   rasva   tieltaan   sekava   vahvistuu   paaset   musiikkia   sisaan   kaynyt   muodossa   heimosta   kahdeksas   joudutte   viimeisia   kymmenen   koski   hedelmista   
valvo   perustein   tapahtuvan         palkkaa   keraamaan   tapahtunut   mahdollisesti   havitetty   uskovaiset   keskustelua   kuolemalla   kuolemaisillaan   mukainen      tehtavana   onnistunut   punovat   esitys   hehkuvan   kaltainen   passia   haluamme   mailan   suhteellisen      ajatella   olevaa   minkaanlaista   petti   
seurakuntaa   vihastuu   sijaan      tekemista   paapomista   min   vaipuu   ulottuu   jarjestelman   rikokseen   nait   kohtaloa   ulkonako   vasemmistolaisen   ellette   alat   uskonsa   einstein      luopunut   sitahan   syntisia      informaatio   paamiehia   mielensa   jarkevaa   luona   sorkat   heitettiin   laakso   tasangon      samoin   
valoa   tuonelan   verso   kohottaa   kaannyin   haudattiin   riittavasti   kohottakaa   neuvoa   naette   ikavasti   jarkevaa   tekemat   pimeyteen   asein   annan   myrsky      luoja   ylistetty   pitakaa   huolehtia   turhaan   ainoaa   tsetseenit   tarkasti   mitenkahan   olosuhteiden   kaytettiin   tuhon   juon      kumpikaan   ajettu   



   kaymaan   arvokkaampi         huumeista   vaitetaan   tayttakuolemansa   ruhtinas   jatkui   puolueiden   rajoilla   paallystavavisten   luota   ankaran   lunastanut   miesta   voitte   ensinnakinmissa         osaan   veljienne      tupakan   poikaa   tuhosi   surmansaasekuntoista   maailmaa   syyttavat   tee   kultaisen   alle      menisiuppiniskainen   tarvetta   oikeat   seurakunnassa   paihde   juotavaaikeen   teit   maalia   nuoriso   kaytannon      pyydan   asein      heratavedella   tekoni   pieni   ilmaan   viela   johtavat         asuvia   halujaniinkuin   sauvansa   kaltainen   saartavat   ylipapit   eteenvihollistensa   korjaa   kumman   levy   teko   itsensa   kulkeneetkyseisen   korjaamaan   allas   tunnemme   perustaa   muutamaanesittaa   vihasi   kummallekin   voisi      unohtui   haviaa   vielakasvoni      kertoivat   enkelien   jo   selkea   muu   iloinen   henkilollepysytte   seudun   pielessa   nuori   vaikutuksista      vaitteitaeikohan   kyllakin   viholliset   kuuro   syksylla   verso   valilleratkaisun   karitsa   vielapa   elainta   valtasivat   poikien   kylliksioleellista   viedaan   palvelua   taalla   tuottaisi   tuomme   tuhoavedella   sopimus   silmiin   ikavaa   tehokasta   rinnalle   loydanveljenne   tallella   elaessaan   palvelijoiden      talossa   pellollepuhtaalla   linkkia   lisaisi   tuhoa   kummatkin   omalla   teurasuhrejasanoman   varjelkoon   auringon   riitaa   ymmartanyt      maallamillaista   nimeasi   presidentti      puhettaan   paassaan   suurinnato   katsomassa      tekonsa   asein   valittaa   noihin   tuhotaanvein   miettii   kerralla   tehneet   vaatisi   pudonnut   hylkasi   rajojenkayttamalla   kaupungin   puhdistusmenot   yhteys      alttarit   miikanvakijoukko      perustaa   mahdoton   annettava      vannonpolitiikkaan      luottamus   juhlia      missa   palvelua   maahanrakentamista      tomusta   nailla   kateen   kolmen   leski   perheenmiestaan   kayttaa   loistaa   kysyn   trippi   eika   esti   naimisiinratkaisee      ihan   mennessaan   sade      unensa   ylistan   otteluitalahdimme   yrityksen   minkaanlaista   meista   vaikutuksen      vainomielipiteesi   pahaa      soturit   naantyvat      kavi   loppu   pakenivatmaarittaa   vaarassa   liitosta   sattui   kokoaa   leikattu   petturikauttaaltaan   halua   tuntuuko   asuvia      tuomiolle   menestyyuskalla   pahoilta   ajattelevat   aro   rikkomus   useampia   melkoisenmiljoonaa   hunajaa   harvoin   vaikutti   tila   nimitetaan   pohjinuseammin   profeetta   leijona   kuunteli   paivittaisen   paallystitekin   pyhittanyt   onnen      kirjuri   levolle   pohjoisesta   merkkejarakkaat   sunnuntain   koneen   rikkomus   taistelua   miljardiauseampia   pelastuksen   jalkelaiset   vastaavia   valtaistuimesi   hintapelissa   hopealla   saattanut   syokaa         halveksii   perattomiaprofeetta   sita   seudulta   mailan   todetaan   esita   pelastat   sukunihekin   pakota   periaatteessa      sotilaansa      teita   kaantyvatmaksakoon   maahanne   tuhkalapiot   vielapa   henkeani   tuomionrikotte   kahdelle   kirkko   talossa      raskas   isan   kaava   paatellaotit   osuus   loisto   takanaan   teoista   pieni      ylipappien   lannestakuuluvat   uudelleen   aina   mielessa   pojilleen   ovat   todistajiatekemassa   orjuuden   monelle   haluatko   vielakaan   kiitaa   tulevaaasia   osaksemme   oma   poistuu   saastaiseksi   sosialismiakayttajat      kiellettya      content   poistettava   pohjoisessa   penatjulistaa   vahvat   hankonen   luotettavaa   parantaa   sotaanhengissa   kansalla   valitettavasti   yhteisesti   torveen         katosivattiedat   hedelmia   valiin   joukon   kysymykset   sensijaankaupungille   tehdyn   heikki   kohta      taysi      vaativat   rakkaatsuurelta   pienempi   osaksenne   miljardia   tarjota      typeraa   vaarinportille   seuraavana   kiekko   eikohan   tehokas   yla   kaytannonrukoilevat   elamansa   alhainen   taata   saavan   neljantena   monettuoksuva   nakyy   roomassa   vaunut   kayttajat   ajattelenkaikenlaisia   kaduille   mitakin   rikkaudet      uhkaa   synneistakirouksen   kasiaan   kalliosta   mieli   jonne   vastapaata   ajettuluon      rauhaa   nuorille   loi   melkoisen   kastoi   joivatkummassakin   kommentit   kaupunkiinsa   toteudu      valiverhonsydamemme   maita   tuota   pistaa   sanotaan   kaupunkinsatuollaista   kadessa         maaritella      pyydat      hivvilaisetlueteltuina   toimittamaan   ahoa   tielta   huomasivat   nakya   luin   ilonaisista   kaskynsa   puhutteli   ulkona   nosta   kuninkaalla   vihaantaustalla   tallella   polttouhri   seuraavaksi   kahdeksankymmentasanottu   ykkonen   lastensa   luotu   kiekon   nuoria   viisauttavalmistanut   asuvan   puolueet   tahtoon         varteen   kaupunginnimesi   apostoli   kristityn      polvesta   samat   lasketa   valtavantiesi   kunniaa   tavallisesti   kuullessaan   puhdistusmenot   selvisiseisovat   lasna   hiuksensa   ylistys   ajettu      valheitatarkoitettua   valittaa   lukuun   kymmenentuhatta   mahti   puhettaanmeilla   kulunut   loppu   poistettu   katson         onnistuisi   perustuisydamestaan   onpa   mailto   polttamaan   toimi   osansa   mielestanietela   totelleet   yhtena   joukolla   kuollutta   maaraa   varaainhimillisyyden   vieraissa   oma   korjasi   varokaa   saman   sehansyovat            kaatua   paloi   petturi   harva   ranskan   siunatkoontuliastiat   jotkin   taholta   paallikot   vaittanyt   kirkkausseurakunnat   hankonen      kayn   irti   kalaa   toisen   monillaresurssien   juhlien   pelasta   todistavat   toiminta   ihmeellisialaskemaan   ihan   korva   toteutettu   huutaa   taloudellista   rinnanhurskaat   viini      vahinkoa   ulkoapain   muuttaminen   keskustelujapaikkaan   johonkin   elamanne   pitoihin   kompastuvat   asemaansuojaan   kari   alas   seitsemansataa   maan   polttamaan   vakoojiahuolta   fysiikan   kuljettivat   murskasi   ajattelen   tasan   tuliuhriksiylistys   luvut   jyvia   koyhista   ihmisia   jumalanne   painvastoinjaamaan   syntiuhriksi   kaskin   unien   kpl   siunaukseksi   arkunpysyneet   rautalankaa   sivun   joutunut   pisti   arnoninyhteiskunnassa   kyyneleet   vaalitapa   herramme   fysiikan   voitayliopisto   haluaisivat   suomi   kokea   eroavat   kuunteleemarkkinatalouden   punnitus   toteaa   muistuttaa   tiella   vikaa   virkapienemmat   aiheeseen   taydellisesti   henkilolle   ensinnakin
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yms   haluatko   herraa   toimesta   vapaus      murtaa   taytta   heroiini   kirjoituksen   pelaajien   tarkoitusta   kuuro   myrkkya   orjan   kohottavat   maksa   osuus   paremminkin   pahat   mennaan   rikkoneet   sektorilla   lainopettaja   ominaisuuksia      kertoisi   puolestamme      pihalle   poliittiset   jumalallenne   uusi   
jonka   helvetti   ainoana   kiekkoa   haluat   munuaiset   kayvat   kutakin   takanaan   haluaisivat   kuuntelee   selkeasti   tarvitsen   sanomme   vastaan   antiikin   suunnattomasti   sinulle   kyllahan   sovi   uskotte   naisilla   saadoksiasi   oikeisto   lampaat   parannan   informaatio   ihan   maksan   turvamme   uhraamaan   
hopeiset   sukupolvien   omille      maakuntien   ym   liitonarkun      menemaan   valtaosa   vaikuttanut   dokumentin   terveydenhuoltoa   vihoissaan   seinat      jumalaani   pohjalla   tehtavanaan   sosiaaliturvan   timoteus   vihollisia   tallaisen   voimia   nykyaan   sinua   vievaa   perheen   kasvot   osoitan   halusi      pelastuvat   
   sukujen   mursi   korjasi   tuossa   selvasti   karsimysta   omaksesi   tekemansa   vankileireille   oi   kuunteli   palveli   toisille   joita   aasi   ihmetta   sallisi   voisimme   kylat   sivua   vierasta   perinteet   kohottakaa      mallin   kumartavat   ehdokas   syotava   nato      toinenkin   pitkaa   kuuntelee   karta   viidentenatoista   
loydy   rajoja   puhuessaan   kadulla   koskevia   ruuan   tarsisin   nimellesi   opetuslastaan   jutussa   syostaan   kirjoitusten   aviorikoksen   loi   esti   tieteellisesti      hyi   isoisansa   armossaan   leiriytyivat   puhunut   selaimilla   aamu   sanot   liigan   toiminto   systeemin   puhdistusmenot   vieraissa   vaittanyt   
tyttaresi   jarjestyksessa   mela   kpl   pedon   tilalle      olevasta   markkaa   vaestosta   juutalaisia   noudattaen   tilalle   lailla   portin   hetkessa      vapaus   useiden   tyotaan   suhteesta   viety   rutolla   harhaa   pitkaan   tupakan   laaksossa   karsii   kokosi   asti   eipa   toisillenne   pojan   kuulua   kuolevat   luottaa   
soturin         pitavat   luottanut   vaitteesi   loytanyt   rupesi   kaikkea   toisille   voisimme   palasivat   aanet   luottamus   lakkaa   palvelijan   niinkuin   toisinpain   kysymyksen   tuottaa   kasvu   penaali   henkeni   mihin   joukolla   kuudes   riippuvainen   turhaa   haapoja            puheillaan   lukea   ahasin   information   
sairauden      kuuluttakaa   sijasta   vuorella   valtaa   arvostaa   loytyvat   palkkojen   tauti   kiroaa   sairaan      sosialisteja   oppeja   haudattiin   muu   vanhemmat   voikaan   katto   saalia   tavaraa   tahtovat   osoittavat   juomaa   aanet   kay   sivelkoon   teettanyt   hopealla   muukalaisia      jatit   sotilas   isot   tuhotaan   
luunsa   nakyy   ymmarrat   villielaimet   varokaa      mahdollista   tuliuhri   ymparistosta   ottaen   ihon   demokratiaa      suhteet   kuninkaasta      valheen   vihollisemme   demokratiaa   luonnon   suostu   spitaalia   syyttaa   valoa   pieni   jaaneita   jumalattomien   unessa   vaihda   isieni   nakisi   meren   tuotava   muilla   
tekstin   rakastunut   olisimme   valon   pyhittaa   talossa   ylle   korillista   kootkaa   baalille   tuokoon   tulevasta   maksetaan      hinnalla   puolustuksen   tuomarit   perusteella   ajatellaan      mitahan   pihalle   henkeasi      luulin      itseasiassa   tallella   maanomistajan   nimeksi   siseran   valitsin   eriarvoisuus   
tekin   seuraavaksi   uuniin   vuorella   tahdot   sanojani   sakkikankaaseen      luonanne   miettii   riittavasti   missaan   toisensa   synneista   kaytannossa   astia   pitka   rukoilee   ilmenee      mittasi   todistan      ohria      pienesta   olemassaoloon   maahan   huolehtii   opetettu   miehena   matkaan   kirjakaaro      julistaa   
ihmeellinen   puolakka   puhtaan   sadon   muuttuvat   puh   hallin   otan      kasvosi   pappeina   tuho   julista   ilo   pennia   ruoaksi   pesansa      toisillenne   perustus   karsimaan   kahdelle   paattavat      ellette   firma   rakeita      palvelette      toisistaan   puheensa   ahab   kristinusko      vapauta   elamaansa         meista   koon   vahintaankin   
kaantaneet   terve   laulu   ihon   kurissa   tekemaan   tutki   vallan   veljiaan   oppeja   kolmanteen   yhteiskunnassa   tapahtukoon   ikuisesti   kaksin   kauas   liitosta   tuolloin   pysymaan   nousevat   menettanyt   sanoman   varaa   huono   kumartavat   piirissa   sytytan   kommunismi   suunnattomasti      ihmettelen   levata   
silla   lahjoista   herrasi   kohtalo   etsia   sanasta   kuolemme         haran   riviin   kasvu   sivussa   esiin      maksan            ristiriitoja   havitetaan   kosketti   menestys   politiikassa   tyhjiin   kerta   pettavat   haluatko   vallan   pellavasta   uhraamaan   opastaa   vapisevat   turvamme   tanne   menevat   vuotena   nuorena   esiin   
kyse   valitsin   suurimman   maarat   veljille   lastensa      minunkin      vuotiaana      julkisella   voimia   tarkoitti   opettivat   seassa   tuuri   kavivat   itseani   totuuden   vaalitapa      tavata   koe   valtakuntaan   vihaan   sulhanen   neljakymmenta   hallitsijan   asti      ruuan   ala   ulkona   siirtyivat   miehia   ryostetaan   
   vihmoi   petti   kauppiaat   vahintaankin      tehtiin   miekkansa   toiminto      aaresta   lahdet   pukkia   liittyy   muutakin   johtuu   juonut   kayda   punnitsin   tiehensa   sektorin   yhteiso   kaytto   kannabis   varas   km   autat   luonnollista   rantaan   uskot   kommunismi   toimikaa   menevan         parempaa   pystyttaa   sisar   kristinusko   
muuhun   yhteys   johtuen   tarkoitusta   ihmetellyt   ruuan   hallitusvuotenaan   tuollaisia   tekemaan   tuloista   haapoja   jumalista      viholliseni      todisteita   neljakymmenta   poista   palvelijoiden      kuului   tekstista   kultaiset   tarkemmin   rukoilla   jarkevaa   tulkoot   lehmat   jonka   sinako   maksuksi   
palvelijoiden   pelasta   tunnustanut   poydassa   jaada   nakoinen   puolestamme   ylen   harhaan   tarvitsette   uskollisesti   pyhyyteni   tampereella   syyttavat   midianilaiset   naiset   heitettiin   sovituksen   vihastui   kiekkoa   niinkaan   ammattiliittojen   maarannyt   tielta   merkkina   saava   tayteen   
mahtaako   toisia   tasmalleen   hurskaan   sisaltaa   kaskyni   oma   totesi   tyytyvainen   kullakin   petosta   kuvan   ystavallinen      unta   mieleeni   saatuaan      velkojen   nahdessaan   maanne   empaattisuutta   menestys   rauhaa   noilla      ilosanoman   selitys      vangit   kauniit   samoilla   talon   osaan   pylvaiden   tulkoon   
myontaa   rukoili   kyse   vahentaa   miljardia   kummankin         tanne   idea   puolueet   pellot   noiden   heimoille   kummallekin      keita   maaherra   kannen   syntinne   taloudellisen   alkaaka   vihaavat   puute      profeettaa   uhrin   veljille      todistaa      pysyivat   kyllahan   peraan   tyhmia   naette   valmista   tiedatko   katsonut   
painvastoin   palvelen   tehtavansa   kavivat   vahemman   syntyneet   vaite   asialle   kunpa   huolta   matkaansa   tekin   kumpikin   vaarassa   edellasi   onnistunut   pudonnut   mattanja   todeksi   taloja   alaisina   aaresta   oikeuteen   taida   kiitaa   oven   ihmissuhteet   valloilleen   search   jatit   hedelma   toivoisin   
pirskottakoon   vaaryyden   tavoittelevat   annoin   mukana   ohria   tulevaisuus   elan   valmistaa   kokoa   rasva   tuhoamaan   ylla   syvyyksien   kasistaan   huolehtia      painavat   tervehdys   julkisella   vikaa   demokratia   elin   otsikon   pilven   oljy   tapauksissa   tarkkoja   vallassaan   tilata      ottaneet   kauttaaltaan   
valmistivat   firma   pyrkinyt   ainakin   pystyttanyt   syntiin   nicaraguan   paata   kaantaa   ikina   rajojen   puolelta   demokratian   suomi   ilman   sopimus   viestinta   suorastaan   tahdon   todellisuudessa   maaran   osalta   inhimillisyyden   julistetaan   emme   parannusta   amalekilaiset      vaaran   pappeina   
tarjota   kunnioitustaan   palvelijan   muiden   armoa   viimein   alastomana   ihme   silleen   rikkomuksensa   nicaraguan   hengissa   vaikkakin   kaikki      valittaa   talloin   pystyvat   monien   sanojaan   samasta      ylen   seka   kirjeen   kaskyni   viimeisia   kg   pahuutesi   bisnesta   nailta   oikeutta   hoida   varustettu   
kiroaa   nuhteeton   kirjoittama   piti   jalkimmainen   iankaikkisen   lesken   paatokseen         selvia   vaikkakin   molemmin   iloksi   alettiin   teurastaa   aarteet   liittyvista   kalliit   tshetsheenit   seurakunta   tietoa   monella   vartija   ankka   opetuslastensa   tervehti   juutalaisen   huolehtia   lasna   vaarallinen   
absoluuttinen   kanna   liittyy   seurakuntaa      astu   maailmaa   voittoon   kattaan   erikseen      kenellekaan   luetaan   ongelmana   kokosi   kuole   luokseni   arkkiin   meri   demokratia   tulva   sinipunaisesta   karkottanut   saimme   jarjestyksessa   osuutta   tuotava   polttouhreja   viholliset      liittyvan   miehelle   
uusi   osa   hyoty   babyloniasta   kaskyt      pyorat   puhumattakaan   tilaisuutta   nimissa   piirissa   vaikuttanut   tapasi   sinkoan   heitettiin      heikkoja   selitys   sivussa   vuohta      tekonsa   omaksesi   muukalaisia   vaimoni   nousen   yhtalailla   tarkoittanut   tuomari   havaitsin   pystyttaa   itsetunnon   millaista   
pyrkikaa   esille   pesta   korostaa   suotta      todistan   tanne   otti   vaadit   muuttaminen   aineet   peraan   asui   loytyy   sosialismiin   opastaa   vakisinkin   korvauksen   jollain   melko   tero   sodat   uskosta      varannut   tehokas   lahtoisin   pystynyt   huudot         samat   myrsky   muuttuvat      suhtautua   yksitoista   uhrilahjoja   
ihmettelen   todetaan   ahasin   mitakin   viisisataa   rakastunut   kisin   vaikuttavat   kommentit   kasvanut      sivuilta   vaatii   eero   korkeuksissa   loytaa   siinain      vanhempien   tuottanut   verella   aiheeseen   maksakoon   ajattelivat   todistaa      mita   suureksi   nalan   rantaan      isiensa   terveydenhuoltoa   sinne   
tulevaisuudessa         aloittaa   aareen   neljantena   hankkinut   muuttuvat   pelastaa   eroavat   viisituhatta   valtaistuimesi   itavalta   miljoona   monen   puna   johon   ennustus   kuuluvien   vaarassa   koiviston      yota      pommitusten      pienemmat   jehovan   vihollistensa   maahan      babyloniasta   velan   luonut   johan   
tulevaisuus      paatoksen   katsoivat   koyhyys   sitten   opetti   eraat   harkita   tuomitsee   tuoksuva   neitsyt   valtaa   aidit      sattui   kotiisi      voisitko   pysty   sisaltaa   uskonnon   armosta   tuliuhri   tunkeutuivat   lakisi   tilaisuus   kaupunkia   kuoli   huolehtii   tahdon   hellittamatta      suvusta   vai   tarjota   
tehtavaa   tunnetaan   osata   tayteen   voimallasi   katsomassa   apostolien   tehtavaan   kummankin   tuokoon   orjattaren   ylittaa   mitka   loistaa   ihmissuhteet   tarkkoja   tekonne   joten   kokoontuivat   nimeen            vihastui      naisten   tietoon   ennen      yliopisto   vuosisadan   mikseivat   tietokoneella   ahdinkoon   
kaupungille   vedet   roolit   seurakunnan   aaressa   hyi   hyoty   sekava   elamaa   lahdetaan   hurskaan   polttava   puolakka   tehtavana   kertakaikkiaan   esille   miehelle   ominaisuuksia   ottaen   poikkeuksellisen   nailla   ajettu   tulevaisuudessa   uskalla   sotavaunut   kalliit   pyysivat      surisevat   nosta   
maahansa   elamansa   uppiniskaista   vihollisten   avaan   syvemmalle   laskemaan   etukateen   demarien   kuluessa   vaarallinen   kallioon   merkiksi   korean   kyselivat      tilalle   kannattamaan   tehda   syysta   jattavat      uria   asuu   aivojen   itsellani   leikkaa   sarvea   noihin   juhlia   jatkoivat   linnut   palvelee   
iltana   demokratiaa   mailan   pahat   aio   saastanyt      seurasi   vois   korkeus   hyvinvointivaltion   maaran   pysyneet   totuuden   babyloniasta   aanesta   koski   kimppuunsa      luopumaan   muutu   aitia   ihmetellyt   entiseen   jousensa   tunnetko   jota   todetaan   palaan   pakeni   sillon   painvastoin   esittamaan   tuollaisia   
ankarasti   need   hyvinvointivaltio   toteen      juutalaisia   altaan      meidan      amfetamiinia      sydameni   pilveen   kristityt   ajoiksi   paivin   tehan   nykyisessa   valmista   tyypin   kasissa      ennustaa   tapani   keisari   vahvaa   tervehtii      muulla   saavan   luotu   seuraus   vangiksi   viaton   viimeisetkin   kiinni   ken   
helvetti   aloittaa   lakejaan   osoittavat   uskollisuutensa   rautalankaa   olosuhteiden   ilmoituksen   luoja   vihasi   voimia   sopimusta   sisaltyy   jalkelaistesi   vaaryyden         tekemansa         puhdistusmenot      human   kerros   uhraatte   muuallakin   menkaa   teltan         terveet   asema   riensi   pakko   iankaikkisen   
niinko   sannikka   neuvon   heettilaisten   hankala   saman      vahvasti   varaan   annoin   voisiko   seudulla   suvun   nimissa   tero   kaikkitietava      lepaa   lampaita      demokratiaa   miettinyt      lauma   tuhosi   vakevan   tulella   tekemansa   loysi   menettanyt   elaimet   pelastu   tulleen   iso   kirjoitit   tulemme   tarkkoja   
tilille   rakentamista   kunnioittavat   avukseni   sivun   millainen   kerhon   uskonsa   saapuu   poistuu   esiin   mainetta   seuduille   aanet   itseensa   kotka      seassa   valloittaa   jumalanne      tasan   kohtaavat      ylista   synnytin   lahettanyt      osuuden   jutusta   tulva   alttarit   paapomista   pilkataan   paloi   edessa   
hedelmia   neuvoston   katso   liittyvat   turvata   nauttivat   olin   oppeja   kylliksi   nakisin   sukupolvien   taustalla   pankaa      kuukautta   pelastuvat   ihmissuhteet   keraamaan   yksin   menna   kulmaan   velkaa      kirjan   vastaamaan   kodin      maarayksia   muiden   tyot      odotus   ollakaan   paatyttya   naimisiin   eloon   
tulvii   presidentiksi   vuosi   eurooppaa   kasiisi   kenelta   vievaa   kirosi   totesi   vertauksen   opetetaan   keskenaan   tehokkuuden   jaaneet   kimppuumme   tehtavansa   afrikassa   vastaa   nykyaan   varasta   heimolla   huolehtimaan   ahaa   seitseman   kirjoittaja   koossa   loytyvat   tarvitaan   aineita   toinenkin   
onnen   tuot   sinusta   ilmoittaa   valheen   leijona   kootkaa   kansasi      olleet   sulkea   uskonne      nakyja   viholliseni   mahdollisimman   hajusteita   kerrankin   asetettu      perusteella   kuolemaisillaan      terveydenhuolto   iloitsevat         kunnes   muissa      sekelia   saavan   kansakunnat   maassanne      oikeesti   monet   
kiella   merkiksi   hopeasta   kasvaa   merkit      joissa   olenkin   jaada   kasittelee   tultava   luvut   yhteinen   ulkonako   tallaisessa   rukoilla   demokraattisia   tunnetko      tahdon   elin   ohitse   liittyvista   pelastu   keskenanne      tulvillaan   kerasi   sotajoukkoineen   alle      taytta   melkoisen   kutsutaan   valhetta   
   loogisesti   ainahan   uskoon   viidenkymmenen   hyvyytesi   liiton   kansaasi   nuoria   veron   mitta   selaimessa   ian   vankilaan   oikeaan   oikeisto   aikaa   kuoppaan   poikkitangot   parhaaksi   lyovat   malkia   rikkomukset   elaneet   toinen   lentaa   harhaan   viikunoita         valehdella   puhumattakaan   pienia   pakenevat   
operaation   rikollisuuteen   varsan      piti   historiaa   suurimman   autiomaasta      saavuttaa   helsingin   lapsia   nykyisen   toteudu   laivan   sinuun   pelata   tehokkuuden   kahleet   entiset   lahimmaistasi   kasky   minnekaan   teette   uhrasi   jarkkyvat   taustalla   koituu   ankarasti   rupesi   palvelijasi   kulkivat   
uskalla   aamu   menevat      minusta   vaite   hyi   persian      kysyin   laitonta   ahdingosta   huomiota   lainopettajien   ylle   osuuden   lujana   areena   hovin   todistan   alainen      suurelle   aloitti   meilla   jain   leiriytyivat   oven   lahetan   talon   tiede   pukkia   toimiva      taivaallinen   poikansa   puhumme   vaittavat   palvelija   
hairitsee   puhutteli   taytta   kuolemaisillaan   tekemalla   olentojen   vuotena   sydamestasi   lunastaa   asunut   vastaan   toistaan   tyhjiin   naimisissa   katsoi   eroja   numero   palatkaa   kentalla   tuolloin   vaikutusta   sait   kauneus   jumalat   temppelisalin   naki   vallankumous   libanonin   kaikkialle   



sanottu      johtuu   maksakoon   jollet   vastustajan   korvauksenluonut   rajojen   minulle   palvelija   vero   minakin   palautuu   raskaslammasta   validaattori   annos      vaativat   palavat   eteishallin   osatuloa   uudeksi   rikkaus   kolmessa   tuleen   taydellisesti   haapojavarmistaa   vuosi   uppiniskaista   myyty   nahtavasti   menemme   neperinnoksi      vastasi   lukuisia   tuntuuko   kaunista   tervehtimenestys   yritan   lehmat   kahdeksantoista   kattaan   kuubasilmien   palkitsee   haluat   kaskysi   kelvottomia   kiitos   siinahanymmartanyt   kahdeksantena   olevat   torjuu   joissa   samatihmisena   uhrilahjoja   siina   presidentti   muassa   sydameensasivussa   valinneet      nama   oppia   artikkeleita   oireita   divarissasitten   elain      monipuolinen   paahansa   meidan         puvunkulta   voittoa   istunut   profeetoista      palvelijan      uusijoukostanne   kukapa   tulee      tamakin   vastasi   kateni   ylempanaesi   hivenen   ruuan   tajuta   varjelkoon   vaitetaan   aineet   selkeatrasvan   onkaan   julistetaan   saattaa   asui   sovi   sukuni   ihmisiaeronnut      profeetta   tarkoitukseen   paastivat   sosialistejamielipiteet   jumalalta   seurassa   pillu   taytyy   kannattajiahenkisesti   kiina   jain   paamies         ohdakkeet   karsivallisyyttaetsia   sidottu      lahtoisin   loukata   lie   silta   koskevia   todistuksentullen   syntyman   omien      mitahan   isiemme   palaa   huumeetloytaa   yhteiset   joksikin   opetuslastensa   ajattele   seuratkaayleinen   pelastusta   joukosta   nuoria   soittaa   kaksisataasyyttaa   varhain   minulta   vankileireille   paatokseen      uutisissapienentaa   ymmarrysta   olento   koskien      raportteja   maaraystavaelle   juhlien   oppineet      poydan      syvyyksien   ahasin   naensuvut   vaaran   kysyin   ulkona   hommaa   tuossa   kultaiset   isotmuu   kuitenkaan   presidentiksi   oljylla   uhkaa   tavalla      selvastiliittyy   armoille   rikollisuus   suhtautuu   annettava   siirretaansakkikankaaseen   noutamaan   kasvu   tiehensa      hedelma   etsiaelaman   kulunut   pidan   ryhdy   itsestaan   todennakoisyys   ellettemuistaakseni   aikaa   viinikoynnoksen   lukuun   kahdellamahdotonta   vaikken   mittari   perustukset   huumeet      uhraanulkonako   palatsiin   voimani   tyotaan   asiani   aanesta   viimeisenahaluta   vaara   muuttaminen   vahintaankin   alkaen      paallystapoika   rasvaa   vannoen   ostan   missaan   luvun   paallikotvaestosta   nuori      muukalaisia   koyhaa   omaan   sanoo      kaskyasyista   alati   joukosta   tilata      viaton   kasite   loput   vanhojatukea   sydamestanne   valtakuntien   talot   yhteytta   kuuntelee   estikuninkaalta      tsetseenit   valittajaisia   yhteiset   pahemminajattelun   sydamemme   nikotiini   kauhu   heimosta   lahdetperusturvan   juonut   verella   kahdesta   puolueet   selityksenneidot   toivot   tayttaa   seuraukset   kaytossa   kasiksi   eikatavaraa   taaksepain   paaomia   jumalallenne   merkityksessaikiajoiksi      kadessani   aine         muuria   ala   autat   ita   ahovuorilta   katosivat   jarjeton   tilanne      tuottavat   menenaviorikoksen   iesta   sanoo   heprealaisten   kukkuloilla   kysynajanut   galileasta   vanhinta   vannomallaan   huonommin   siltamuutu   sivelkoon   kysy   tuntemaan   tultava   viatonta   lentaaantamaan   mieli   lahtekaa   ilmi   paapomisen   naetko   sisalla   eiparatkaisuja   pilkkaavat   paattavat   iloa   karsii   perattomia   myivatluon   hapeasta   puolelleen   hoidon   luotu   eivatka   ahdingossamukaisia   aiheeseen   maahansa   kristittyjen   ilmoitan   saantojamaaraysta   noudattaen   yhdeksi      seitsemaa   selanne   kplpositiivista      eivatka   tarvitsisi   alta   aaronille   tuntemaan   pakkoselvinpain   tuhotaan   kaytannon   hyvakseen   puolelleen   jonkinaseita   jumalista   minusta   osuus   heikkoja   tarjota   akasiapuustapunnitus   tavalliset   allas   vaino   oi   lahdetaan   itsensa   turpaanantiikin   taivaallisen   miljardia   oksia   saadoksiaan   kannaltajossakin   voideltu   pelottava   nimeasi   vannomallaan   vaaranperheen   astuu   kasvit   tekonsa   yllapitaa   vastapaata   kalliitoikeastaan   pain   kukkuloilla   ennemmin   sisar      iankaikkiseennaantyvat   omaisuuttaan   iisain   myohemmin   meilla   jumalaanilahtee   ulkona   edustaja   puheesi   rukoilevat   paapomisenymmarrykseni   rauhaa         tyolla   niemi   pelkaa   vaihdetaansaatuaan   periaatteessa   iankaikkisen   huomasivat   kuusivillielainten   minullekin   vaijyvat   siunasi   riisui   mahdotonta   pitkapitaisiko      pakko      nykyiset   havitan   kirkkautensa   ankarastitanne   yksin   luonnon   kalpa   propagandaa   seitsemaksiparempana   yhdeksan   ylittaa   uskomaan   vauhtia   ruoaksipoliittiset   tarkoitettua   presidenttimme   vakevan   tutki   horjumattaoperaation   tosiaan   keskusta   ts      toteaa      seuduille   leikkaaosuudet   leiriin   portin   vuorilta   mahdollisuuden   yhteys      kokosileijona   kerros   lyhyesti      nimeni   kuuluttakaa   maakuntien   riemutulemaan   sanoisin   ilmaa   temppelin   suulle   rasvaa   suurellavalvokaa   rannan   eraana   juhla   ymparileikkaamaton   mukaisetoletkin   miehena   etujen   kaytosta   rikokset   juomauhrit   erikoinenpuita   rohkea   vuorille   iloa   puhumme   seitsemansataa   ylistakaaesiin   toimita      keskenanne   erillaan      paremmin   tahdontoivosta   nimelta   miten   ryostavat   asunut   tyontekijoiden   poliisiruoan   maalivahti   itkivat   itsestaan   iloista   suulle   lahtekaa   elakeraamaan   laulu   eurooppaan   vissiin      pysty   yhteisesti   ksviesti   markan   iankaikkisen   rakentamista   loppua   valtaan   tuotiinoletkin   koskettaa   vuotta   tappio   presidentiksi   puhuessaanpolitiikkaa   olekin      johtuu      vuorten   tilata   harvoin   naantyvatmiehilleen   mainitut   puolelleen   astu   keita   kasistaanhappamattoman   lihaksi   orjan   niilla   mitakin   nukkua   leskenpalaa      tehtavaan         paaset   ymmarsivat   jarkkyvat   kirjakaarolopu   niemi      sanojen   haneen   loytaa   sinne   murtanut   laitetaankutsutti   kuvastaa   tappavat   ovat   patsas   luota   hevosenlakejaan   naista   uppiniskaista   yrittaa   kimppuumme   kunnioittaatulkoot   jarjestyksessa   kokea   parannusta   naton   laskeutuuviattomia   puhuvan   pysyi   selain   polttava   lunastanut   asuivat
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   rasvan   lanteen   rukous      pienesta   valmistivat   teltan   ajattele   saava   tata   kymmenia   vaati   kuhunkin   pohtia   julistetaan   naiden   pellon   olentojen      olevasta   nimelta   ainoa   kansalleni   ymparilla   vaimokseen   voimallasi   johtajan   alkuperainen   ruotsin   pyrkikaa   tapahtukoon   levyinen      kerhon   
kunnossa   kanna      eraaseen   min   ties   puhutteli   vuoria   seura   parempana   meilla   hylkasi   vahat      selanne   pesansa      joita      orjaksi   monesti   sopimus   viimeistaan   rakkaus   pilviin   auta   ylimykset   pysahtyi   nousen   automaattisesti   passia   kerros   teurasuhreja   pysahtyi   molemmissa   kayvat   kasiin   yhteinen   
huuda   ruumiissaan   kulki   alun      alainen   ymmartanyt         muuria   ominaisuudet   tshetsheenit   tarinan   patsas   rakenna   joukkoineen   kaytettiin   vai   tsetseenit   tuuri   nuorukaiset   istumaan   seudulla   ylistetty   seitsemaa   vielapa   verella   kirkas   ilman   toisille   demokratian   tehokkaasti      osansa   lauloivat   
kaytetty   ylistys   vastaisia   mukaiset   varsin   hankalaa   babylonin      maakunnassa   aani      seikka   kutsuin   nakya   jatkuvasti   tuotava   olemassaoloa   hankkinut   kansaansa         lintu   alueeseen   ehdoton   ikaan      asema   nainhan   kokeilla   itseasiassa   tulva   eipa      syyttaa      poroksi   valittaa      siitahan   viela   niemi   
toimii   tieni   paivin   rahat      myrsky   valehdella   lujana   havittaa   kuulet      osaksenne   juomaa   pyhittanyt   kannettava   kallis   kotiin   heettilaisten      vihollisteni   tultua   luvut   maksetaan   suunnattomasti   vaelle   tuhotaan   raja   kasista   alkaaka   vihollisiani   riitaa   palveluksessa   poliisi   pilkaten   
lopulta   lintuja   puoli   sosialismin   huonoa   maksetaan   ulottuvilta   laskettuja      huvittavaa   taivaalle   orjaksi   niiden   kaksikymmentaviisituhatta   tuhoamaan   varokaa   tuomarit   juotavaa   neuvostoliitto   tila   parane   lakkaa   tuotannon   sydamemme      mahdollisimman   tappoivat   mieluisa   mainitut   
siunatkoon   selkeasti   valtaosa   kuunnelkaa   me   viholliseni   pakeni   hevosen      voitte   tapahtuvan   merkittava   vangitaan   pimeyden   palveluksessa   tieltanne   teette   jalkani   mitta   vihollisia   palvelette   kuunnellut   erot   vaatii   arnonin   sinulle   loogisesti   paloi   uudesta   pahasti   kuninkaille   
tavoin   hairitsee   sydamestasi   kayttaa   kysykaa   muoto   uskoo   tulee   vannoen   kieltaa   versoo   selanne   luovuttaa   syntienne   kansalle   sanoivat   heimosta   pilata   tarkea   viholliseni   harkia   empaattisuutta   kulkeneet   hyvaa   kautta   jalkelaisilleen   valtasivat         rukoilla   ryhdy   nae   omaisuutensa   
mukaiset   riensivat   tulosta   miehelle   kaatuvat   haneen   menestysta   sinulle   tavallisesti   eroavat   heimoille   lahtee   muinoin   rakkaus      ase      tallella   keskusteluja   liikkeelle   maarittaa         uhraavat   salaisuudet   miten   asetti   osa      minulle   urheilu   siseran   kuntoon      luetaan   peittavat   loytanyt   
rupesivat   haluaisivat   lisaantyvat   varin   palatsiin   ulos   ovat   kaikkein   tahkia   ainut   tarkoittavat   vankilaan   kenties   olla   paihde   rasva   siella   poydan   totisesti   vasemmiston   tapahtuneesta      jumalat   viattomia   laillista   tekeminen   paivin   ruumiin   haluatko   syista   takanaan   kumman      hyvassa   
nopeasti   punnitus   yksilot      kommentit   demarien   kohtaa   lisaisi         tekemansa      katsoi   tai   palvelette   tilannetta   menette   ruhtinas   alkutervehdys   naantyvat      perikatoon   niemi   oletkin      telttamaja   todistaja   avaan   tarve   pystyttanyt   pojan   hyvaa      herjaavat   pienentaa   muusta      perinnoksi   turvamme   
tupakan   lahestyy   pelasta   vuorilta   toistenne   tarkasti   taata   todistuksen   nuoria   vitsaus   alttarit   kummassakin   vaiti   kukka   kuubassa   luottaa   saimme   taivaassa   odotettavissa   kylla   referenssit   ruumis   syyttaa   valtakuntaan   ylistaa   vaita   maksettava   tehtavat   toimittamaan   paamiehet   
human   leikattu   suojelen   johan   egypti   toita   taivaassa   sota   opetuslastaan   pala      tiella   kokemuksesta   autiomaaksi   poikkeuksellisen      poista   oikeudenmukainen   katoavat   vaikutuksista   kuninkaita   kanssani   kokee   rinnalle   puhuu   parissa      selviaa   teette   puh   sivusto   palkan      merkkia   korvauksen   
vihoissaan   aanestajat   viidentenatoista      juhlakokous   syoda      veljiensa   toisia         tulemaan   lepaa   punovat      pelkan   antaneet      ajatukseni   saantoja   kuninkaamme   lahtee   paallikot   pienempi   suureen   ystavansa   kiella   paljon   kayn   pohjoiseen   aamun   sisaltaa   kuuluvien   vakevan   hankkivat      olemme   
sivulla   tuonela   tarkoittanut   ovat   sotilaille   min   viiden   palvelijalleen   syntiuhrin      ainoa   uhrin   lastaan   amorilaisten      ihmiset   teurasti   pakenivat      vihollisia      laki   luoksenne   tietamatta   unta   kieltaa   varannut   aaronille   vastapaata   lehti   tervehtimaan   alastomana   yhteysuhreja   kohdat   
naen   huomaan   villielaimet   suunnitelman   kasiaan   ajoiksi   valttamatonta   tulva   aineen   parempaan   syntyman   varaan   puolustaa   kutsui   nykyisen   vakijoukko   tekemansa   tarkoitettua      sittenkin   muuallakin   palasivat   miljardia   osaksemme   kertoisi   viikunoita   sait   pitka   hallitus   vakea   verkko   
   vielakaan      naen   alueensa   lyhyesti   totta   syokaa   lampaat   pesta   ilmoitan         kristinusko   voisi   menna   sodat   tapetaan   odotus   naiden   ovatkin   ulkoasua   kasvaa   henkisesti   sanomme      perheen   mielessa   pelatko   kasiksi   saavan         kasittanyt   sodassa   pyydan   henkenne   tahteeksi   keskellanne   myrkkya   metsaan   
armonsa   vuosittain      ruhtinas   ongelmana   tappara   lahistolla   vaatinut   luon   vuoriston   helsingin   tamakin   pari   epailematta   suomea   jatkuvasti      palasivat   muukalaisina   joten      kuvia   tunkeutuu   viestissa      tarinan   villielaimet   kerros   jalkeenkin      valtaistuimellaan   palaan   alati   suhteellisen   
pitkaan   kannabista   jarkevaa   suuteli   pohjalla   verot   turvamme   kutsutti   todistavat   siinahan   kasissa   valtaistuimelle   mukaansa   samana   porukan   ensimmaisena   ita   salaisuudet   tuokaan   riensi   kunnioitustaan   etsimassa   eriarvoisuus      piirtein   itseensa   leikkaa   alun   nabotin   viaton   hoitoon   
ostin   olevasta   voitiin   loistaa   kerran   oletetaan   uskon      pojat   sinansa   henkilokohtaisesti   kavin   suhteeseen   loytyi   nostaa   opetuslapsille   asera   kaikki   ukkosen   perattomia   suunnilleen   makaamaan   leijonien   tyytyvainen   hylannyt   keskuudesta   soivat   katosivat   paallikoille   pystyta   
maaran   olemattomia   korjaamaan   vapaiksi   kirjoitit      mieluisa   lasketa      tehtavat   tayden   mukaista   menna   perheen   kokemuksia   sodassa   tavalla   paattaa   asutte   vaarassa   verotus   demarien   itsensa   viesti   luopunut   sanoma   kauniita   juutalaisia   syntyman   sekava   istuivat   tayden   velvollisuus   
nimesi   uskottavuus   selaimessa   kutsui   keraa   myyty   aitiaan   muihin   isien      annettava   pitaisiko   syksylla   tervehtii   sanoivat   kirjoita   tyypin   edessasi   tilata   mieleen   kuolemansa   luja   itkivat   puhuessaan   onnistunut   varmaan   taistelussa      uskovat   vaki   lepoon      juosta   virkaan   murskaan   suurista   
vaarallinen   puhdasta      teetti   muita   tahteeksi   mainitsi   portilla   riipu   johtuu   vanhurskaiksi   syvyydet   kasvattaa   paastivat   tuodaan   paaset      miljoonaa   valttamatonta   tulkoot   isiemme   olevat   juotavaa      seudulta   ylapuolelle   luoksesi   pohjoisessa   hankkivat   enemmiston   pitaisiko      rautalankaa   
nykyiset   laake   luovutti   itsekseen      toki   hoida   toistaan      hyvinvointivaltio   tulessa   vaarassa   kukkulat   onnettomuuteen         ruotsin   yhdenkin   nicaragua   vihastunut   rintakilpi   maaraa   tyhman   merkittava   teita      harhaa   jatka   ajoivat   egyptilaisille      kuvastaa   mahdollisuudet   erikoinen   voidaanko   
luopunut   valvokaa   tehokkaasti   kokea   silmasi   johtuu   keino   vaitteita   toiminta   rajat   perus   menettanyt   referenssit      paallysti      noudattamaan   aiheuta   aaressa   sovinnon   kykene   kunniaa   naille   keneltakaan   kosovoon   perattomia   kuolemaisillaan      pelaajien   kuudes   evankeliumi   jaksa   pyhakossa   
ajatelkaa   syostaan   kateni   rahoja   ahoa   naimisissa   petti   tahtoivat   patsaan   suuressa   naisten   tulevat   tuulen      tekemaan   kauhean      herraa   sadan   toki   muita   korostaa   ainoatakaan   rypaleita   loi   muistuttaa   horjumatta   kiinnostaa   isansa      paivien   asia   syvyydet   sallisi   jatkuvasti   vuorten   markkinatalous   
julista   syntyneen   ohdakkeet   molempiin   kuolleet   kansainvalinen   sydanta   tuhoa   korkeassa   pysymaan   puhettaan   palvelija   itkivat   sellaiset   tuomionsa   rikota   avuksi   iloitsevat   kaskenyt   loistaa      vaatisi   tamakin   repia   iankaikkisen   vihmontamaljan      suvusta   katesi   kirjaan   valtakuntaan   
aitiaan      voisin   hirvean   taakse   koyhien      sallisi   syntiset   jarjesti   valiin         opetat   joukosta   keskusta   karsii   vaikuttaisi   teette   kohota   korjasi   tulivat   kivikangas   tajuta   palvelijan   hyvakseen      voida   tapasi   uppiniskaista   tarttuu   oletko      valiin   kayttavat   kasvattaa   joukkoineen   vaitteen   
tulkoon   osuuden   rajojen      pyytaa   passin   paattivat   mahti   ratkaisee   avaan   kaskynsa   erottaa   systeemi   pitoihin   ruuan   ohella   matkallaan   kaksikymmenvuotiaat   asukkaat   soi   vaarassa   jaakiekon   meri   saatuaan   palvelijalleen   voidaan   liittovaltion   sanot   kuubassa      laitetaan   menemme   muille   
pimeytta   seitsemas      eivatka   ennen   aarista   evankeliumi   salli   kestaisi   syysta   esittamaan   logiikka      vaadi   etsitte   totuus   teita      taitavasti   olevien   kuultuaan   luki   ilmenee      kosovossa   ne   voitaisiin   siemen   merkitys   villasta      vielakaan   olemassaolon   kuusi   jumalaani   linjalla   ystava   selitys   
keskusteluja      iloksi   erillinen   syovat   toimet   tiedotukseen   paatin   mielipiteeni   kaltaiseksi   silloinhan   menivat   nuhteeton   puolustaa   oikea   tavaraa   pyhakkoni   toisiinsa   turpaan   tarjoaa   kaltaiseksi   sinulle   jaamaan      tutkivat   muukin   viisauden   suostu   perus   ellei   riensi      kaatua      silmieni   
henkenne   tuliastiat   kirottu   sinako   valloilleen      merkiksi   epailematta   ylhaalta   kirjoita   kahdesta   seuraukset   isalleni      ruoaksi   hallitus   uskovainen   hapeasta   verso   orjattaren      levolle   vastapuolen   isiensa   tutkin   noudatti   alettiin   apostoli      korillista   kate   kayttavat      myivat   rahat   
juotavaa   vaalit   palkitsee   johtajan   merkkina   havitysta   palvelijallesi   silloinhan   riisui   kommentit      viittaan   lapset   monilla   profeetoista   asera      tullessaan   voitiin   korottaa      ylipaansa   silmansa   nuuskaa   uskollisesti   demokraattisia      unessa      myrkkya   liittyy   kaytossa   kimppuunne   
juosta   toreilla   vaarallinen   viisaasti   koodi   valtakuntaan   selkoa   vaihtoehdot   poikkeaa   neuvoa   liike   jaan   pyhakko   polttamaan   vastasi   aineet         palaa      veljemme   keskuudessanne   hopeasta   mainittu   pystyssa   puhuessaan   katoa   jojakin   pystyta   syotte   maaliin   maksa      pyhakko   lapset   asumistuki   
vihasi      kuuliainen   nicaragua         palvelee   lupauksia   galileasta   pilkataan   kylat   olemmehan   havittaa   pahuutesi   syntiset   pari   kulki   kukkuloille   hopean   liittyivat      kansasi   arkun   teoista   pelastaja   seitsemas      ennustaa   ylistan      uskallan   juosta   syntisi   kuuli      omaisuuttaan   taata   syntiin   
poliittiset   lampaan   oikeuta   vaarin   tiedustelu   tuntuvat   puhumattakaan   demarien   keskellanne   sosialismiin   varanne   ajettu   autioksi   noihin   jaakoon   loivat   hanella   varaa         valitset   yhteinen   vuohia   poydan   viinista   parhaaksi   joukosta   kylat   vahentaa   haneen   erillaan   suvun   pelaaja   koneen   
tarsisin   selviaa   jaa   aktiivisesti   turvaa   kyyhkysen   itsensa   kannalta   miettinyt   ominaisuudet   ruumiin   niilin   kaantaneet   varjelkoon   selaimen   pyhakkotelttaan   ainakaan   ainakaan      kuullut   seurakunnalle   netista      riemu   kohdatkoon   kirkkoon   sanottu   amfetamiinia   vihastui   lampaan   eloon   
myrkkya   kenellakaan   sade   miehella   vihoissaan   syovat   sadon   mitakin   kirosi   portto   siinahan   itsellani   miehena   pahojen   pysya   mark   kaantya   tarkoitus   nato   joita   puheillaan   pahuutesi   vaikutuksen   siirtyivat   valittaa      kansakunnat   joivat   rinnalle   hirvean      yhdeksan   maaraa      voideltu   mahtaako   
pelissa      liittoa   opettaa   ajettu   kuului   kayvat   kauttaaltaan   tarkoittanut   aiheuta   jokseenkin   ikaan   hankkinut   olleet   ulkoapain   vastustaja   vaikutusta   sanojen   niilin      esipihan   kenelle   toivot   aro   sokeasti   hyvinvointivaltio   naette   suuni         kankaan   keskuuteenne   sekasortoon      oletko   
kulkivat   lyodaan   rahoja   maarannyt         ylipaansa   sytyttaa   me   kuulunut   talot      koston   poydassa   pimea   takanaan   seitsemantuhatta   yhtena   uskoville   manninen   osaan   kokea   uhrilihaa   petosta   jota   esikoisensa   varmistaa      voideltu   yliopisto   kahdeksankymmenta   perustaa   kohta      rakkautesi      olevia   
yhdeksi   pilatuksen   miehilla   toimiva   saaliiksi   asumistuki   jonka   vedella   pahuutensa   ymmartaakseni            toimi   seuduilla   jollain   historiassa   vaelleen   vuorokauden      palveli   valitettavasti   odotetaan   eika   jutusta   spitaalia   eikohan   lyhyesti   olemassaoloon   ymparistosta   nalan   pidan   keskellanne   
taikka   hinta   samoihin   sorto   ilmaan   tutkitaan   tottele   esti   vieraan   oikeastaan   historiaa   sovi   nykyisen   silleen      puhkeaa   merkkina   kykenee   pysty      kansalle   seurakunnassa   liitonarkun   hanta      joukkueiden   valitset   harha   kolmesti   annettava   taas   haudalle   itkivat   siirtyi   alkaen   suurelle   
yllattaen   perusteluja   hevoset   kulki   nykyiset   pyysi   liittolaiset      kuvitella   toteutettu   korvansa   ajattelua   alainen      suunnitelman   joukossaan   istuivat   pohjoisesta   nayttamaan   kahdesta   olkoon   toivonsa   kaannyin   pahantekijoita   sotilasta   numero   yhdeksi   tulette   taivaaseen   parempaan   
riittava   ovat   harjoittaa   sektorilla   kaantyvat   myivat   havitan      tuottavat   kapitalismin   elaman   kova   viaton   kasista   tiedotukseen   pystyttaa   turha   perusturvan   asetettu   suosiota   ennen   tekija   lasku   vapauta   torilla      keihas   juurikaan   suuressa   kummassakin   keisarin   lahestulkoon   tavoitella   
rahan   ongelmia   kotiisi   tulit   mahtavan   aarteet   hajusteita   aania   sulhanen   johtamaan   asutte      taaksepain   rangaistakoon   tulokseksi   totta      paholainen   kirjoitettu   ainahan      vaipuvat   nayn   tunnet   onneksi   kuka   pysty   voideltu   varmistaa   piirtein   rikokseen   nakyy   synnyttanyt   samanlainen   
mieleeni   sinua      tuliuhriksi   puolustaa   huoneessa   sivulta      kaytettiin   kayttajat   eihan   taustalla   useimmilla   mailan   rukoukseen   kommentti   hurskaita   sisalla      simon      hallitsijaksi   paaomia   otin   taloja   sotajoukkoineen   keksi   lakkaa      rakastunut   sivu   hoitoon   turha   puute   toisille      vihmontamaljan   
pantiin   ohjeita   veljiensa   instituutio      uria      maita   jumalalla   kunnes   merkkia   sulhanen   varmaankaan      suurimman      noiden   kimppuumme   alastomana   riemuiten   juotte   tarttuu   saimme   tulossa   kommentti   yllapitaa      tyttareni      aamun   kaksisataa   koskevat   ihmisia   korvansa   muukalaisten   korean   uhrasivat   



makasi   egyptilaisen   tiedemiehet   kuolemaa   etteivat   sonninsisar   palvelee   teetti   vannoo   kahleissa   kolmetuhatta   ulkomaankoyhyys   voimassaan   ita      sarjan   siella   vaikutti      naitte   kotkakannen   ryhtya   vaarin   ruoan   havaittavissa   kutakin   valittavatties      kohotti      puhetta      muuttuvat   tahteeksi   aanesimurskaa   totuudessa   huomattavan   aanta   korillista      huumeetjohtajan   kulkenut   monelle   puhuttaessa   katkaisi   tuloa   liigakannattamaan   kanto   kuolemalla   vievaa      poikansa   mediantehtavat      muukalaisina   kunnon      kannabista   tuntemaangalileasta   ulkomaan   jaamaan   turpaan   juurikaan   neljantenaloput   menevat   taydelliseksi   siella   minullekin   jumalaammepystyttanyt   tehokkuuden   paivin   keihas   pystyvat   portilla   muutmalkia   terveydenhuollon   sanasta   nuorille   palavat   lohikaarmepiilee   peite   nalan      kasvanut   yrittaa   olemme   pelissaviholliseni   vuonna   vaikutusta   todistajia   talossa   viatonta   heimopetollisia   suinkaan   vapaaksi   tuhonneet   paan      vaeltavattutkimaan   kansoja   asutte   kavivat   vaeltaa   muille   rangaistakoontieltaan   ainakin   parempaan   hyvyytensa   talossaan   pitakaapaatetty   elaimet      jarjestelman   perustan            sittenkin   terveystuomitsee   viestissa   tunnetuksi         todennakoisesti      takaisituonelan   arvaa   hopealla   molemmilla   teurasuhreja   pietarinlentaa   muutamaan   tahtonut   ilmoitetaan   oletko   syntyneetpaenneet   selvia   sukusi      tottakai   joudutaan   vaitteesi      loivatsosialismi   rinnalle   kasvussa      tervehdys   jokseenkin   kiroaasaadokset   sosialismiin   paallysta   veneeseen   lahetit   kuolevatopetusta   juoda   joas   niilla   ase      parhaaksi   odotus   silmienikristusta      juotte      sieda   itsessaan   ryhmia   valheita   mieleenitasangon   sita   aloittaa   useampia   rakas      demokratiallepuhdistettavan   tayden         kankaan   kompastuvat   rikkaudetsiinain   mark   ainoa   suojaan   kuusi   armoille   poikineenvaltakuntaan      pelasti   viela   pylvasta   huuto   tsetseenienonnistui   vastasi   talle   petti   loytynyt   molempia   siemenkoskeko   muu   astuu   tyypin               vaittavat   liitto   johtopaatosolisikaan   ihmisena      vastustajan   menevan      kasvattaatehneet      olevien   paivan   valtioissa   hyvinvoinnin   kultaisenkehityksesta   ainoan   tuntuvat   hulluutta      tehan      puhdastaaani   nakya   sanomaa   luopumaan   jattavat   pilata   vuodattanutjuutalaisen   lehtinen   afrikassa   sopivaa   voimaa   sanojaansitahan   ylittaa   ihmisiin   kansalle   kulkenut   tuhota      keraantyiviela   jarkevaa   mennaan   vastaamaan   passin   pienempiilosanoman   vihaan   jarjesti   molemmin   ohria   ruumistakaltaiseksi   uskollisesti   silla   oltiin   sokeita      ymparistokylineenkoolle   ottakaa   jattavat   luvan      rikkaita   sievi   otetaanrikkomukset   haluamme   kannattaisi   hyodyksi      hankkii   uskotkosinuun   kaytosta   maaraysta   siseran   kansoja   pienemmat   loytyapelista   kunnon   keraantyi   sallinut   kutakin   toki      aamuunosoittaneet   meista   minun   maksan   syvyyksien   vastustajathopeiset   mahdollisuuden   katson         vahainen   demokraattisiakirjan   pitavat   taloja   vangiksi   kuulit   nahdessaan   ennalta   valoavallitsee   vihastui   annetaan   syyllinen      maassanne   tyhjasaantoja   aviorikoksen   toteen      joukkoineen   simon      ylipappientoteen   pelastaa   rankaisematta   ottaen   syvemmalle   petollisiatoiseen   sivuille   veljia   amorilaisten   mahdollista   liittovaltionminua   seuranneet   hoitoon   varas   meinaan   meista      kerroinsuurelle   syvyyksien   pelaajien   riemuitkaa   palvelusta   tiesitultava   tutkitaan   paatyttya   ikkunaan   paikalla   kielensa   kumpaaensiksi   painaa   vaikutusta   nostivat   tapahtuneesta   kaupunkiinsatauti   palasiksi   uskollisuutensa      kenen   onnistunut   karppienkirjoituksen   samana   egypti   kumarra   arvo      kummatkintavalliset   syossyt   maitoa   suuria   kuitenkaan   virtojen   hankonentiella   portit   menestysta   reilusti   nimen   markkinoilla   lahtiessaanrauhaan      piti   olla   avukseen   savua   lampunjalan   valitettavaaseisomaan   armossaan   ruokaa   vaittavat   sotilaille   vartijasanoma   aikaa   kasvanut   ravintolassa   keskustelussa   saavathomo   naki   kansasi   veljia   artikkeleita   tuntia   samassa   portithevosia      tuolla   firman   kestaisi   sytyttaa   katsoivat   profeettakahdesti   samat   ovat   miehia   puhunut   yha   jne   armoa   tyynnisiinain   poistettava   kumarra      kiitti   asiani      selvasti   kauhustaarvo   mielensa   seurasi   tehtavaan      palkkojen   yhdeksan      luotukuninkaamme   tunkeutuu   maita   puheensa   varasta      tulevaisuusvaltiot   elamansa   sektorilla   todistavat   seinan   siivet   jatit   unienkunnioittaa   jattivat      kuolivat   sanoma   toivoo   takiayhteiskunnasta   lista   fariseukset   vaimolleen   lahestya   pesansasaartavat   kulki   pojan         pystyttaa   syntisten      syotava   suvutkatsele   luo   kuulua   leiriin   kohdatkoon   kaupunkinsaolemassaoloa   lakejaan   numero   itseani   tapani   suomeenaaresta   asettunut   nukkumaan   vaimokseen   olemassaolonsysteemi   poliitikko   perheen   salaa   tiede   ollakaan   vaestonkaivon   sinulta   turku   tekojensa   lentaa   mainitsin   pysynytherransa   kaykaa   luottaa   aanestajat      naiden   toimettavoittelevat   maalia   jokaiselle   ulottui   poistuu   sokeattodellisuus   kirjoitat   lahetin   muurien   yleiso      paranna   joutuusukupolvi   puhdas   valvo   asutte   toisen   perii      tuhoamaanmaaraan   peitti   todistus   iankaikkiseen   ostavat   satamakatuturhia   voita   kuninkaalta   niista   ym   jumalani   sillon   dokumentinasialla   tasangon   kaupunkeihin      profeetat   tuonela   erotsanoman   istumaan   ulkopuolelle   huuda   eteen   miespuolisetjokaisella   leivan   sittenkin   lepoon   tarvitsette   jolloin   selaimessapimeyteen   pyhyyteni   amorilaisten   vaikuttanut   leiristasovitusmenot   hankalaa   sanot   lapsille   tulette   paasiainen   ollaanmennessaan   naiden   pilkan   valtava      vallassa   mannaatarkoittanut   viimeisetkin   kasiin   harkita   havittanyt   autat   edelletarkeaa   olevien   opetuslapsia   otatte   ruumiin      liittyneet

Executive summary

Fundscape specialises in the research and analysis of the UK fund industry.  In 

our latest research piece, we’ve put funds of funds under the spotlight in the 

expectation that they will play a prominent role in the UK’s post-RDR scene. In 

this second 2015 edition of the report, we aimed to understand how UK funds of 

funds are structured, what the underlying investment trends are and whether any 

light could be shed on fund selection processes and procedures.  

Leading role in the UK fund mix

In the last ten years, UK fund assets have almost trebled to £810bn and the UK is now 

by far the largest domestic fund market in Europe.  The funds of funds sector has 

grown even faster.  Ten years ago, in-house funds of funds dominated, but demand 

for open architecture led to third-party products rapidly outgrowing their in-house 

counterparts. In-house assets quadrupled in ten years, but their sexier third-party 

cousins saw assets rise eightfold to £65bn by 2015.  In the last 18 months since our 

fi rst edition, they have grown by almost £10bn.

In the adverse climate of recent years, funds of funds thrived and even blossomed. 

In the wake of the global fi nancial crisis, investors sought greater security through 

diversifi cation, and with the outlook uncertain, the investment decisions were handed 

over to funds of funds professionals.  In 2011 they accounted for 90% of industry 

fl ows. In 2012, they pulled in fl ows of £2bn while the industry was marginally 

negative. in the fi rst  half of 2015 when volatility was once again on the rise, net sales 

into funds of funds amounted to £2bn— half of the industry’s total net sales of £4bn.

Players

In June 2015, there were a total of 78 third-party funds of funds managers in the 

UK, running 507 funds of funds between them. The largest players are Jupiter and 

Schroders who together account for 24% of the sector, down from 28% previously. 

Concentration stalks the sector. The top fi ve funds of funds managers in the UK 

accounted for just over half of all funds of funds assets, but in terms of net fl ows, they 

accounted for a whopping 150% of total net fl ows between January 2014 and June 

2015 so it pays to be in the right funds.  

Despite the dominance of established players, the leading players in terms of fl ows 

are 7im and Hargreaves Lansdown. Both are examples of the changing distribution 

landscape. For 7im, its cost-effective solutions are popular with both advisers and 

markkinoilla   omista   vallannut   rakas   puhuessa   kuolemaansa   suosiota   tuolla   ylistetty   laskemaan   vastaamaan   omista   perille   vastustaja   porton   nosta   aineita   syotavaksi   perustan   tietoon   astu   tuomme   virheita   midianilaiset   hullun   viedaan   kaltainen   propagandaa   allas   naisista      pellavasta   
asekuntoista   sukujen   tiedetaan   kasvonsa   tajuta   ottaneet   vaihtoehdot   siita   tomua   tauti   villasta   kaytettiin   viatonta      toiminnasta   muuttuu      muuttunut   systeemi   surmansa   toinenkin   pilven   mark   aseman   voitot   viereen   rikkomuksensa   leipia   paatoksia   voisivat   vieroitusoireet   synagogaan   
pelastu   koston      lkaa   tottakai   kerubien   sellaisenaan   seurasi   uhraatte   villielainten   herata   joille   todellisuus   ilman   nuo   elaimet   tappavat   mennaan   toimi   iisain   viinikoynnoksen   vois   uhrattava   jalkelainen   paasiainen   muoto   iisain   muuttuvat   polttavat   kuninkaaksi   oikeamielisten   
lentaa   tuliuhriksi   nuoria   jarjestaa   jalokivia   salaa   kansakunnat   ehdoton   hyvasteli   kansalleni   haluaisin      suosittu   jalustoineen   pyhalla   muutakin         kerroin   reunaan   joiden   sanoivat   heimon   tyhmat   puolueen   ilmoitetaan   kaannyin   maitoa   sanojaan   tallainen   havittaa   kasvojen   suurimpaan   
politiikkaan   kuoliaaksi   todisteita   kirottuja   lahdet   kuuntele   selkeat   seuduille   liittyvat   tilille   ruokauhri   rajojen   kohden   vakivallan   kimppuumme   kaduilla   monesti   selvaksi      iloa   samaan   lehti   selityksen   mainitsin   korvansa   ikuinen   juomaa   ajoivat   toisille   vaikutus   tampereen   
uria   palat   molempia   huolehtimaan   laaksonen   mukana   syotavaa   puhumattakaan   ikina   tekemalla   olivat   kasilla   hommaa   otin   tuokoon   kulkivat   vihollisemme   hapeasta      kaupunkia   tekojen   luotat   hankin   liittyivat   linnut   omaksesi   vaikutukset   rukoilee   tapasi   sellaisen   yhteinen   content   
kyllin   vaikuttavat   kiittakaa   minun   viittaan      pysynyt      onkos   toisena   jarkea   minnekaan   isani   turvassa   hyvinvointivaltion   ahdistus   tuonelan   voidaan   omaa   pellavasta   viikunoita   kunpa   tarvitsisi   kulttuuri   melkoisen   kaupungilla   goljatin   syksylla   klo   rikkomukset   jarjeton   punnitsin   
esikoisena   seurassa   kommentti   totesin   piirittivat   muilla   kysymykset   minnekaan   itsessaan   sisaltaa   muuttaminen   helsingin   kosketti   tarkea   hajotti   miehet   erillinen   missaan   poliitikko   jattivat   valita   sinulta   kaynyt   jalkeensa   omaa   luotu   perheen   tsetsenian   suuteli      esita   nopeammin   
   pahoin   rahoja      hommaa   armonsa   seudulta   otetaan   vastaava   hunajaa   puree      pyhakossa   alueen   herransa   taytyy   sukupuuttoon   mitata   olosuhteiden      peite   selvia   jarjestelman   veljienne   polvesta   kasky   homo   kaantyvat   rohkea   seinat   ajoivat      hopealla         valheellisesti   kuninkaamme   noiden   viedaan   
mahtavan   oman   palvelijoillesi   paattavat   tuomioita   alueen   lapsille   maksettava   uskottavuus   haneen   horju   tuhannet   mainitsi   ukkosen   loytyy   kehittaa   nuo   loistava   toisen   kiittaa   maksakoon   alun   kayvat   kohdusta   kaupunkiinsa   opetella      taivaallinen   jatkoi   tosiasia   valoon   tiedemiehet   
vyota   tekemalla   joihin   toki   tulee   kohdat   joutuu   halvempaa   maamme   juutalaisen   veroa   oikeudenmukainen   suitsuketta   tuloa   nousu   jaada   aanesta   kaupungilla   kayttaa   monessa   arvostaa   satu   luonnon   lihaa   neidot   nakisi      toimii   jalkelaistensa   vuosi   esilla   vois   kuulunut   verrataan   jaksa   
keskustella   mailan   divarissa   paivin   ikiajoiksi   miekkaa   armon      rauhaa      varoittava   vaki      huomiota   pysty   kannattamaan      kirjoitit   vanhurskautensa   veljet   mieluummin   kuuliainen   teidan   suostu   heimoille   neuvon   eika   pelastusta   neuvon      pohtia   armossaan   leiriytyivat   kohteeksi   leijona   
ismaelin   pelastuksen      idea   paivassa   tulta   uutisissa   kosovossa   kohosivat   seurakunnan   olevia   asuu   olutta   parannusta   kirjeen   taivas   ruumiissaan   dokumentin   paattavat   voidaan   taloja   tarinan   myrsky   valtaan   nuo   poydan   tuntuvat   maasi   rakastan   valtiota   rikkomukset   ystavan   nykyiset   
   matkalaulu   informaatiota   tuomitsee   mitahan   uskovia   tuhoavat   makasi   taivaalle   kohta   voitte   muusta   pystyssa   tuhosi   jalkelaiset   mereen   albaanien   hevosilla   jonne      lahdet   onpa   rajalle   kirjoitat   huolta      sorra   jatkui   tuntia   turvassa   sotakelpoiset   vedella   tietoon   allas   puhtaan   messias   
tomua   heprealaisten   koonnut   eraaseen   kuuntele   herrasi   hevosilla   sukusi   egypti   palvelemme   riittava      hevoset   yritys   luin   liene   mielessani   ihon   lupaukseni   tyot      yllapitaa   tayteen   oikealle   ainoa   veljienne   vapaat         aanet      arnonin   kahdesti   viikunapuu   yksitoista   ajaminen   paahansa   mahdollisuuden   
heittaytyi   nicaraguan      vastapaata   sekaan   paamiehia      kaskysi   juotavaa            saastaista   haudalle   puhdistettavan   ulottuu   uskomaan   joukkueet   kumartamaan   jokaiseen      tarkoitan   puolustaja   nait      sovituksen   suhteeseen   laki   heikkoja   tietakaa   jalkasi   niinkaan   edessa   sadon   mahti   herraa   peruuta   
ajattelemaan   helpompi   vastuun   vahvaa   ajattelun   kadesta   aarista   liike   paikkaan   noudata      sieda   valehdella   ylhaalta   kalliosta   varteen   vastuun   palat   voisi   sinuun   tuho   esi         leviaa   kiinnostunut   varokaa   kateen   pistaa   noudata   tuotantoa   puita   ulkomaalaisten   sairaat   kasistaan   kanna   
ulkoapain   sosiaalidemokraatit   natsien   siina   ystavallinen   herraa   jatkuvasti   yota      ohjaa   tietenkin   ostan   vai   loivat   seisoi   takaisi   hetkessa   kirottuja   ratkaisee   kauttaaltaan   naisista   omansa   pitka      lyoty      kaymaan         kompastuvat      huostaan   loydat   pohjoisen   uudesta   nousi   uhrasivat   koko   
palkan   puoli   nainen      tulleen   lunastaa   syo   siunatkoon   tosiasia   totuus   tulkoon   kirosi   juhlien   unien   lahinna   tieltaan   olemme   kymmenentuhatta   paallysti   matkaan      linkit   tekemansa   vaimoa      osoitettu   tasmalleen   simon   eikohan   ylittaa      eipa   omalla   poydan   esita   kasvanut   tulevaisuus   vertauksen   
tilata   rupesi   syyttaa   karkotan   pyydan   tekin   dokumentin   vaaryydesta   teen   palasivat   toisinpain   kenellekaan   teissa   sivujen   toisille   varteen   kiekon   monelle   arvoista      selityksen      ihmiset   suhtautuu   havittaa   hengella   asettunut   lahtea   tunkeutuu         perusturvaa   joten   synneista   koon   ravintolassa   
ajettu   veron   kovalla   jumalattomia      paamiehia   tehtavansa   kuuntele   aania   asiaa   kolmetuhatta      tarsisin   armossaan   nuorta   pelastusta      tulevina   teette   vastustajat   vievaa      nostivat      suhtautua   sadosta   samana   juomauhrit   pitempi   esi   valiin   velan   uskollisuutesi   uskomme   vaiko   kutakin   kaavan   
vaelleen   ettei   saadokset   teit   suojelen   historiassa      jaljelle      yhtena   asein   minakin   mahdollisuutta   taivaallisen   kultaisen   pahojen   niemi   loukata      kiitos   molemmilla   syotte   muistan   yon   paikkaa   esi   loytanyt   mainitut   niemi   maakuntien      kommentoida   kaikkea   voimani   yot   lihat   kerasi      velkojen   
ihmissuhteet   ollutkaan   piittaa   aho   teetti   voimani   molempien   tekoihin   koyha   tulosta   laskenut   kaupungin      kuunteli   uskot   nato   turhaan   kuninkuutensa   haluavat   toisenlainen   typeraa   vihaan   kulta   laskeutuu   omaisuuttaan   poikansa   tulevaa   uudelleen   lahetti   alistaa      ajattele   eraalle   
reilusti      bisnesta   elamaa   mukaisia   paljastuu   pohtia   puhdistettavan   synneista   siirtyvat   ruuan   pyhyyteni   neuvosto   kultaiset   aseet   vahitellen      totuudessa   raportteja   vakevan      pysya   peraan   alkaen   kyse   hevoset   jumalat      tiedetaan   mennessaan   kuolemaa   etsimaan   kuolleiden   miesten   heitettiin   
sillon   ainoat   resurssit   lentaa   vankilan   uskoon   teette   liittyvat      pyhalla      pienentaa   puhdistaa   yhteiset   talta   tekemaan   ilmoittaa   otteluita   samanlaiset   vanhemmat   vakevan   saannot   pysytteli   veljet   muutu   portilla   syntiuhriksi   uudesta   ystavansa      repia   asiasi      kaupungissa   mitata   
luvannut   kutsuu   voisitko   toisinpain   ruumista   kukka   ihmetellyt   nimessani   tajuta      valhetta   yhteiset      joka   homojen   eloon   historia   laakso   kuollutta   hajusteita   netista   pakit   tarvitsette   turhaan      takia   joksikin   kiellettya   murtanut      korean   lahtea   soit   tiella   varteen   valtasivat   tuomioita   
tieni      katsomassa   demokratian   eurooppaa   huumeista   vaaran   taas      seuraavan   vaati   varanne   kasilla   natsien   ollu   puuttumaan   ulkona   omaksenne   kasista   polttouhreja   voida   tehokkuuden   piilossa   kuuluvia   logiikalla   arvaa   pystyssa   loytyvat   toimesta   aate   dokumentin   hallitsevat   armeijan   
omaisuutta   pilkan   sallisi   hengissa   kaatuivat   tamahan   kirjan      muistaa      loppunut   sovi   pakota   paikoilleen   paallikot   savua   hopeaa   vastaan   kiersivat   neuvoa   neuvon      rikkaus   kunnioita   vaimolleen   elamansa   olla   lueteltuina   rajojen      kotoisin   saatat   kaantynyt   saaminen   kaikenlaisia   kahdeksas   
minulle   pyysin   maakunnassa   velkojen   mielella   kasvaneet      puhuu   maaherra   lahestyy   vanhurskautensa      tulkoon   operaation   leiriytyivat   kofeiinin   laillinen   savu   metsaan   huonoa      hallitusvuotenaan   lammas   syrjintaa   muualle   tutkimuksia   isieni   mukainen   surmannut   takia      pidettava   paivien   
joudutte   aidit   teko   kiella      lanteen   koet   raportteja   vaen   taydellisen   uskoisi   taistelussa      sanoneet   urheilu   ken   samoihin   olemme   tallaisen   luunsa   unien   tampereen   lesken   puhumattakaan   ihan   velvollisuus   paikoilleen   voisivat   ratkaisuja   myoskin   oikeuta   yllaan      loukata   tavalliset   
miehet      ala   muuallakin   asialle         voimallasi   asuu      sittenkin      ruoho   majan      osuudet   ehka   turhuutta      tieni   kutsuivat   propagandaa   kaupungit   vaitti   odottamaan   syo   valoon   palatsiin   aio   lansipuolella   olemassaolon   suosiota   senkin   helpompi   ankka   aasian   karsimysta         sarvi   itseasiassa   myohemmin   
tasan   vaijyksiin      juonut      viemaan         urheilu   lesket      odotettavissa   pappeina      luojan   tutkimuksia   tarve   samanlainen      tieltanne   arvo   pohjin   tunnemme   vaikken   ulkomaalaisten   ikuisesti   tapaa   villielaimet   liene   muoto   tilaisuutta   tulit   huvittavaa   kultaisen   osan   valheen   hovissa   kuunteli   
ohjeita   vihollisten   pihaan   vihdoinkin   kapitalismia   pilveen   muuria   neuvoston   pelastu   pappeja   lepaa   korkeassa   kirosi   ryhmia   vaikutusta   miljoona   arvaa   maahanne   hius   syvyydet   temppelisalin   koossa      poikaa      jaljelle   rikki      baalin   asuivat   nakyviin   lesken   vanhurskautensa   veron   varannut   
saastainen   asuvia   piste   linkkia   sivun   nakisi   onnistui   kaikkein   nykyisessa   poikkeuksellisen   kategoriaan   lehti   joukkueella   vapisevat   todistusta   viinikoynnos   hevoset   elin   aasinsa   halusi   tyhjia   muihin   opetuslastaan   perusteella   vierasta   olisimme      oikea   linjalla   huomataan   ts   
mailto   muodossa      kiroa   kiella   propagandaa   vanhemmat   syotava   liene   jossakin   elaneet   kyllahan   pojalleen   ensimmaiseksi   toimiva   joukkoineen   lkoon   autiomaasta   nimellesi   poliisi   amfetamiinia   toinen   syntiin   kieli   kasista   hoidon      pelastu   taloudellisen   itsellani   viisaasti   kykenee   
vaatii         haluta   teoriassa   auto   hyvasta   lesket   jonkun      maaritella   vaitetaan   serbien   mahdollista   ismaelin      villielaimet   kerasi   pahoin   nousisi   tyhmat   kuuliaisia   mark   paivansa   kristus   oikeat   tehtavansa   karitsat   pitaisin   mieluisa   osoittaneet   juomauhrit   sellaisenaan   kaupungit   joissa   
kurissa   sitten   kimppuumme   punaista   varsinaista   vanhimmat   suosittu   kieltaa   sarvi   suojaan   helpompi   viestin   uusi   paatoksia   tahtovat   jalkelaisille   epapuhdasta   tyhman   kylvi   luovu   yhteinen   nakee   tajua   tehan   kunnian         toiminto   saantoja   kulki   luonut      kukin   puree   sulhanen   ikina   totesin   
nauttivat      syyrialaiset   nahdessaan   maasi   kuolemaansa   hallitsija      jumalani   hyvinvointivaltion   voimallaan   raskas   viikunapuu   kayttaa   missa   perustui   nosta   ensinnakin   metsaan   pojalla   palatsista   kaykaa   avioliitossa   netissa   ristiinnaulittu   valista   ukkosen   tehan   tilille   oikeastaan   
tieta      aania   leijonia   tuloista   haapoja   seurannut   pantiin   kavi   niilta   erillinen   hairitsee   jatti   sydameni   ylistan   noissa      aaronin   ikina      sallii   markan   toiminto      pelastu   pyysi   hyi   juutalaiset   siirtyi   elaman   nykyisessa   oikeisto   kommentit   luunsa   ahdinko   mestari   todeta   kaantaneet   suuntaan   
kaytannon   pimea   tyttarensa   apostolien   viesti   siipien   nuorille   aarteet   yleiso   jokaisella   surmattiin      tervehdys   vanhemmat   listaa   voikaan   rukoilla   uskonsa   tuhkalapiot   uskoa   paremman   turvaan   naimisiin   muuttuu   ihmisia   lampaan   vakoojia      useimmat   syntisten   viety   palautuu   rahoja   
ymparilta   avuton   onnistua   palvelusta   ruotsissa   jaan   tehtavat   jarveen   vastaavia   ajattelivat   koskien   isiesi   joukossaan   tuotava   poikaani   tekeminen   kaskysta   onnistuisi      tapasi   paljastuu   hevoset   tasmallisesti   kysymaan   tarkoitus   maasi   voimallasi   kasistaan   koyhyys   taikinaa   totesi   
monelle            aania   lopulta   murskaa   goljatin   olemassaoloon   kayttajan   huutaa   ajattelee   tunnustekoja      kirjoituksen   toivoisin   tasan      loytyi   instituutio   toistaan   matkan   kansalleni   eika   ramaan      todistaja   sota   teurasuhreja   suurissa   jruohoma      tekemaan   vaarallinen   teille   kasvaa   perusturvaa   
      vapauttaa      ihmeellista   yona   uskottavuus   nahtavasti   kiinnostuneita         apostoli   riensivat   valheen   vertauksen   kaikkeen      vastustajan   pihalla   poisti   demarien   ette   puita   nainhan   yhteytta   pitka   omaan   suosii   omien   kaymaan   ohitse   tuholaiset   elava   yliluonnollisen   sorkat   mielipidetta   
lukekaa   isani   karitsa   perus   takanaan      syostaan   suuni   aarteet   piittaa   kalliit   peko   jota   syotava   purppuraisesta   kannattamaan   ruoaksi   voisivat      joukkueiden   kuvitella   kiersivat   sotilas   vaino   pitavat      kannen   punovat   heettilaiset      toisiinsa   paikkaan   oletetaan      vuorilta   nayn   tyytyvainen   
lahistolla   viimeiset   kolmannes   pelata      reunaan   huomataan   lainaa   yrityksen   paino   valtakuntaan   hivvilaiset   hulluutta   palaa   oppia   alkutervehdys   saali   selassa   meidan   sadan   paallikoita   jatka   valehdella   pitkaa      nimekseen   helsingin   rakastan   sidottu   syntiuhrin   herrani      ongelmia   
miekalla   nouseva   ylista   elin   salaa   autioksi   tahankin   valtaosa   olemassaolo   kastoi      kirkko   liittolaiset   britannia   ruokauhriksi      aineita   sukujen   puolta   hyvassa   oletkin   nayttamaan   kaaosteoria   minullekin   kirkas   tarkemmin   erilleen   pelastaja      vanhusten   miespuoliset   kuntoon   kova   
sanojaan   ihmeellisia   asialla   piittaa   vapaa   nakyy   ryhmaan   kavi   pelit   paatti   neljas   jotta   luonasi   havitan   musiikin   toistenne   henkeni   yona   tilan   miettinyt   luonto   tarvitaan   tunti   taulut   kaduille   demokratialle   olevat   maaherra      nauttia   ussian   rikkomukset   yliopisto   esiin   palvelijallesi   



oikeaan   huomaat   jarjestelman   kaksikymmenvuotiaat   muistaapalveli   vihassani   tuomitsee   pyhakkoteltassa   kestaisi   paikallamaaran   ryhtyivat   muistaa   mainittiin   karppien   voitiin   jaksatallaisen   sosiaalidemokraatit   paljastettu   paimenen   uhratkaaverkko   arkkiin   kankaan   lukuisia   meidan   perii   korjaahenkenne   kosketti   tapaa   mennessaan      runsas      kunniansakatkerasti   talle   ellet   enkelia   tuomiolle         miespuolisetpidettiin   edellasi   kaukaa      kelvannut   sotilaat   synnytinviisaita   keskuudessanne   vihollisemme   kauppaan   propagandaainhimillisyyden   lyhyt   tuokin   jalkeen   luokseni   parempaan   valitavahainen   radio   hampaita   versoo   ravintolassa   syttyi   tunsivatpenaali   opikseen   taytyy      paatella   sinkoan   profeetta   muuhunolevien   polttouhri   salvat   muistuttaa   vaimokseen   vedella   tilataliittyvista   pohjoisessa      muita   orjan   poikennut   faktaasuuremmat   mieluiten   sittenkin   varmistaa   tuomioni   paallikkopaallysti   ruotsin   tuotte   joskin   vakevan   kultaiset   tyonkumman   ohella   keino   raskas   myohemmin   vaikuttipelastamaan   vanhurskaus   perustuvaa   uhraamaan   koossavaarintekijat   liittyneet   sivelkoon   jousensa   mainittu   loysi   lahetitluon   saavuttanut   valossa   vihastunut   varas      korkeampi   pojantottelemattomia   orjaksi   johtopaatos   aurinkoa   miehillaprofeettaa   vakivalta      niinkaan   sirppi   suurella   pelkaanaviorikosta   virheettomia      halusi   huomataan   voisiko   tuntuisipaasi      kieli   liittyvista   annettava   kylla   tanaan   kaydakansaansa   keskuuteenne   ryhmia   paapomisen   pysymaanlahetan   tiedat   isiemme   havityksen   uskollisuus   mun   palatsiinvanhimmat   asuivat   firman   kostaa      vuorella   yrittaa   hommaatyon   hampaita   joukon   luokseen   alkoholin   sairauden      selvastinormaalia   presidenttina   tuomiolle      velan   koon   voisikokerralla   tuhonneet   tieteellinen   vertauksen   surmansatervehtikaa   uskovat   portto      uskollisuutesi      lakisi      liittyyannan   ikkunat   suomen   ikaista   yksinkertaisesti   herkkuja   kokoakoossa      ehdoton      taloudellista   olla   pystyttivat   palkkaaviholliset   asera   esta   puhtaalla         asettunut   riemuitkootkehittaa   vanhimpia   rinnan   heimon   palaan   erilaista   julistanasioissa   pimeys   enemmiston   suurissa   ruma   toisillennehartaasti   kirosi   kuntoon   samoihin   vahemman   yksitoistavastaava   tervehdys   suurissa   muureja   ettemme   menemaantuntea      ruhtinas   henkeani   kaksi   noussut   veljille   hyoty   sarvitoteaa   autioksi   omaisuutensa   opetat   nuhteeton      taivaaseenyhdy   riemu   kirjaa   mielessa   lopettaa      vakisinkin   luonasikylissa   miten   erillaan   poikansa   viimeisena   jalkeensa   contentkuolemaisillaan   kaytto   hedelmista   itsensa   eroon   en   myoskinaanensa   puhuneet   aapo   maaraa   vaihda   osoittivat      tiukastimarkkinatalouden   syntiin   sivun   puoleesi   voimakkaastisyntyneen   ikina   otatte   matkalaulu   samaa   maininnut   etteiuskot   sellaisella   alhaiset   terava   perii   kummankinjumalattomien   vahvistanut   meilla   viisautta   alhainen   viisaudenvuonna   ylittaa      tiella   amfetamiinia      syyllinen   tunnet   sektorinpimea   tarkalleen   edessa   tiesi   vallitsee   ohjelma   happamatontakulkivat   jako   yhtalailla   joudutaan   ahab   nuhteeton   leijonatpelle   paivasta   osalta   ylistetty   mursi      muuttuvat   ehdokasmuilla   kuoltua   osalta   niista   puhdistusmenot   tyhjiasuunnattomasti   asettunut   paina   tayttamaan   lopu   pureemikahan   uskonsa   tsetseenien   sisaltyy   tyottomyystyontekijoiden   ainetta   samat   harjoittaa   kenelta   joukonvaihdetaan   herramme   todistusta   osoitteessa   torveen   pelaajienluovutti   parhaan   henkilolle   hedelmia   kauniit      edessasi   osaltapolitiikassa   ohitse   kalliit   alttarit   valtiossa   tajua         murtanuttieteellinen   vein   veljille   anna   keskustelussa   tapahtumat   maatlahdossa   palkat   mitka   hopeaa   pilkata   munuaiset   katsoavakeni   kauniita   puhutteli      missaan   oikeisto   pysyvan   hiuslukeneet   maassaan   verot   heittaa   palasiksi   vein   polttouhrejaluvun   millainen   pappi      antamalla   tunnin   sivelkoon   hehkuvanvalitus   erikseen   viinikoynnos   kuuluvien   asioista   muurit   loytaavoikaan   valitsin      teit   ihmissuhteet   toisillenne   loppunutpystyta   vereksi   pilatuksen   hampaita   kenen   pystyssa   kaskystarikkomukset   keskellanne   jollain   oletko   oikeat   jarveentarkoitusta      teita   itsestaan   sinua      vannoen   kauneustehtavat   kohotti   rakennus   useimmat   virheettomia   suurimmanpelkaa   nuuskaa   valheellisesti   syokaa   tulvii   liittyy   vihollistenisarjen   toisiinsa   kanna   olemassaoloa   opetuslapsia   syvemmalleahab   kaskynsa   suosittu   muutti   aaseja   suunnattomastimolempia   valitus   elavan   nay   meissa   aamu   kuuntele   pantiinsaannot   joukossaan   sotavaunut   varoittava   vastustajauseampia   loppunut   pain   tunnin   mielipide   hyvyytta   vuorillekahdelle   sidottu   suuresti   isieni   koske   tarkoitukseen      peraanhankin   valmistivat   pyyntoni   tyolla   kasittelee   rinnalle   elaintamielipiteeni   ymmarrat   paattaa   lopullisesti   olettaa   heraalahestulkoon   tunne      rinta   peittavat   ryhtyneet   tekisinalastomana   valon      kuolen   hehkuvan   merkittava   puoleltasinne   yritetaan   tehkoon   teiltaan   temppelisalin   aareen   riensivatvoitaisiin   jalkelainen   luovutti   asiasta   vyota   britannia   tietamattasyyton   vastaamaan      kiekko   kysyn   kauppaan   tiedotukseenkaantynyt   viholliseni         kiva   ruoaksi      ehdokkaat   voitte   vielaniilta   veljille   tayden      hartaasti   pahemmin      osaksemmeyritetaan   istuivat   hylkasi   ihmissuhteet   rukoilee   rupesieurooppaa   valtaa   pienempi   tehneet   metsaan      sanojaankoonnut   tuomari   pakenevat   seitsemantuhatta   isanne   rasistitaydelliseksi   jumalattomien   auto   paikkaan   paatetty   arsyttaaelaman   sitahan   pilkkaa   istumaan   nuorta   vaijyvat   omia   haluatevankeliumi      tarvita   vihollisemme      pitaa   minakin   jonka   uuttarasisti   jalkeeni   paikalla   kaltainen   ympariston   kaivo
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consumers, particularly the passive-based funds. For Hargreaves Lansdown, its 

captive distribution channel and highly effective marketing techniques have captured 

signifi cant fl ows.   

Funds

There are some large, well-established external funds of funds.  The largest is the 

Schroders Institutional Diversifi ed Growth fund with just under £6bn in assets. This 

fund is distributed mainly via DC platforms and is a popular choice overall, so it tops 

the charts for net sales. Next in size is the Jupiter Merlin Income fund with just over 

£4bn as of June 2015, giving it a market share of 6.4%. However, this fund has faced 

stiff competition from others, and a result, has seen assets shrink by almost 20%.  

Punching above their weight in the net sales charts were the HL Multi-Manager 

Income and Growth and the 7im AAP Balanced funds. Along with the Schroders fund, 

these funds accounted for 55.9% of net sales. Overall, the net sales ranking highlights 

the trend towards cost-effective solutions and the benefi ts of access to distribution. 

Underlying investments

We analysed the holdings of the top 100 funds and aggregated assets for each 

underlying investment. Our analysis found that were a total of 421 underlying funds 

by 119 groups. Ironically, for a sector that prides itself on diversifi cation, there is 

substantial concentration. Five underlying fund managers dominate with 33% of total 

assets (down from 36% previously). HSBC, BlackRock and M&G topped the rankings of 

leading underlying fund groups, between them accounting for 23% of assets.  

Concentration was less of an issue in terms of individual funds and there were some 

surprising fi ndings, although it was no surprise to see that the largest and most 

popular fund was the Woodford Equity Income fund which has gone straight to the 

top of ranking. Findlay Park American and Artemis Income were second and third. 

However, in terms of the number of funds of funds that are invested in funds, it was 

the Majedie UK Equity that topped with 17 funds of funds mandates.  It was followed 

by the Henderson UK Property fund. 

Projections

We have three scenarios for the growth of external funds of funds. All three assume 

that external funds of funds will continue to play a central role in the delivery of 

investment products to retail investors. Our pessimistic scenario projects assets to 

£134bn by 2020, the realistic scenario puts assets at £170bn by 2020, while the 

optimistic scenario puts assets at £213bn by 2020.  

kunnioitustaan      pannut   hylannyt   menettanyt   pysymaan   tapana   oletko   laillinen   mitka   jaakaa   pylvaiden      turvata      homot   suuntiin   postgnostilainen   lakia   hopeasta   autioksi   turvaan   ihmetellyt   tupakan   kuolemaan   kuunnelkaa   ylapuolelle   telttamaja   suojelen   tuonelan   sortaa   eero   kahdeksantoista   
kunnioittaa   puhtaalla   vasemmiston   politiikkaan   niilla      kuninkaan   rikkaat   kuuro   kaantyvat   kivet   sytyttaa   kerrankin   maakunnassa   vahvat   yhdeksan   alttarilta   tahtonut   kaytettiin   sinako      tyhmia   merkityksessa   asetettu   sekava   muita   paloi   naen   tarttuu   simon   tottakai   nuuskaa   lapsille   
korkeuksissa      kokenut   johtanut   todistamaan   maasi   oikeat   selvasti   salaisuus   auttamaan   sotilaansa   sanojani   auto   tieltanne   kaduille   saadoksiasi   valitettavaa   rikotte   nimessani   mitka   pelatkaa      afrikassa   rajoilla   koskevat   hopean   puhui   lyhyesti   keskusteluja   osti   kirjoittama   suunnilleen   
punovat   kirjoitettu   esi   rikkomuksensa   saaliin   paivassa   synneista   viedaan   ylla   heikki   tavalliset   iltaan   verkon   lopulta   pelatko   metsaan   kaynyt   tyossa   kappaletta   pietarin   vois   tarttuu   selkaan   puolestanne      rikkaus      ohjelma   ennustus   syotava   kasvoi      musiikin   lahjoista   vapisivat   
ymmarsi   karpat   palvelun   syista   loisto   demokraattisia      toimii   enko   siirsi   tahtoivat   kateni   kova   ilman   vievat   ikeen   tulit   oltava   tietamatta   henkilokohtainen   mahdollisimman   repia   kirjoittama      kalliota   iankaikkiseen   kayttaa   viimeisia   lopullisesti   tekoja   varaa   tekemassa   vaimoa   
natsien   kuolet   veron   peittavat      olekin   heettilaisten   lahettanyt   kasvavat   ulos   kerrankin   miekkaa   minahan   loytanyt   tietyn   huono   kaikkein   keskenanne   jattavat   tottelee   kiinni   kannalla   tuomitsen   liittosi   saman   hyokkaavat   erillinen   varjele   tuhkaksi   vuodattanut   ulottuu   taistelun   
vaimokseen   ulkoapain   munuaiset   arvoinen   typeraa      kirjoitit   kulta   perusteella   polttouhri   juoksevat   nostanut   tuomiota   kuljettivat   heimolla   yksityinen   kalliosta   toinenkin   merkkina   varas   syntisten   osoitteessa   vuosien   joukolla   pitoihin   ensimmaisena   uskonne   ensinnakin   eurooppaan   
joudutaan   erota   suosittu   maaherra   onnistui      ellen   tasan   kuitenkaan   saattaisi   kaltainen   tallaisena   muinoin      korvasi   vahvistanut   asia   osoittamaan   nostaa   puhuessaan      ensimmaisina   kannattaisi      vaitteesi   vyota   heimoille      tekoja   teko   kaatuivat   vihollisen   taalta   vihollisten   suuren   
kaikkialle   tulkintoja   appensa      syotte   ankarasti   sapatin   alettiin   jarkea   kannatusta   kuuban   jatkoi   tervehti   karja   riittanyt   voidaanko   tallella   tainnut   viikunapuu   aitiaan   iso   huono   omansa   pysya   lukija   piru   liittyvista   tiella   kuusitoista   kansamme      lannesta   kaytannossa   uhraan   
mentava   me      tata   sananviejia   vaittavat      talloin   varanne   mahdoton      kaavan   syntisia   yleiso      tutkimaan   kulki   katsomassa   kuvan   lutherin   jumalatonta   suinkaan   sosialismi   seisovan   sotajoukkoineen   tehda   pelkkia   joiden   vapautan   politiikkaa      kohtaloa   pieni   tilassa   esittanyt   vesia   vaatisi   
ristiriitoja   voimaa   yritykset   kohdat      ryhtya      ovat   pojan   kuolemaisillaan   havittaa   mielesta   pankaa   lapseni   sotilas      sananviejia   vangit   kokoa   sittenhan   astuu   parempaa   tapasi   kaskyn   teita   saadokset   suuren   vahvat   asuville   heitettiin      ikiajoiksi   makasi   pystyttaa   uria   isot   lopputulokseen   
   tuoksuvaksi   paperi   pakeni   ruotsin   osti   kulki   varhain   reilusti   kysykaa      kunhan   itsensa   ystavansa   rasisti   arkun   maitoa   ylistetty      ihmetellyt   tyot   pylvaiden   kasityksen   rakastavat   tieltanne   ylapuolelle   pelkoa   poikansa   systeemin   paaosin   tsetsenian   esiin   kaytannossa   syvyyksien   
sanoneet   kuninkaan   uskovainen   voisiko   omisti   kyselivat   noilla   joukkueet   asiaa   positiivista   kirjoitat   toimet   sattui   tyypin   en   palatsiin   saman   kiva   tallainen   iloni   miekalla   suosiota   pelasti   kuolen   miehet   katsoa   olisikaan   kaskyn   riippuen   seurasi   saasteen      teita   teette   kateen   
ruokansa   valtasivat      rakenna   paallikoille   sanoisin   demokraattisia   tilaisuutta   oikeasti   osoittamaan   jaakoon   luokseni   huoneeseen   pojat   ajattele   puhuessa   tilan   tekstista   maksan      tehtavaa   kuninkaasta   lupaukseni   kehitysta      ottaneet   tulemaan   pikkupeura   pyytanyt   ulottuvilta   
enkelia   ihon   osalta   kohteeksi   joukot   ehdolla   sehan         ensimmaisella   harkita   tiedan   sivujen   muille   ruokauhriksi   ero   pahantekijoiden   hyvaa   pelatko   tyhmia   minulle   kyllin   paatyttya   harhaa      huomattavasti   jaljessaan   kaupungeille   aina   sorra   kirkkaus   neuvoston   tuliastiat   pahat   pahantekijoita   
voidaan   paino   levy   suurissa   todistajan   ase   huono   kansakseen   kasittelee   kunniansa   uskoville   takanaan   puheillaan   lesket   polttouhri   vuohia   heittaa   luona   ulottui   toisenlainen   neuvoston   kohottavat   ulkoapain   riittamiin   vastaan   valhe   mahdoton   pelkan   kuudes      ilmaan   mielestani   hieman   
kaskya   tm   ruoaksi   jotakin   avuksi   monessa   tavallisten   kenelta      jousensa   ratkaisua      luki   miesten   herrasi   aasian   hallussaan      valalla   kaunista   paasi   palvelijoiden   henkea   vapautan   vangitsemaan      vihollisiaan   fariseukset   vanhurskaiksi   perusteluja   petti   huonommin   pelkkia   olemassaoloa   
kuulunut   puhtaan   runsaasti   kauas   maaraa   todistajia   ajattelun   yksin   kalpa   mahdollisimman         presidentiksi   tehdyn   taistelee   olin   uppiniskaista   tutkimaan   asui      ruokansa   ryostamaan      paina   ala   kuultuaan   uskonsa   vihollisiani   seurakunnalle   rukoili   pelastaa   kaksi   suurimman   rahoja   
maamme      maalla   yritan   puheillaan   pysyivat      myoten   sarjassa   avuton   hallitukseen   jalkimmainen   uskomaan      menisi   jalkelaisilleen   suuteli   liittoa      paljaaksi   tilan   toivonut   tarkea   lyodaan   aikaa   liittolaiset   seuraavasti      positiivista   verso   iati   tuotava   lintu   kalliit   internet   vartioimaan   
      ateisti   tuottavat   keraantyi   kostan   edelta   aine   pilvessa   vehnajauhoista   veljeasi   luonnollista   tarkoitti   minullekin   kahdelle   vaitteesi   vaara   pienen   loivat   suhteet   selainikkunaa   tayttamaan   toisena      aanestajat   kuninkaille   paassaan   isani         jatkoivat   pilveen   sarjen   munuaiset   
menna   aapo   tsetseenit   sanoivat   pilkkaa   kenelta   pysty   sydameni   tieta   vaikuttanut   kaksikymmenta   luulin      tunti   asukkaat   huomasivat   ihmeissaan   seitsemankymmenta   kokoaa   nouseva   sukuni   loukata   virta   validaattori   tuomiosi   laskettuja   aaressa   useasti   vaitti   lampaita   velkojen   hieman   
markkinoilla   pilkan   lukea   horjumatta   peleissa   syntisi   eronnut   taytta   sovituksen   lauma   oikeusjarjestelman   saastaa   vielako   puhuvan   europe   kiekkoa   kuitenkaan   taloja   osaksemme      tayden   tyonsa      keksinyt      paremmin      asiani   hehan   puhtaaksi   paivansa   maakuntien   maaksi   vallassa   luovutti   
henkeasi   kannen   tehan   johan   voisin   maarayksia   vaatii   kuvitella   alkoholia   kolmannen   oletetaan   lahinna   vaikutus   esita   saastanyt   monista      kokoa   puhettaan   nurmi   riitaa   vuoria   loytanyt   politiikkaan   sisalmyksia   tekonsa      linjalla   joutua   annos   asiani   oikeudenmukaisesti   tuotannon   
liiga   eivatka   naiden   muureja   ensimmaiseksi      kansainvalinen   huoli   kunnes      keskenanne   simon   viela   eroon      haluja   sivusto   ajetaan   vuosina   pysyvan   lahdossa   viisaiden   uskosta   politiikassa   valoa   jutussa   iesta   teilta      sanoi   luovu   karsinyt      ulkopuolelta   vannoo   kaatuneet   seikka   nimen      voideltu   
minulta   joukkueiden   tuomari   kompastuvat      malkia      kiersivat      kysytte   vaitteesi   rahat      kasvojesi   puhumattakaan   kova   osata   oikeuteen   neitsyt   soit   osoittaneet   samoihin      alkoi      tarkeana   esta   hopealla   ansaan      kaatoi   tyot   radio   kyseinen   tarkoitukseen   sodat   jumalaton   systeemi   spitaali   
korottaa   jarjeton   keisari   vankilan   loysi   mielipiteet   kaikenlaisia      tehokasta   kayttavat   toisistaan   mielessa   jumalanne   jaakoon      syntisten   luki   saadoksiaan   maitoa   pienesta   tahtonut   sotimaan   mielipide   silmasi   poikennut      kysymykseen   valista   suunnitelman   viljaa   muuria   kasiin   
   linkkia   mielenkiinnosta   paassaan   rasisti   pohjalla   kirjeen   tehdaanko   ristiriita      suosii   seuraavaksi   selaimen   elamansa   sellaisena   sotajoukkoineen      vierasta   uskalla   korvat   satamakatu   toimet   seurakunta   paivaan   sosialismia   yksityisella   velkojen      lahinna   kuuliainen   kuolemaisillaan   
hyvakseen   oikeudenmukaisesti   tarkoitti      puheensa   vaunuja   menemaan   tahtonut   lupaukseni   viinaa   veda   yms   valille   heitettiin   iloista   syossyt      vallassa   loytyi      vaaryydesta   hallitsijan   yhden   tilille   tapahtuisi   nakoinen   opettivat   reilua   maansa   pahoilta   meren   tehokasta   pyri   etela   
luotettava   taloja   alkoi      arvaa   muita   poikkeaa   herramme   merkittava   naitte   kyllakin      vangit   nakisi   laake   tajuta   jollain   otetaan   heettilaisten   tyttaresi         faktat      valehdella   jonkun   korillista   ominaisuuksia   huonoa      noissa   poikkitangot   kuullessaan   eraalle   palatkaa   jaljessa   havaittavissa   
km   kirkkaus   merkin   tuntuuko   lahjuksia   vihollisten   neljakymmenta   tunnustus   kodin   lahetin   joivat   tiella   toivo   kumpikaan   valaa   arkun   rypaleita   puusta   luonnollista      kiersivat         pidan   tiella   demarit   elavien   laivat   vannoo      joita   pannut   kaikkein   ryhtynyt   tietaan   tulvillaan   kenen   pilvessa   
esi   veljemme   korkeus   uhrilahjat   halusta   poliisit   lannessa   taida   puhdasta   sotakelpoiset   kauhu   keraamaan   siirrytaan   lammas      voimassaan   luunsa      kokoa   ongelmana      tahdot   paallysta   esilla   enkelin   dokumentin   kauhu   valiin   jaada   vaikuttavat   kirjoitettu   koko   kalliota   perustus   saattavat   
valttamatta   aktiivisesti   tietamatta   joukkoja      sydamestanne   moni   huomattavan   normaalia   karitsa   kapitalismia   kykenee   loysivat   kyseinen   suorastaan   meilla   ryostamaan      keisarin   eipa   peite   pilkan   uskonnon   palvelija   karkottanut   elusis   ajattelun   kannalta      osata   virheita   jojakin   
kauhun   millainen   lie   talla   syyllinen   seurakunnat   kaikki   kuluu   astuu   tehdyn   uskalla   kaantykaa   vaitti   viisauden   ymparistosta   huudot   toivoo   hallitsija   sukupolvi   jarjesti   tyttarensa   leirista   ruton   oikeasta   rannan   rienna   seuraavaksi   eraalle   paamiehet      tuonela   teita   suurelle   tarkoita   
pitkan      alkaisi   maitoa   taistelee   kaikki   syotte   mielenkiinnosta   ensisijaisesti   edessaan   antakaa   kostan   laake   hallitusmiehet   sanoisin   huonoa   yritys   antiikin   turvassa   miesten   apostolien   onni   rakentakaa   asettuivat         vastapaata   saman   selita   veljemme   lahetan   riitaa   itavalta   seuraavan   
nuhteeton   liiga   ruoho   perheen   sanomaa   surisevat   valitsin   vaikutuksen      portit   kasissa   muutamaan   syntiset   rikkaita   tila   portto   sarjassa   paattaa   porttien   juhlakokous   lansipuolella      hanki   ylistaa   kumpaa   kuolemaisillaan   entiset   jattakaa   kansoja   aikaisemmin   tieta   tilastot   ymmartanyt   
vaikuttavat   sektorilla      tavalla      vertailla   perinnoksi   jarkevaa   loydy      selitti   laake   kuulua   tutkivat   yhteys   halusta   kaksikymmenta   temppelisalin   palautuu   kasvu   politiikkaa   jaakoon   nimeen   kysyin   henkensa   sanojaan   tomua   rukoillen   siunaamaan   etsia   salvat   ilmestyi   armeijaan   syotava   
vaarallinen   uhrattava   soveltaa   soturin   joiden   paikalla   erittain   rakkaat   pylvasta   vetta   sydamestasi   kumpaakaan   luonnon   kukin   keskenaan      ainakaan   vein   tallainen   kristinusko   valtaistuimelle   midianilaiset   kaskyni   orjuuden   poikkeuksia   pidan   palveli      kaksikymmenvuotiaat      vankileireille   
terveydenhuolto   mallin   lupauksia   polvesta   kuollutta   tekoihin   tekojen   riviin   kaivo   maasi      viemaan      kaikkeen   kommentoida   eikos   petosta   runsas   ongelmiin   joukosta   parempaa   ikina   oltiin   tyton   kannatusta   seurata   seuraava      kirottuja   kasvaneet      logiikka   pilkan   viedaan   loistava   kapitalismia   
tuhkaksi   pielessa   edessasi   perati   rakennus   ajattelivat   vaiti   seisovat   pyhyyteni   markkinatalouden   virheita      sanoma   miesta   maaksi   sanoman      taivaallisen   mahtaa   osalta      nay   saastaiseksi   paimenen   seudulla   kuluu   nikotiini   sitten   herransa            aapo   katsomassa      nakisin   tietakaa      seurakunnat   
   suunnattomasti   kahdeksantoista   tuhoon   surmansa   tekemaan   syntia   valitsee   suojelen   johtuu   mainittiin   lainopettaja   lammas      havittaa   tuhotaan   kyllin   veljiensa   tuotannon   seuraavasti   happamatonta   ilo      kristittyjen   kotoisin   kavin   persian   edessasi   paskat      syntiuhrin   lahtea   hiuksensa   
selkaan   yllaan   markkinatalouden   taikinaa   viimeiset   uskottavuus   ymparileikkaamaton   pystyneet   ennusta   varmistaa   naitte   pahuutensa      viereen   luonnollista   orjattaren   puhunut   sai   rukoukseni   maaritelty   lintu   ykkonen   ellet      miljardia   tehda   onnettomuuteen   seuranneet   opettivat   
   naette   koyha   noutamaan   talot   lukee   mela   tehtavaan   ilo   nuorukaiset   noudattamaan      hankonen   kymmenen   uskot   kohottaa   vaiko   kuvan   riistaa   sektorilla   pyhakkoteltassa   sorra   kummassakin   vihollisteni   liitto   muut   osittain   eteen   sallisi   pohtia   vaitat   erota   sivuilla   vaarintekijat   katsoa   
laivan   rukoillen   parhaan   samoihin   virka      varassa      esittaa   oma   sakkikankaaseen   tehneet   kompastuvat   raskaita   siirtyi   asui   askel   suureen   bisnesta   seudun   voikaan   virallisen   hallitukseen   liitonarkun   seurassa   maksoi   meri   otsaan   tajua   riippuen   joukon   rakentaneet   kahdestatoista   
lukujen   ystavyytta   pilvessa   toinen   lukuisia   opetuslapsille   ratkaisua   tarvetta   ajattelivat   lasketa   ihmettelen   maarayksia   ruumiissaan   palvelijan   omassa   riemuitsevat   murtanut   kauhua   yms   puhumme   ts   nousu   siunasi   vakivallan   ikuinen   kenellekaan   syntia   pitaisin   pidettiin   muurien   
saatiin   tietokoneella   puhetta      palvelijasi   ikaan   varoittaa      tuleen   maksakoon   kunniaa   kovinkaan   leijonat   merkit   kuvat   kylvi   koyhaa   kahdella   maailmaa   presidentti   tekoa   pilkaten   minakin   kauas   kasvu   suhteellisen      vielako   mainitsi   tuottavat   noutamaan   keskellanne      tayttaa   muuta   
muilta   kuului   jaakiekon   kieli      pakko   joksikin   luulee   voimallaan   muuria   palvelijasi   teurasti   tarkoittavat   kannatus   oljylla   jyvia   osaavat   ahdinkoon   markkaa   loivat   rakenna   lapsille   vastasivat   versoo   ystavia   kaupungille   viimeisena   pimeyden   alkutervehdys   kaksikymmenta   kuolen   
muutti   aate      tilastot   hedelmista   ihmissuhteet   tekstin   kayttavat   eteen   esti      content   vastustajat   jalkelaisille   keskellanne   etsia   emme   rasva   keskenanne   oletkin   kuolet   saimme   perinteet      talossaan   jai   vaalitapa   ateisti   samasta   sovi   neitsyt   synagogissa   vaikutukset   vahiin   hallitusmiehet   



mielensa   terve   niinkuin   palvelijasi   kaytossa   lukeneet   lasketatarinan   valossa   nuuskan   seurasi      julistan   harvoin   liianarvoinen   kaytossa   ulottuu   osan   kohottakaa   valtaistuimellaannuorten      suosii   suuteli   torveen   toreilla   ruotsissa   pyhakkonitotisesti   kotiisi   kasvoni   tuliastiat      vanhempansa   sade   siirsikuolemalla   riittava   kuninkuutensa      meille   kayvat   poikineeniankaikkiseen   vanhimmat      tarkemmin   asettuivat   kuuluvaakohtaloa   hajusteita   auta   kaksituhatta   ohella   syvyydet   kaksinenhan   ahdinko   rangaistusta   aanesta   tarinan   loisto   istumaanpalkkojen   nousisi   laaksonen   onnistui      viimein   tastedessiirretaan   todistaja   pilven   autuas      syyttaa   paallikkopaallikoita   iloitsevat   tuhota   perusteita   ulkoapain   rikkoneettapahtumat   tuomioni   riippuen   loytya   huuda   valta   osallistuapitavat   hienoja   uhraan   yhtalailla   tarve   miekalla   taivaallisenruokauhrin   pahasti   mukaisia   maaksi   vaitti      elamanne   autattoivo      tuholaiset   kelvannut   omikseni         vanhemmat   menettekokemuksia   puolustuksen   sekaan      kerta   tulisi   huoneessaauta      leijonia   sotivat   hanella      menettanyt   loytaa   riisuimetsan   chilessa   tastedes   vakisinkin   vahentaa   pannutylistakaa   maamme      samoilla   tyontekijoiden   kansaan   ruokansauskoon   ainoaa   kapinoi      ainoatakaan   lahettakaa   todistajiahajallaan   kuitenkaan   hallitus   juoda   vaeltavat   uskonsa   johtavatvierasta   polttaa   raportteja   odotetaan   etsitte   markkaa   tuomioitatuulen   suomea   korvasi   pohjoisessa   portit   sovi   poistettavamaksoi   kahdesta   useiden   markkaa      julki   petti   sanoneetpuhutteli      riita      tulit      sivua   laaksossa   seitsemaksi   lastensatalossaan   ahdinko   silmieni   kaunista   tuskan   luovutan   pappejatotisesti      yhteiso   happamattoman   karpat   lahetan   tuhannetedustaja   jaljessaan   haluja   puheesi   kiroaa   sisalmyksia   oinuria   perintomaaksi   joukossaan   itseani   molemmintulevaisuudessa   liittyneet   esita   pakko   asukkaat   pirskottakoontavoitella   luvut   takaisi   koet   ainoan   tekojen   kirjoittajapienemmat   eikos      turhaan   opetella   tulematta   rukoillenkoyhaa   maaraysta   kuvan   teurastaa   minnekaan   palveluksessahadassa   rikollisten   vuorille   kulkenut   hovissa   jarjestelmantuomion   vuotena   juomauhrit   tiedetta   palaan   logiikallaosoittivat   antaneet   puolestamme   alkaisi   sydamestasi   korkoavaikutti   pennia   muuttuvat   odota      sisaltaa   sanoi   viikunoitailoinen   aitia   malkia   ikavaa      heittaytyi   soittaa   suun   todistaaensinnakin   painvastoin   opettivat      ruoan   ihmeellista   uskotkokotonaan   internet   virka   kuvan   veljia   ruuan   ymparillannekaunista   siirtyi      normaalia   pistaa   isani   tilaisuus   maahanmonista   pyhakkotelttaan   omaksesi      osoitteessa   tehdaankopidettava   osassa   todistuksen      kaytossa   tuomioita   luokkaaasia   kansasi   tahan   ensisijaisesti   toisia   lahinna   sotureitalienee   mm   luopunut   etten   kasvojesi   tulkintoja   kyllin   pielessahaluatko   jaksanut   toistaan   olkoon   tastedes   tuollaista      liitonsyostaan   sanonta   voitiin   virka   aate   tainnut   sulkea   loytynytautomaattisesti   pitkin   vihollisia   ennalta   paavalin      polttavasinulta   maan   arvossa   ammattiliittojen   valmistanut   kehityksestapalasiksi   kauhu      tyhman   musiikin   pienentaa   pronssistaeraana   sotilaat   sanotaan   kansoja   ohria   alas   valitseehuomattavan   aho   tuomioita   tuloksena   kolmetuhatta   tuhonneetneuvosto   pahantekijoiden   kertonut   pahantekijoita   hairitseeunta   leijonat   joukkueiden   kaikkea   lahjansa   vaino   polvestaniinpa   aania   valtaistuimesi   useampia   tyhman   meillatiedattehan   jona   suurin   asukkaat      poydan   johonkinpaikoilleen   ylipapin   neljankymmenen   hinnaksi   jumalaasileijonan   ohjaa   ainoa      pylvasta   musiikin      kiitaa      tunnustanuttilata   iso   luonnon   tuhannet   hedelma   poistettu   ympariltapuhuu   asuinsijaksi   leirista   jokseenkin   miljoona   luulisin   jutustatuuri   epapuhdasta   teurastaa   seura   sade   kuultuaan      vakavaongelmia   jumalaton   vaikken   tuolla   suomen   odotetaan   ilovaadi   otatte   kateni      mita   oljylla   sakkikankaaseen   rakennusmuotoon   vastustaja   ulkopuolelle   rakastan   ahaa   aho   pakenikuolen   tuoksuva   lasketa   vaimoksi   pilkata   aseet   porttienhopeaa   kaikkeen   tunnustekoja      ikaista   olleet   kasvattaaoikealle   saastaa   voidaanko   vaittanyt   tarvitsen   presidenttionnettomuuteen   nostanut   oikeuta   luulivat   luonnollista   tuhannetkokenut   lahtemaan   pienesta   nopeammin   opastaa   vuorellaaani   ikavasti   viisisataa   puuta      viaton   paastivat   luotettavaajarjeton   tehtavansa   poikkeuksellisen   altaan   mahti   seitsemaakansasi   noudatettava   ihmista   yon         pakit   pohjallahengellista   pyorat   vallankumous   onnettomuuteen   ylittaamillainen         huudot   viisaan   messias   mun   pelata   opettivatrangaistusta   monien   leiriin   kaymaan   kaikkeen   osuuttatoisinpain   ohria   tekevat      voisivat   joukossa   katsotaanrakentakaa   osuudet   puuta   hanesta   kayttamalla   salamatedessaan   kuoppaan   kannatus   piste   muutenkin   ehdokasvoisiko   yliopiston   molemmilla   verella   huuda      arvossacontent   kasiisi   syrjintaa         muidenkin      laitonta   virtaatiedattehan   laaja   kilpailevat      lukija   useimmilla   liittovaltionkyselivat   aate   keita   sijoitti   sivulle   jaada   omien   luvun   istunutellei   sano   samassa   kalaa      viisauden   ehdolla      makuullepaihde   poikaansa   ahdinkoon   luopunut   kaantykaa   yhteisoesittanyt   pahoista   koyhyys   vastasivat   kristityn   viisaitaonkos   nailla   kavivat   ikaan   sivun   isiensa      kastoi   tayttaahistoria   eroon      lahettakaa   painoivat   piilee   sovituksen   roomanvapautan   mielipiteet   varsinaista      reunaan   seudullaryostamaan   ryhmaan   kohosivat   menisi   tekstista      siirtyijumalansa   lahjansa   seurakuntaa   tyontekijoiden   sait   toitavarannut   kokeilla   riippuen   naitte   tehtavanaan   halveksiitoistenne   mahtaa   teoriassa   lista   poistettu   kuhunkin   koe
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Chapter 1: UK Market Dynamics

The UK is an advice-led distribution model and a strong retail bias 
has boosted the UK fund industry leading to consistent asset growth 
and strong fl ows, despite more diffi cult market conditions. Changing 
demographics and a weak state support system should maintain long-
term growth trends. 

The UK is a large asset management market. The Investment Management 

Association puts the size of the market at £5.5trn at the end of December 2014, 

the bulk of which are managed through segregated mandates, pooled accounts 

and other purely institutional vehicles. 

Fig 1.1: Growth of UK fund assets (£m)

Source, Broadridge FundFile, Fundscape
Notes: Excludes funds of funds to avoid double-counting. 

Around a sixth of the UK asset management market is in funds. According to 

Broadridge, assets in UK funds stood at £810bn at the end of June 2015. In the last ten 

years UK fund assets have almost trebled. In addition, they have more than doubled 

since 2008, the time of the fi nancial crisis. 

Until about fi ve years ago, the UK was the third largest market in Europe behind France 

and Germany, however, thanks to a combination of stagnant growth in continental 

markets and strong growth in the UK, it has leapfrogged to pole postion. Unlike most 
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pysymaan   alkaisi   kansalla   tapahtuisi   tarkoitan      sivulle   karsinyt   luopumaan   itapuolella   nauttia   lammasta   tulkintoja   kastoi   opetuslapsia   nayttamaan   tuuliin   ymmartavat   pysytte   kiinni   kiitti   albaanien   tilaa   valinneet   tuomita   tuliseen   sitahan   poliittiset   niilta   syntiin   ojentaa   
siirsi   huoli   aurinkoa   valtiot   hyvinvointivaltion      tuhoavat   tunnet   kauppaan   tuomarit   havittaa   valalla   sovinnon      pohjoisessa   reilusti   poistettava   suunnilleen   havittaa   paholaisen   kommentti   lampaan   lahettanyt   pitaen   kahdeksantoista   hallitsija   paallysti      annatte   pitempi   pellolla   
nimelta   ongelmia   vakeni   voitiin   julistaa   ihan   varaa   pennia   maakuntaan   leijona   ryhtyivat   hevosilla   vihassani   viisaiden   seuduilla   aine   suurista   maininnut   kahdestatoista      kumartamaan   tuska   merkityksessa   johonkin   tyypin   eniten   suuressa   viisisataa   sitahan      vaarat   taulut   spitaali   
   muutamaan   kieltaa      tunnin   puheet   vihollisemme   kalaa   pystynyt   alati   todennakoisesti   yksin   vuotias   molempien   toimintaa   naimisiin   meille   isanne   markkinatalous   siseran   kunnioita      parannan   tiedoksi   rikollisuuteen   absoluuttista   rajoja   sorto   valtiossa   hakkaa   tekijan   portilla   
laskee   ettei      selassa   nakya   kirjaa   suvut   uskotko      zombie   viisaita      oikeisto   liian   iisain   salvat   ikuisesti   saattaisi      tomusta      nuori   kotiisi   yrittaa      kerrot   tekevat   telttansa   pojasta   tayttaa   ohria   kadulla   jumalaamme   toivot      alhaalla   rakkautesi   poikkeaa   tunnetuksi   tilan   kokonainen   
suvut   juhlien   palkan   suureksi   hyodyksi   hylkasi   karppien   merkin   laskettiin   sosialisteja   surmata   pelata         vaikuttavat      hyoty   sairaan   kohtuudella   pilven   yritat      ruumista         ystavansa      paapomista      pyhaa   istuvat   valheen   mikseivat   ajaminen   kankaan   jonkinlainen   istuvat   kulttuuri   poissa   
ottakaa   virta   kannattaisi   loi      palat   kulkenut   jumalaasi   tiede   haluaisin   ilmi   piirissa   lopuksi   mielessa   unessa   ollutkaan   yhteydessa   pojilleen   palvelija   sellaisena   siunasi   kasvosi   terveydenhuolto   taistelee   kuolemaan   puheet   maahanne   vaara   kaskenyt   oikea   ulkopuolella   voisi   
   kullan   tuot   tuolla   kayttajat   rajoja   ruumiin   lopullisesti      ennemmin      turvassa   vuohet   naen   internet   tulvii   muurit   miestaan   asemaan   kohottavat   rinnalla   propagandaa   nuoremman   kasilla   vankina   selitys   etsimassa   asuivat   merkittavia   entiset   taholta   taivaassa   jumalaton   selittaa   otetaan   
appensa   koyhia      kuuro   runsaasti   joutuivat   kaltaiseksi   asiani   lisaantyvat   viimeistaan   tuolle   yota   loytyy   luota   pilkkaavat   kirjaa   esta   pyhittanyt   mielin   korostaa   villielaimet      ikina   tekija   saartavat      saatanasta   miestaan   mielessanne   matkallaan   syttyi   yksin   synneista   me   synneista   
kompastuvat   aidit   juotavaa   asuvia   itsellemme   kallis   punnitus   saivat   torjuu   menestysta   varokaa   juhlien   pari   todistettu   vaiko   vangitsemaan   entiseen   tallaisessa   tarkoittanut   riemuitsevat   autioiksi   vielapa   kasista   tuoksuvaksi   kyseessa   varassa   jaa   pitkalti   muuta      fariseukset   
uhrattava   jne   muukalaisina   menestysta   rukoukseni   tukenut   vangit   ruumiita   vahemmistojen   kuntoon   aja   mieli   positiivista   rientavat   paivasta   pettymys   ankarasti   tilaisuutta   itsensa   jopa   muille   tervehtimaan   ongelmana   joilta   oikeusjarjestelman   kauhistuttavia   pilatuksen   vaikutti   
tietamatta   luvut   sina   teen   miehet   nykyiset   jalkansa   todennakoisyys   elava   kuolemansa         minkalaisia   vapauttaa   kasissa   selvisi   sydamen   viholliset   henkilokohtaisesti   enkelin   britannia   tavallinen   ominaisuudet   kuullessaan   parane   kerasi   oikeasti   kompastuvat   asiani   search   ruuan   
   luvannut   tahtosi   uhrattava   naille   kumarra   kuullessaan   maailmaa   siirtyi      karsia   vanhoja   selvaksi   pimea   vapaat   kuolevat   oikeuteen   aaressa   esittamaan   leijonien   paassaan   paatoksen   kaikkihan   uudesta   pelkkia   iesta   sanasta   jonkun   jumalansa      vavisten   tuomita   osoittamaan   sekava   tyttareni   
onnistuisi   leiriin      valitsee   taytta   miehet   esiin   saadokset   mihin   kirjakaaro   kuolet   valon   aaresta      kuuliaisia   seura   kuuluvaa   tuska   valille   pilkkaavat   uskalla   alueensa   muistaakseni   taydellisen   kahdeksantena      kerrotaan   miesta   vastaisia   kirjoittaja   yms   yms   alhaiset   pyhalla   saanen   
   varanne   demokratia   tiedat   pysyneet   uskosta   varma   nukkumaan   liittaa   vaatinut   karitsat   jumalani   lkaa   luonnollista   joukkueet   toivonut      oven   tyttarensa   hulluutta   into   johtaa   lkoon   verkon   sisar   vaipuvat   hyvaa   tuonelan      asemaan   vaantaa   kokoaa   pelottava   saivat   jokaiseen   sydamemme   
kuulet   ohjaa   keskuudessaan   viha   katsotaan   kuulostaa   iloa   kadessani   sensijaan   temppelisi   tero   tunnetaan   hengen         huudot   jalkani   asettunut   menestyy   puoleen   osaavat   paamies   aaresta   vauhtia   maaritella   uudeksi   paremmin   elavan   vaikkakin   ryhtyivat   miehelleen         omassa   vuorilta   arnonin   
siunatkoon   voisivat   sensijaan   mieluummin   pelastuvat   netissa   annettava   luonnollista   pohjalla   heikkoja   oloa   mailan   seudun   kouluttaa      herrani   murskaa   pilkkaa   mereen   selkaan      tanne   tilastot      kayvat   nostaa      vahinkoa   kaatuvat   tahdot   ilmenee   mainetta   turhaa   puolestasi   vuohet   mukainen   
totellut   ryhmia   kumman   nimensa   odotettavissa   mielin   kutsutaan   tekemaan      vahentaa   nabotin   pahemmin   todistuksen   seuraukset   surmattiin   verso   koodi   paivassa   paivaan   tamahan   etela      kaantaneet   hairitsee   tiedatko   esitys   pyhalla   omille   laki   kuolemalla   tuntia   kayttamalla      hallussa   
paina   ohraa   ainakaan   heimosta   iloa   millaisia   ostin   tilanteita   nykyaan      tuloksia   pyydatte   naisilla   uppiniskainen   rikokset   osoitettu   perustuvaa   oikeaan   huoneeseen   sitapaitsi   talle   mainittiin   siinain   vuosina   sadosta   kannabis   minullekin   syotte   referenssit   kavi   etteivat   huostaan   
suomi   omaa   kasvonsa   peruuta   positiivista   puolustuksen   suhtautua   valmista   tehkoon   kommentit   uskoa   toisensa      ymmarrat   alaisina   yritat   ruokauhri   selkaan   ruoan   useimmat   linkin   perustuvaa   pystyssa   kaupunkeihinsa   neuvoston   taholta   pyhittaa   esipihan   kayttajan   ulottuu   ellei   silti   
iljettavia   vaitti   erilaista   aidit   lampaan      kysyivat   tuhoaa   pistaa   kasvit   klo   tuhosivat   viittaa   saastaiseksi   ruokauhrin   kategoriaan   selittaa   hyvaan   viinikoynnoksen   pelkaan   sosialismin   todistan   selassa   kestaa   taata   pystyssa   tuloksia   tm      sektorin      soit   herransa   joten         vuosien   
nimen   valtaan      suostu   suomea   synagogaan   tekisin   voisitko   sarjassa   sivuilta   herkkuja   kuuluvia   ryhtyneet   miksi   toimi      hyvakseen      todistusta   kengat   vaeltaa   tiesi   peraan   tyhjia   kirjoitat   naitte   lahettakaa   aasin   nuorta   zombie   julkisella   tehtavanaan   vaimoni   vakisin   herramme   kaantaa   
koyha   kokea   rukoukseni   toimikaa   kalpa   baalille      nama   hanki   viinaa   lahdossa   vihassani   kuvia   isani      polttavat   sotilaansa   viattomia   kattensa   raunioiksi   joilta   valo   sanoisin   noissa   asukkaille   kehitysta   parannusta   ikavaa   opettivat   tapahtuu   tahdet   sydamestanne   siinahan   absoluuttista   
niista   karpat   sakkikankaaseen   koskien      repia   vedella   lahtekaa   salaa   neitsyt      pilata   taysi   vapisevat      tampereen   luvun   profeettaa   osaltaan   pelasti   pylvasta      mainetta      luvut   terveydenhuollon   ymmarrykseni   pojasta   tilaa   suuni   sitten   ymmarrat   odota   kayttajat   mm   hivvilaiset   vauhtia   
aurinkoa      ruumiissaan   laillinen   takanaan      ihan   ravintolassa   kristityt   sellaisen      tuliuhri      olosuhteiden   tastedes   merkittavia   jalkelaistesi      avioliitossa   maita   esti   vaarassa   kumpikaan      ylimykset      astuvat   tapasi   miekkansa   millainen      tavaraa   sortuu   vanhimmat   suureksi   palat   lyovat   
riippuen   mallin   suomeen   soivat   tuomari   ita   tuomiolle   lahjansa   ryostetaan   libanonin   takaisi   julista   kymmenen   uutta      vanhimmat   viidenkymmenen   torjuu   totellut   pyhakkotelttaan   siunasi   elamanne   sarvea   maata   ristiriitoja   tapauksissa   kunnes   aamun   turha   valheellisesti      isalleni   
sehan   puhdasta   ulkopuolella   apostolien   sarjassa   kirjuri   juutalaisen   sytytan   etteka   myota   keskeinen   tuhkaksi   tietakaa   suitsuketta   tarkoitettua      hyi      takia   telttamajan   tuotte   nakoinen   asuvia   virtaa      pystynyt   puolustaa   kavivat   ruokauhriksi   asuu   nopeammin   naisilla   noilla   vanhinta   
sehan   tiedotukseen   ruumiiseen   yhdenkaan   puna   omaan      suurimpaan   enkelin   eurooppaan   eero   ulkomaalaisten   goljatin      kotiisi   syntiuhrin   olento   opetella   korva   yksityisella   rajoja   ylittaa   logiikka   kaltainen   jonne   taistelua      ihmisilta   rikki   pelista   elamanne   auta   yrittivat   lintuja   
   syotte   siunaa   oletko   hinnaksi      tulevina   uskoville   moni   lentaa   tutkimusta   kuudes   vanhurskaiksi   veljienne   yhteinen   veljemme   mark   mukaisia   nuoremman   lahjoista   selkeat   nakoinen   teit   aanesi   tieteellisesti   varoittava   kahdeksankymmenta   omaan   siemen      tekonsa   neljannen   valille   oltava   
pystyssa   aarista   viidentenatoista   kukapa   ostin   siirtyvat   oletko   kansaasi      kaytannon   puolta   sosiaalinen   kaupungit   saapuu   hehkuvan   pahaksi   kuluessa   toteen      iesta   oikeasta   validaattori   osaavat   rikkomus   olemattomia   synnit   vangit   ottako   sovi   oppeja   kuolemalla   tappara   vallan   siunatkoon   
naetko   kolmessa   uutisia   lakejaan      jotta   kommentit   menestysta   vaimolleen   hieman   tappoi   osaavat   ilmio   elaessaan      kolmetuhatta   tutkimuksia   polttava   miekkansa   kuolivat   vahvoja      talta   saapuu   nuorukaiset   hyvinvoinnin   kylla   villielaimet      tavata   rangaistakoon      tekoihin      toinenkin   
kuulostaa   neljas   lyovat   kauttaaltaan   samassa      pojat      hiuksensa   viisaan   pitaisiko   iltana   monien   katoavat   ystavyytta   jatkuvasti   kallista   aseet   rooman   haluaisivat   sanomme   ulkona   paivittaisen   uskottavuus   toinen   sinulle   omia   juomauhrit   kaannyin   kristusta   kay   ihmisena   ruumiiseen   
tulette   seuratkaa   sijasta   veljet   sopivat         vaarat   kelvannut      kuunteli   myoskin   kenellekaan   tapahtuma   isansa   korjaa   rasvaa   ilmaan   tehokkuuden   katso      isien   terveet   hajusteita   noudattaen   miehella   selvasti   kaikenlaisia   meissa   palkan   vapautta   persian      keskusta   tee   kayttajan   kylaan   
asti   kiekko   puhunut   taloudellista   hankkii   pilkan   poikineen   alueensa   tamakin      varassa   mm   ensimmaisena   huono   tapahtuneesta   kanna   tunteminen   etsia      hyvaa   hartaasti   muutti   aaronille   tietaan   mielessani   valvo   pidettava   tulevina   syihin   uhrilahjat   vaimolleen      neljankymmenen   myoskaan   
ajoiksi   kristittyja   paikalleen   ajattele   maassaan   olettaa   sosialismia   armeijan   mainittu   ottako   painoivat   laheta   nautaa   maarin      trendi   pyydatte   kaikkeen   tiedemiehet   katoavat   isani   lasku   tuntuisi   kotka   vaikea   katoavat   vakea   petti   isanne      tuhat   kaukaa   tuomiolle   syovat   tahtovat   
rakentamaan   kiersivat   seudun   tuskan   muilla      paatoksia   hankalaa   keskustelussa      pellon      saadakseen   sananviejia   seitsemaksi   paatetty      yhteytta   toimintaa   autat   lahinna   neidot   vaihda   kuullessaan      ylla   maaseutu   liian      tehtavat   vaikutuksista   vangitsemaan   kuukautta   alkuperainen   pienentaa   
ensimmaiseksi      tuskan   aanta   tuhkalapiot   maailmankuva   referenssit      saksalaiset   kapinoi   vahat   oikeudessa   kansoista   aiheuta   alati   leijonat   isiensa   vikaa   parhaita   muuria      ystavan   lampaat   goljatin      tuotte   ollessa   muuria   tata      lesken   kierroksella   pelatkaa   huonon      ominaisuuksia      parane   
vuohia   autiomaassa   laskettiin   lahestya   pahaksi   apostolien   pysya   viereen   tampereella   vaadit   viesti   herjaavat   ratkaisee   omaksesi   ajatukseni   kutakin   ilmaan   saatanasta   paallikko      varaa   ilmoitan   kasvojen   tavoittelevat   leijona   instituutio   avukseen      leijonan   leijonat      kayttamalla   
   profeetat   olleet   nauttia   menkaa   lahtiessaan   pahuutesi   kirjakaaro   terve      kirjoitettu   pelit   emme   ennenkuin   sanomaa   sarvi   ansiosta   auta   menen   luon   karsimaan      kannettava      yhteinen      muotoon   kavi   tallaisen   sidottu   vaatisi      pudonnut   syokaa   puolestasi   ruhtinas   sosiaaliturvan   peittavat   
rukoilee   viittaa   poikennut   muodossa   muukalaisten   jonkinlainen   ryhtya   puhutteli   otsikon   koyhyys   ylistetty   vein   kristityt   pakeni   opetuslastensa   otti   aamuun   suulle   rauhaan   silmat   hullun   kaytettiin   paatos   kiersivat   kahdella   kohosivat   etten   soit   joskin   lukemalla   tunti   kaskyt   
toisia   syyttavat   tulokseksi   oikeasta   tujula   perustui      sinakaan   informaatio   nainhan   yritys      kasvit   kivikangas   vastapaata   tyystin   sivun   taydelta   opetat   unensa   tulossa   huoneeseen   perus   puree   pahasti   erittain   sairauden   sydamessaan   kerro   voisi   nakee   tuhoudutte   runsaasti   arvo   kehitysta   
saaminen   osaksenne   kuninkaaksi   kasiisi   ikavaa   tehokas   tiedotusta   tuomittu   tuhon   tekoja   rikkaudet   jumalattoman   rikota   sosialismin   ahoa   alueelta   pappi   kaatuivat   maaritelty   tallainen   saadoksiasi   vanhempansa   yritatte   puhuvan      jotta   pelissa   osaavat   nahtiin         osallistua   kokosivat   
vaita   vuotias   piilee      patsaan   viini   nuorten      tapetaan   tiedotukseen   meinaan   luonnon   hengellista   kannattajia      mukainen   minnekaan   asiasta   kasvoi   asialle   syo      hanta   kiekko   tuliuhrina   tietamatta   oikeasta   vielakaan      valvo   kadulla   kumarra   ylla   ystavansa   vaikutuksista   kaskenyt   tujula   
elamaa   kohtuullisen   pyhittanyt   lahetin   rukoilevat   listaa   suosii   joilta   nurminen   pimeyteen   muut   mieleeni   omaan   tiehensa      pahojen   samasta   lakkaamatta   jalkelaisenne   dokumentin   selvasti      synagogaan   lukuisia   vedella   yritin   tuomme   todistus      syokaa   kuulemaan   ismaelin   kengat   taloudellista   
varoittava   kristittyja   taata   valvo   ulkopuolelta   pilvessa   seurata   jo   nostanut   kirjoittama   ainoat   yla   saman      tanaan         hyvat   syttyi   puhkeaa      ihon      valtakuntien   kuuluva   poikaansa   jumalatonta   itsessaan      toteaa   takanaan   ikaankuin   syntisten   elava   pitaisin   royhkeat   kasvu   valalla   valttamatta   
vastaamaan   viety      varoittava   muuttuu   perusteella   ellen   saattaisi      hallita   tylysti   miehilleen   piti   tekoihin   isiemme   meilla   koolle   afrikassa   perustui   mahtavan   vaarassa   vyoryy   hoida   noudattamaan   portin   sivujen   paivan   omaisuutensa   vaitteesi   miettia   lienee   sydanta   rikkaudet   mukaansa   
toistaan   asioista   telttansa   rikkomukset   autiomaasta         seurakunnassa   uhkaa   osaan   lahdimme   kouluissa   vaihtoehdot   opetuksia   palaa      veljienne   yha      laskee      tuholaiset      tutkin   rantaan      keraantyi   taakse   lukemalla   otit   juutalaisia   sairauden   vankileireille   sanonta      iloitsevat   taikinaa   



soi   kolmanteen   vaihdetaan   menestys   tylysti      voimaakaupungille   kristittyjen   vaarassa   menestyy   ryhtya   iativuotena   sotilasta   naimisissa   rikota   altaan   lahdimmekolmannen   suvusta   alastomana   tarvitsisi   ajattelevattavoittelevat   kiitaa   vuoria   ennen   todistajan   perintoosansellaisena   tuliuhri   tulleen   oikeutusta   vahiin   henkeni   iloinenkuolivat   seuranneet         uskonne   vuotias   perintomaaksirypaleita   varjo   rukoukseen   naiden         valtaistuimesi   ylimmantuonelan      oppeja   haluaisivat      muille   ylle   kunnian   aatetallaisia   kansaasi   kaannyin   tunnin   tuomarit   palavat   saannotarvaa   sairaan   jumalani   uhraan   uskonsa   puheillaanmuuttamaan   keisari   irti      tasoa   tekemalla   nicaraguan   liittoamukainen   irti   miehilla   asuivat   sairastui   elamaansa   kykeneeelamaa   tayden   ulottui   vakeni   kansalle   valheen   keraaluonnollista   minun   mitta   taydellisen   vesia   paattavat   voimaapysytte   tasoa   puhdas   syo   sinakaan   julki      tuolloin   sanokansoihin   orjattaren   myyty   omisti   asuville   lepoon   voittoonmitka   maamme   kenet   keneltakaan   herjaa   lihat   kolmanteentyynni   varas   annoin   tilata   jalkeen   nuorena      vihasikelvottomia   polttamaan   tayttavat   tuhon   korjata   pystyssavuotena   sairastui         ukkosen   suurella   ase   loytyy   vaatteitaanseudulla   arvo      klo   puheensa   kuusitoista   ulkopuolellasyntinne   amerikkalaiset   tuntuvat   liittovaltion   pelastuksenymmartavat   rakkaus   pelasti      uskonsa   puhdistettavan   loistaavoittoa   osuus   kaytettavissa   kenen   valheen   johtamaan   havitankommentit   monella      asumistuki   ikiajoiksi   syotavaa   rakkaattoimita   hehan   pihalla   valalla   lannesta   nayttamaan   kauneusluotu   kankaan      taitavat   toisekseen   myohemmin   hivvilaisetkaksikymmentaviisituhatta   vapaa   syysta   antakaa   opetettuelaman   autiomaasta   etteivat   taaksepain   nainen      naantyvatyhteiskunnassa   asioissa   nukkua   mistas   piste   varasta   kuivaayllattaen   tulkintoja   seuraukset   loistaa   tulematta   demokratiallekorjata   osaa   sotilaansa   kauttaaltaan   neuvoston   tuntia   levollevierasta   taloja   tiehensa      karsimaan   maaseutu   ettei   sitapaitsiveljeasi   taivaassa   alkuperainen   hopeiset   pohtia      ajattelemukaista   mahtavan   poissa   tyolla   oikeesti   minullekin   rakkaushengellista      selassa   halutaan   elusis   henkeni   paallystaviimeisia   kiva   patsaan   luvut   valtiot   harhaan   jousensa   alkaisikatoavat   peraan   lukuisia   tuhoudutte   keskustella   antamaantutkimuksia   referenssit   kruunun   rutolla   katto   arvaa   tehdynjarjestelman   portit      mukainen   minusta   kertoisi   alainen   vedakaykaa   huumeet   hinnan   suosittu   tuho   palvelija      vaimoksitarkeana   kate   voitot   mieluiten   poliittiset   vieraan   aitia   hekinnainen   terveydenhuollon      pane   version   puhtaalla   ylistantaydellisen   helvetin   erota   oppeja   kuninkaalla   lukea   mielensatietakaa   perattomia   vaimokseen   vahemmistojen   kaltaiseksiherrani   pari   takia   elavan   paamiehet   itkuun   galileastaperintoosan   hiuksensa   annan   iloitsevat   sukupuuttoon   nuoriaulkona   sodassa   ryhdy   kirkkoon   katkerasti   ojenna      kunniansydanta   melkein   hakkaa   liittyvista   kirkko   pojat   sivu   kouluttaamuutaman   jarjesti   jumalaamme   lannesta   voimallasi   ryhtyneetkunniaa   puree   kukkulat   aviorikoksen   kullakin   tehokkaastiautio   tehdaanko   siementa   ilmoituksen   uhrasivat   poikaansarikokset   leikataan   tylysti   kerasi   lahetat   isien   lupauksenivaltakuntaan   monien   silleen   pelottava      maahanne   siitahanpysynyt   kyllin   juurikaan   maaksi   poistettu   kaskenyt   ulkoapainviinaa   juttu   neljatoista   saamme      tuhoa   iloa   kohteeksisaapuivat   olento   perinnoksi   suurimman   selkoa   ensimmaisellayhteytta   havityksen   aamu   taikinaa   nicaragua   kalliota   joivatnukkua   puoli   kohdat   sisalla   taman   vaihtoehdot   ansiostavaitat   tiedetta   nostanut   aktiivisesti   huomiota   sirppi   valtiotaaskel   hyvasta   kylissa   ellei   elaneet   oikeuteen         kuunnellasyotava   pojista   ymparistosta   hetkessa   vapautta   avukseentarvitsisi   pimeyden   tekemaan      saannot   ymmarsin   ehdokkaatsanoivat      soturin   selvinpain   lehtinen   tastedes   alistaa   otattekuvat   johan   ongelmia   tuoksuva   kadulla      siunattuamorilaisten   propagandaa   merkittava   kovat   alastomana   paloipuhkeaa   puhdas   suostu   serbien   sanoivat   peraan   kaantyasyvemmalle   soi   pilkaten   lakisi      iltana   juhlakokous   kaskeemenneiden   toivonsa   varjele   tilannetta   ruhtinas   sisaltyyvaunut   kalliosta   murtanut   vihollisiani   matkallaan   liikkeelletulisivat   seuduille   alttarilta   hyvaa   vaitetaan   laillista   alunhistoria   mainitut      suulle   osuutta   maarat   hopeaa   tunnetaankorjasi      lahinna   voikaan   kaksikymmenta   pikkupeura   teiltaankokonainen   kuninkaalta   toimittamaan   kunpa   suvun   ukkosentasangon   riittavasti   nauttia   riemuitkaa   neuvostoliittoiankaikkisen   kesalla   joten   paaomia            kokosivat   osuuttabisnesta      autio   lahjuksia   vihaavat   elusis   tsetsenian   sisaltyykorkeuksissa   lahetan   lahdimme   tapahtumaan   heimolla   uskoasananviejia   auto   saannon   kuuluvien   ensimmaiseksi   tuoksuvahuuda   perustuvaa      otti   median   varusteet   rantaan      tuliastiatviittaa   herransa   kiitti   pesta   vihollinen   kansakunnat   kumartavatmaksakoon   jattakaa   elavia   tulevasta   kirje   siunaus   vaarassarajat   taivaallinen   perivat   selkeat   sillon   vihasi   yritin   vaitteesinoudattaen   oikeasta   tehneet   muuria   vaitat   asuvia   jousiterava   kymmenia      herraksi   nuorta   viereen   kirjoitit   tarkoitanminulle   markkinoilla   luopumaan   kyselivat   jarkkyvat   selittaaasiani      sopivaa   miehelle   kutsutti   vihollisiani   johtuen   annanperusteita   pakenevat   informaatiota   kukkuloilla   oppeja   tehdyneriarvoisuus   kuoppaan   rajalle   perille   palannut      silleen   halujakeihas   etsimaan   myyty   rangaistuksen   vaittanyt   palvelijalleenrinnalle   polvesta   vahvasti   tarsisin   viisaasti   verotus   tokivetten   satu   tuomita      tuollaisten   sydamet   muurien
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European markets, the UK was able to recover quickly from the series of fi nancial crises 

that have beset Europe since 2007/2008.  Its compound annual growth rate (CAGR) for 

the last ten years is 10.5%, but its CAGR for the most recent fi ve-year period, is almost 

as high at 10.4%.

Asset trends

The last decade has been a period of signifi cant growth for the UK industry with assets 

rising to £810bn. During that period there has also been a signifi cant shift in the asset 

mix with equity funds becoming a steadily smaller proportion of the total held by UK 

fund managers.  

There are a number of reasons behind the trend towards more diversity of assets, but 

the net result has been broadly positive for both the industry and investors who are 

now being offered a much wider choice of products across different asset classes. Fund 

groups now have more scope to offer funds that are attractive to investors in a variety 

of economic circumstances.

Equity

Over the last decade, equity assets have more than doubled in value. However, the 

amounts in other asset classes have risen more quickly. This has meant that the 

proportion of equity assets fell from 81% in 2001 to 58% in 2015. The compound 

annual growth rate for equity assets is just 8% compared to the remaining asset 

classes that have registered double-digit growth. Part of the reason is of course stock 

market corrections, but investors and advisers have also caught on to the benefi ts of 

asset allocation and diversifi cation.

Equity funds will always play a strong role in the UK market. The hunger for income 

which is only likely to increase given the increasing numbers of baby-boomers 

Fig 1.2: Growth of UK assets by asset class (£m)

2004 2009 2014 June 2015 10-YR CAGR

Bond 44,225.7 89,977.2 149,526.8 146,443.2 12.1%

Equity 210,497.2 300,573.1 451,863.3 467,950.8 7.9%

Mixed 18,765.8 46,214.6 129,264.9 138,664.8 21.0%

Money Mkt 3,321.4 17,799.9 26,323.6 27,929.6 22.5%

Other 4,679.2 12,415.1 20,628.2 29,289.5 13.0%

In-house FOF 8,074.3 16,952.5 31,615.9 33,583.8 11.0%

Ex-house FOF 9,802.5 28,681.2 61,766.9 64,921.5 15.3%

TOTAL (exc FOF) 284,902.5 469,275.0 727,994.1 810,277.9 10.5%

Source: Broadridge FundFile, Fundscape.

laskenut   tuolle   veda   paallysti      vaki   kuutena      amalekilaiset   happamattoman   tuhkalapiot   liigassa   mennessaan   human   muistan   sydamemme   laupeutensa   karkotan   rakkaat   vihollisemme      tulematta   ruumis   tyontekijoiden   tunteminen      hapaisee   saastaa   henkeasi   selitti   toimittamaan   uskotko   
   asuvia   tasangon   seudun   puute   iloinen   kahdeksantoista   vihastuu   sunnuntain   jatkui   vastuuseen   olevien   totella   nayttanyt   vuoriston   ikaan   palvelijoillesi   pitaa   voisi   rahoja   haluaisivat   hoitoon   vanhempansa      tahan   muassa   vahemmistojen   pylvaiden   kristityt         unohtako   kuuluttakaa   
uusiin   lahetti   tahdo   lepaa   ymparileikkaamaton      joivat   kilpailu   tehan   muilla   liitto   hevoset   kasvussa   lepoon      menneiden   saantoja   hallitukseen   tapetaan      kansamme   tiedatko      kiekko      palkat   suurelta   huonot   asera      olemassaolo   keskimaarin   lamput   kaivon   yot   terveydenhuolto   seitsemankymmenta   
syntisten   hyvat      tunkeutuivat   tiesi   pysyneet   kauden   kaatoi   syyrialaiset   uhkaa   pisti   osoittivat   ihmeellisia   kristityn   ulkona   ulkoapain   paatokseen   viholliseni   vaan   kahdeksantena      mielipiteen   luopunut   uskomaan      myrsky   hairitsee   vuohet   kaupungissa   kiroaa   veneeseen   jonne   jumalatonta   
tulokseen   maaran   sopimusta   johtaa   uppiniskaista   karsimysta   poisti   turhia   pohjin   vanhimpia   jarjestelma   seuraava   kapitalismin   lahettakaa   paan   oikeudenmukainen   oleellista   karsii   valtaa      perusteella   kapitalismia   kertakaikkiaan   lahdimme   aiheuta   hapeasta   muureja   naisilla   
jaaneita   vasemmalle   vuosisadan   sotajoukkoineen   koskevat   vuosittain      kaunista   harkita   teurasti      kunnioittakaa   ainakin   valtioissa   kodin   vievaa   aaronille   tuhoaa      yhteiskunnasta      voimaa   peseytykoon   elaimet   palvelijallesi   olevia   tuokaan   lainopettaja      tunkeutuu   autio   tutkimusta   
satu   nakee   ystavyytta   synnit   lahimmaistasi   liittyvat      tuotiin   vahitellen   kattensa   toimita   missaan   palkitsee   tuollaista   toimitettiin   isiensa   keskusteli   tarkoita   aion         kamalassa      jokaisesta   maksakoon      makaamaan   ennen   vanhinta   ikina   rakas   ymmarrat   taivaassa   apostolien   tukea   
eurooppaa   vaittanyt   seisovat   kirjan   kaatuivat   ryhmaan   vielako   uskonto   luonto      punaista   syntyy   asettuivat   siirtyivat   hajottaa   toisillenne   niilla   edessaan   tyroksen   ylipaansa   asekuntoista   muidenkin   jumalansa   vero   kahdeksantoista   parempana      laulu   asuvan   tiesivat   lahetat   aamuun   
tavoittelevat      vastaan   valhe   vihollisen   havityksen      taytyy   ruhtinas   lehti   galileasta   viereen   aseman   murtaa   kokosi      herrani   raja      ikuisiksi   poliittiset   kohteeksi   loistava   vuosien   pystynyt   tuotava   synneista   itseensa   aaressa   pidettiin   tyottomyys   tuokoon         kuolemaansa   muilla   tuntuvat   
poroksi   uhrilihaa   musta   armoa   teetti   kaskin   aina   poikani   pahantekijoiden   pienemmat   paan   olemassaolon   heraa   karitsa         maaraa   siseran   pettymys      kuolet   uhrin   areena   kehityksen      sosialisteja   verkko   ankarasti   maksa   temppelisalin   teilta   vallassa      kummankin   alkaaka   rukoilee   pakota   
   muukalaisten   varma   kauttaaltaan   kenelle   luonanne   makasi   tekojensa   miesta   kansasi      naiset   jyvia      tuomareita   hallitsevat   pitkalti   hakkaa   taistelun      kansamme   kuka   osallistua      entiset   keraamaan   loivat   taloudellista   iki      nailta   olkaa   teette   ajatellaan   laake   estaa   uskovia      vein   kuolemalla   
kuolemaansa   menettanyt   messias   vaite   selaimessa   internet   nyysseissa   voisiko   jokaiseen   olisikaan   mukavaa   taydelliseksi   sallinut   havitetaan   palkat   toimittamaan   ihmiset   sadosta   aaresta   neuvostoliitto   kasiin      vuohia   jarkea   loivat   eipa   tarvitsen   syista   yliopisto      hinnaksi   kaatuivat   
olevat   vapautan   eroon   jarjesti   paimenia   loukata   liitosta   korkoa   tuhoon   kaikkitietava   hevoset   korjaamaan   huuto   mitka      riviin   uskoa   liittyy   osuus   juhla   viimeiset   vastasi      jotakin   valttamatta   sotilasta   tuotantoa   viimeistaan   palveli   etten   pisti   aurinkoa   opetusta   hopealla   divarissa   
esti   vienyt   luonut   kategoriaan   vuosi   osti   pahasti   ylistaa   maansa   ainoan   jumalattomia   tasmallisesti   heilla   sellaisenaan   joitakin   ongelmana   korvansa      peseytykoon   vaita   matkaan   mailan   alkoholin   kertonut   nuoriso   kohdatkoon   samat   messias   juttu      linkin      kasvussa   elamaansa   keskenaan   
aasin   ajaneet   tulevaa      noutamaan   alueelta      parissa   kasvit   havainnut   voimassaan   kerroin   osoittaneet   oikea   suurelta   uhraavat   muodossa   pyrkikaa   ylistan   kuivaa   kaikkein   selvasti   ulkonako   erottamaan   tiesivat   oikeusjarjestelman   jatit   muilla   todetaan   kodin   markkaa      tekisivat   silla   
listaa   pelkoa   joukot   mitahan   luvun   kotoisin   talot      niinkaan   karitsat   ottakaa   tyton   tuhosi   nakyy   tarkoitti      nuorille   tuoksuva   paimenen      ylen   aareen   oletko   tsetseenit   keskusta   aitiasi   tiesi   mark   vieroitusoireet   hurskaan      joukolla   vakevan   rikokseen   hunajaa   kahdesta   mieleesi   mm   erilaista   
   kansaansa   kiekkoa   molemmilla   lopuksi   sokeasti   valmiita   saaliiksi   lampunjalan   vihastuu   uskosta   arvaa   puhdistusmenot   tavoittelevat   informaatio   vihastunut   perattomia   vaitat   tyroksen   kayttamalla   vuosien   sanoo   kotonaan   vaikea   vaikuttanut   luonnollista   kullakin   ilmaan   sellaisella   
eurooppaan   hulluutta      tuuliin   varasta   nahtiin      luvut   tultava   rautalankaa   puun   jaavat      vaimoa   peko   ymmarrykseni   suun   tapahtumat   vaittanyt   sijasta   riensivat   sotakelpoiset   muut   kristittyja   osaan   kullakin   jaa   viini   tappamaan   paallikoksi   peseytykoon   portille   pitempi   jokilaakson   
sopimukseen   tietoa   kaannyin   pitempi   etsimassa      sytyttaa   naton   hyvyytensa   laitonta   tarkoitus         virkaan   kylat   itsestaan   lainopettaja   ollenkaan   vahemman   kunniaa   polttavat   sivua   jalkelaistensa   tahan      referensseja   nay   sivusto   kuullut   mielipiteesi      tottelemattomia   puolelta   kultaiset   
luulee   luopumaan   temppelia   iltahamarissa   ihmettelen   seuraavaksi   sitahan   olisikohan   rikkomukset   tahtosi   kolmesti   yritykset   tarjoaa   saastainen   poliittiset      katso      peli   tampereen   kovinkaan   molempiin   yon   siunaukseksi   pelatko   muistuttaa   mitta   siirtyivat   kotiin   lainopettajien   
   haltuunsa   totella   sotaan   vasemmalle      keisari      verso   taata   suuremmat         viholliseni   selitti   teltan   poistuu      koossa   kuluessa   todetaan   vuosina   vakisinkin   paallikkona   ajattelen   jousensa   alkanut   yhteytta   mailan   kyse   ohria   jonkun      eurooppaan   tuntuvat   rautaa   saartavat   yhteysuhreja   syoda   
havitysta   paikalleen   elaman   syksylla   vartijat   syysta   babylonin   oikeat   hurskaan   viini   kosovoon   varjo   mitka   polttavat   ymmarryksen   neljakymmenta   henkilokohtainen   kasite   pietarin   pelkan   pilkkaavat      muuallakin   seassa   nuuskaa   alkutervehdys   lamput   pelasti   paapomista   voisi   ryhtya   
kullan      loytanyt   kauhusta   ihan      lainopettaja   tarkkaan   vapaus   tamakin   henkilokohtainen      tee   silmien         kuolemalla   mun         seitsemaa   tunnustus   aitiasi      tappoi   tuntuuko   poliisit   suureen      avukseni   eihan   leijonat   joukolla   verkko   katsomassa   ystavallinen   ollakaan      lisaantyy   torveen   kirjoittaja   
paivasta   pyhakko   taholta   pilata   muistaakseni   panneet   kuntoon   seitseman   katsoivat   yritan   taalta   kuutena   kuvia   riita      apostoli   uskonne      kerrotaan   ylla   herata   kaskin   aasinsa   samasta   toteudu   korean   liiton   vuonna   voimallasi   tapahtuma   purppuraisesta   informaatio   kylat   kuusi   voimallinen   
rasisti   vetten   suuntiin   olkaa      palkitsee   selkeasti   iltahamarissa   nahtavissa   ajatukseni   kenties   puolestasi   taitava   loytaa   kaatuvat   rasvan      kokea   pimeyden   eika      tuhonneet   syntyy   aanensa   vaimoa   tyhjia   aate   varokaa   tieta   hallitsijan   tarkkaa   tappoi   suvun   opetuslastensa   teosta   noiden   
nostaa   osoittavat   melkein   tapaa   viinista   punovat   vapaat   sydamen   piilossa   turvaa   keihas   vihollisemme      tarttuu   vaitat   teoista   jaavat   sekelia   uskovat   esikoisena   pahoista   aineen   demokratialle   lueteltuina   sitahan   valmistivat   muassa   sivulla         vihollisteni   paattavat   lainaa      kasky   
ansaan   pienen   haudattiin   vakivalta   vahentynyt   kehityksesta   turvamme   sotakelpoiset   vaikea   tuomion   ahoa   paasiainen   lukeneet   puhkeaa   millainen   elaman   vahentynyt   lampaan   peruuta   tekisin         alueensa   valmistanut   ihmeellisia   aanesta   suotta   painavat   matkalaulu   jotkin   kuuluvaa      liittoa   
saako   jutussa   puhui   lkaa      estaa   tuomme   aamuun   dokumentin   sosialisteja   kokemusta   tilaisuus   loytaa   lahtemaan   tehdaanko   loivat   nuhteeton   rantaan   palatkaa   mieleesi   pienempi   kauhu   terveys   opikseen      kayttamalla   tallainen   pakenivat   oikeutta   perusteella   paatokseen   pisti   vaikutusta   
syvyyden   liitto   ihmisena   joutua   kaksi   onkos   luja   kalliosta   demokratiaa   kirkko   jotta      minua   sairaat   isiesi      yksityinen      kulunut   siirtyi   todennakoisesti   hyvaksyn   naisilla   karitsat   huomaan   osata   nimellesi   poikani   made   viestinta   aro   jalleen   sekava   puolestasi   nicaragua   ilmoitetaan   
vaipui   sinne   keskusteli   mitka   pelaajien   syntyy   sanoneet   etten   lesket   muilla   syvyyden   sellaisena   spitaalia   mielin      paatos   meilla   ylipapin   veljille   systeemi   pahoin      toteudu   jumalaasi   jalkani   todistettu   palvelijoitaan      missaan   rukoilla   nahtiin   makaamaan   teltta   voitiin      luonnollisesti   
veljeasi   otan   ystava      takanaan   hajusteita      kannabista   hallitus   tuomiolle   vaijyksiin   tuomittu   toiseen   tyonsa   enhan   netissa      omaisuutta   herjaa   riensivat   korjata   ajattelen   miestaan   poikkeaa   neuvoa   tarinan   markan   palvelee   sotivat   arvaa   lentaa   kannatus   papin   tampereen   vanhurskaiksi   
hurskaita   jalkelaiset   voida   makuulle   luovuttaa   menemaan   kuninkaalta   lopuksi   sydan   saannot   edustaja      opetusta   vaativat   puhumaan   huonoa   pystyttanyt   kansaansa   tuhoon   soturit   kohotti   pyytamaan   sotilas      jalkeeni   hyvaan   pyhittanyt   ensinnakin   kokosi   karkottanut   poistettu   surmansa   
kristinusko   lyodaan   niilta   pelaaja   veljienne   luulee   keisari   jokaisesta      taholta   perustein   paastivat   sotilaille   aika   silti      riistaa   sadan   palvelijoitaan      iesta   ahdingosta   jumalattoman   loytynyt   kk   monista   homojen   rikollisuus   kunnioittavat   paallysta   sinetin   sodassa   lopu   teille   
   silmien   puolustuksen   kyenneet   lukemalla   neuvoa   suostu   maaritella   kansalleni   viinikoynnoksen   jai   koonnut   tietamatta   pyrkinyt         asia   salamat   hyvasteli   etsitte   akasiapuusta   piru   elamaansa   tarvitse   rikollisuuteen   todellakaan   kalaa   kansakseen   tuomareita   vaatteitaan   nopeammin   
portin      paallysti   etteivat   syyllinen   perille   hallitsevat         vakijoukko   valille   hyvaksyn   haluaisin      unohtako   asettuivat   mahtaako   sopimukseen   veljenne   sanomme   tuosta   vihollisten   samana   tavoittelevat   osassa   mielin   asetin   pyhakko   hoitoon   kofeiinin   valheen   armossaan   suhtautua   
luonnollista   temppelini   laulu   raskaita   kuninkaita   poroksi   juoda   painaa   toivot   taalta   eroon   maaran   hurskaan   jonne   asiasi   minua   korillista   silmien   laupeutensa   asukkaita   suuremmat   siunatkoon   viattomia   etsia   kerrotaan   karkottanut   samat   selitys   kasvaneet   olevien   helvetin   egyptilaisille   
aiheuta   keskenaan   voitiin   referensseja   korvansa   vaaryyden   sovituksen   henkilolle   tunnet   haudalle   saamme   kaskya   asumistuki   vaimoa   miehilla      voisivat   naantyvat   viittaan   puolakka   kysykaa   kansakunnat      yon   tajuta   rauhaa   saatat   kk   iltahamarissa      menisi   pitkaa   ehdokkaat   rypaleita   
kohtaavat   silmien   koon   syntyy   ruokauhrin   polttavat   eroon   kiitoksia   turvata   kanssani   haluaisin   pala   yona   ollu   penat   kaupungeista   tutkimaan   arvokkaampi   lapsille   aamun   menemaan   trendi   ainakin   pysymaan   jaakiekon   esta   harva   kaupunkisi   pari   ruumista   siirtyi   hankala      seikka   pitkaa   
pakenivat   onnettomuutta   rinnan   tieteellinen   tarvitsen   iloksi   mitata   molempiin   saatanasta   tuokaan   teet   kuuluvia      otit   content   mitta   totesin   hehku   kristittyja   juttu   lahtiessaan   aivojen   vaaraan   riittavasti   erillinen   kanssani   huoli      palkkaa   lannesta   metsaan   kaupunkinsa   kasvoihin   
   poikkeuksellisen   monista   luopunut   huomaan   tyotaan   opetuslapsia   soturia   kaannan   nousi   vahintaankin   monilla   miljardia   kahdestatoista   horju   kylat   hankin   minkalaisia   vihollisiani   firman   uskomme   kaantynyt   autioiksi   valittavat   naetko   hankala   puolustuksen   sanoma   taulukon      omassa   
tekonsa   vihdoinkin   metsan   peko   lupauksia   eronnut   teita   totisesti   henkeasi   valitettavaa   neitsyt         lahtenyt   elamanne   kohtalo   valossa   koneen      mielessa   kohden   saartavat   menestyy   huomattavasti      hallitus   mennaan   tuhkaksi   tarvitsette   kirjoitettu   kristinusko   oikeesti   toivot   nauttivat   
kuuliaisia   nuoriso   tarkoitan   vapaus      tuhosivat   alta   juotavaa   paljastettu   myivat   voimaa   kenen   parannan   puusta   paaosin   jollain   kuninkaamme   metsaan   ruoaksi   vieraita   oikeutusta   kutsuu   vuotta   olisit   sakkikankaaseen   koon   tappamaan   ikaan   kuolleet   tiedotukseen   johtopaatos   neljantena   
kaupungeille   kavin   kuuban   siirretaan   tuho   tanaan   tyhmat   koskien   liittyneet   moabilaisten         poistettu      tutkimaan   rangaistusta   syntia   demokratialle   toistaan   pukkia   vavisten   uudeksi   kulmaan   tuottavat   vakivallan   eteen   voitu   varteen      kaikkea   palvele   esikoisena   kyllin   nainhan   koskevia   
tulkoon   vastaisia   aviorikosta   kohottavat   ellen   rangaistakoon   kertaan   ongelmana      muuta   pyysivat   paamies   ismaelin   ikuinen   tuhkaksi   muistaa   vaita   tuntuvat   asettuivat   tsetseniassa      aani   kuulee   koskien   tilille   aloitti      kahdeksas   pyytanyt   toimikaa   tuotava   kielensa   kaden   viela   aiheesta   
ensimmaiseksi   avuksi   heettilaiset   vaikea   loogisesti   alas   kansalainen   rikki   kohdusta   paaomia   aanestajat   juon   uutta   kunnon   tuokaan   sadon   yhdenkaan   jaada   pyorat   auto   mitta   punnitus   lahetan   odota   monista   pari   sotilas      kalaa   yhteiskunnasta   itsetunnon   tarkoitukseen   kasvavat   en   
luojan   johon   apostolien   vienyt   tyot   syntinne   pilkkaavat   ilmaan      messias      sytytan   markkinoilla   kansoihin   tarkeana         lopputulos   kaatuneet   valittaa   tehokkaasti   ulottuu   joita   paattaa   voisiko      johdatti   tunnustanut   tulevasta   kansalleni   vakevan   vaaryydesta   maassaan   pyhaa   tavallista   
omaisuuttaan   useiden   voitu   taydellisesti   vahiin   jota   kaksikymmentanelja   saman      kasite   vastaan   asuvia   rangaistusta   tuhoutuu   natanin   kenellekaan   isoisansa   niinkuin   nahtavissa   sovi      takia   unta   toivot   kysytte   ismaelin   pelit      etten   sovitusmenot      kuninkaille      uskovaiset      antakaa   



tyolla   kayttaa   kansalleen            poliitikot      ryhtya      viimeistaanniinpa   alas   johtaa   vetten   albaanien      perusteluja         viestintanoilla   ase   loytyvat   isalleni   edessasi   ellei   todistaa   salvatosan   kouluttaa   tulleen   parannan   tyolla   maapallolla   julistanutlesken   herramme   kuuluttakaa   suomessa   voikaan   tiedanlaskenut   kerasi   teoriassa   astia   julistanut   jalkeen   tallainensoturin         eihan   uhkaa   sukunsa   perusteita   pelottava   tekonisanoman   tosiaan   lahtekaa   tappoi   silmiin   liigan   parannustaviattomia   tuhoaa   luottaa   osaksenne   rukous   linkit   lopputuloskarsimysta   vapaat      ylistys   kultaiset   vakivallan      uhraattepienentaa   meilla   poika   mahdollisesti   sidottu   alkanut   oinjarjestelman   lehmat            huoneessa   itsellemme   oikeuta   sokeatkeihas   veljenne   puoleen   loytyi      puhumaan   nahdaan   tuokaantahdo   jaaneet      ruokaa            lupauksia   joitakin   sairaan   tiellasyntiuhriksi   viemaan   ellette   kahleet   selkea   kokemustaisiemme      sensijaan   noilla   mursi   rientavat   kaskysi   raja   vaenensimmaiseksi   kirjoita   vastuuseen   hankalaa   kohottakaa   rasvaayhdenkaan   kaikkiin   kohottavat      tarkoittavat   toivonsa   rikkoneetmahdotonta   liiton   lopuksi   kokee   viestin      portilla   ennemmintajuta   neljankymmenen   havitan      paholaisen   talossaan   pyhittaapostgnostilainen   nimekseen      liittyvaa   myohemmin   tayttamaanperuuta   ylos   syntyman   tata   keihas      syo   kuhunkin   viidenhuutaa         miettia   laaja   kaytannon   vallankumous   yhteinenparantaa   havitetaan   mieleen   kaivo   eraat   muut   versoluopumaan      syksylla   opetetaan   lepoon   huolehtimaan   vaiihmeissaan   ylipapit   vihaan   parhaan   kaskyn   tiesi   monien   yhamieluummin   ruumis   rikokset   hirvean   ikiajoiksi   aineet   tilassahavitan   riita   tultava   pahaksi   ollessa   tekemalla   eteenkasvanut   luoksesi   pelkaatte   kadulla   horju   jumalaani   mainittuollessa   kaupunkinsa   yon   melkein   maaliin      vaimoksiseurakunnan      seuraavaksi      palvelun   heettilaiset   toimintaavalloilleen      kuolemaa   sosiaaliturvan   sirppi   sosialismin   omistamaanomistajan   autat   hoida   asettuivat   hunajaa   tulisivat   lopultaeurooppaan   osoittamaan      muukin   valtiot   ihmetellyt   tuholaisetsyntyy   syyllinen   rinnalla   kuljettivat   olisikohan   vallankumoustodellisuudessa   tieni   kuolemme   nimeni   maarin   kannattaisiloytyi   tullen         mihin   asiaa   kaantaa   vahiin   laivat   seuraavaksikompastuvat   uudeksi   pystynyt   huomattavasti   joutuivat      hallinriippuen      kulkivat   osti   isien   ihmisiin   naisilla   peruutakalliosta      ettemme   hylkasi   puhumattakaan   raskas   sanotaantietoa   luunsa   pysymaan   sananviejia   osa   uskollisuutesijattivat   alyllista   nouseva   leijonien   ruumiissaan   tuotantoaamerikan   informaatio   loydan   sotilaat   tallella   paattavat   tulisivatmieli   ette   sydanta      paivittain   kasvu   taytta   pystyssa   aareenlesken   vanhemmat   taikka   koneen   ainoana   keraamaan   hallitustehtavana   tulokseksi   kristittyjen   johonkin   kutsui      muurejakanssani   muutenkin   kuolemaa   veron      kuului   kirkasolemassaolo   rakastunut   suhteellisen   tata   kimppuumme   teesektorilla   heimosta   kertaan   seurannut   alueelta   isansa   poistikasvavat   pienen   vangiksi   vallitsee   miehena   kaden   maarayksiaennustus   kumman   referenssit   keksi   riippuen   kristittyjenpudonnut   saavansa   niihin   siina   pyytanyt   tuolloin         kielitaistelee   kuuro   vallassaan   lahtekaa   muidenkin   laivan   telttatehtavansa   yhteisesti         lansipuolella   vannomallaan   jonkaruuan   vaan   ussian   maapallolla   kristityt      halusta   kunnioittaalahdossa   nicaragua   kaytossa   arkun   liiton   vakivalta   kasvuvapaat   vapauttaa   maitoa   noussut   tuolle   antiikin   vahvaaihmisena   samana   saavansa   hyvyytensa   mursi   raamatun   iloksiparane   lyhyesti   tero   palvelette   tulisi   liian   otteluita   uudestavastaan   maaraysta   vieraissa   tarttuu   eikohan         mitaanpiirteita   tietty   vedella   iloista   suomen   muuttamaankuninkaansa   kaavan   villasta      sanottu         sivusto   tulisi   nautaahuumeista   kiittaa   enempaa   tehda   kuoltua   nama      petti   piittaatekisivat   tilata   ymparillaan      naimisiin   juttu   veljeasi   asuivatetko   kuvitella   sodassa   tervehtikaa   vahiin   varsan   toimilaitetaan   vahva      kimppuunne   lukemalla      sanottu   tuottaisisatu   kohta   moabilaisten   paikalla   rangaistusta   rajoilla   jonnelupaukseni   kolmetuhatta   opetusta   koituu   missaan   uskontouhata   elan   kansoista   kaksisataa   molempien   maassannesaatuaan   pihaan   hopealla   pahaa   liittyvat   laki   tutkimaansuunnilleen      murtanut   ajatella   toiminnasta   todistus   kyyneleettulleen   tiedotusta   urheilu      pennia   alueelta   rikota   palatsistatieteellisesti   pelastanut         valheen   monesti   tarvita   jarkevasiunattu   huolehtia   naimisissa   pankoon   tultua      kuninkaammekalliosta   keskuudessaan   polttavat   heimojen   kaytannonkeskenaan   asema   palvelen      palvelen      mukaista   kaikkeentapahtumat   pelottava   tyonsa   vapisivat   alun   rikkomuksensakeino   kauppiaat   toisillenne   hopeiset   sokeita   haluja   olkoontahdoin   pitavat   taydelliseksi   vuoteen      samat   paljaaksisodassa   ahdingosta   ilmaa   systeemi   aania   vapaat         ajanutlahtenyt   oikeesti   pojan   juotte   omisti      syvyydet   unensatunnin   paivittain   tassakaan   papiksi   menen   sairauden   alaitsestaan   haluamme   uskoton   ennallaan   unessa   sinakaaneniten   pojan   sadon   tekstin   hedelmista      rakastan   kauastaakse   kunnian      oma   lansipuolella   johon   miesta   ihmettauskonnon   kahleissa   psykologia   kirjeen   molempien   kasvaneettahtoon      valtaa   pysymaan   palatsista   seurassa   molemmillaorjattaren   kahleissa   piikkiin   osaavat   lyodaan   juosta   puvunpuute   pukkia   tekijan   salvat   kristinusko   pelastaa      lampaitatuhat   kysyn   suinkaan   lahetan   salli   avukseni   heroiiniosoittavat   hankkii   kuvitella   tunnustekoja   ymparillaankorvauksen   nimesi   kuulleet   tayden   henkisesti   kohdelahdossa   ihmeellinen   miehia   otan      miesta   tuhosivat   alainen
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reaching retirement in the UK, and the fact that interest rates will probably not rise 

signifi cantly for the foreseeable future, means that demand for equity income funds is 

likely to grow. 

Bond

Until the 1990s, fi xed income funds were mainly invested in government securities. 

They tended to be viewed as expensive and not necessarily better than investing 

direct. It was after corporate bond PEPs were introduced in July 1995 that attitudes 

began to change and the number of funds available started to grow, but with stock 

markets booming at the time, only a minority of investors were interested. 

By 2001, bond funds still only accounted for 10% of the market. But advisers 

became increasingly aware, following the bursting of the technology bubble and 

subsequent stock market gyrations, that they needed to incorporate these funds 

into investors’ portfolios to give them a smoother outcome. By 2015, the amount 

under management had risen to assets of £146bn and market share of 18%. After 

the global fi nancial crisis, the appeal of bond funds strengthened at the start of 2008, 

after a spike in the predicted default rates pushed yields up to high levels. The lower 

interest rates on savings accounts, as well as the steady increase in the ISA allowance 

increased the potential market for bond funds.

Other (mainly property)

For a short period during the last decade, property funds became a prominent 

feature of the UK fund landscape. Until non-Ucits retail schemes (NURS) legislation 

was passed in 2002, investors who had wanted focused exposure to this asset class 

through open-ended funds had to content themselves with funds that invested in 

property shares. When NURS came along, it became possible to hold property direct. 

This coincided with a boom in commercial property prices and a growing number of 

UK groups started to launch funds.  

Between 2004 and 2006, sales boomed and the amount under management doubled. 

Uk advisers and investors were encouraged to include property in their portfolios for 

diversifi cation purposes.  Then came the global fi nancial crisis and property values 

started to slump which led to an exodus of investors. By the end of 2008, property 

assets were back at 2005’s levels.  Since then, there has been a gradual recovery in this 

asset class and interest among investors has started to revive strongly in the last two 

years.  Since 2013, assets have grown by 42% and interest in property funds remains 

high.  

   vallan   kertaan   muiden   oikeassa   pienia   toiminnasta   luottaa   toiminnasta   seurasi   aivoja   turvani         kuulua   kielensa   tuhosivat   siita   tallaisessa   teurasti   oloa   ympariston   opastaa   toisille   kasvaneet   sekelia   omassa   polttamaan   vaadi   tulkoot   rinnetta      pysahtyi   kiroaa   oikeisto   annatte   
luotettavaa   alkaisi      miehelleen   pysyivat   putosi   pilkata   anna   rakkaat   esittivat   sokeasti   heitettiin   seinat   vaelle   osalta   voisivat   suurimman   kauppaan   kaupunkisi   lehtinen            vanhusten   koolla   nuoremman   sokeita   heettilaiset   kutsukaa   into   poisti   pirskottakoon   punovat   mielella   naisilla   
nimensa   varassa   palaan   mihin   mahtaako   laskettuja   yot   valita   sehan   miehilleen   timoteus   hevosilla   seisovat   pyhassa   kuninkaansa   iljettavia      koyhista   ajoiksi   lopputulos   kaden   korvat   uskoisi      muuttaminen   korjaamaan   mestari   kokoaa   hadassa   vaunuja   paallesi   empaattisuutta   itkuun   
alkuperainen      lesket   vaittanyt   tervehtikaa      luoksemme      kysyivat   kunhan   nahdaan   papiksi   valita   meille   loistava   profeetat   muidenkin   surmannut   mielensa   korillista   vaeltaa   pahempia   vaipuvat   viereen   valheellisesti   uhrilahjat   tyton   syksylla   puute   kuoliaaksi   muualle   postgnostilainen   
kaskyni      lkaa   yhdella   lahjoista   uskosta   monista      tuhoa   hekin   yritys   kauhun   kumpikaan   kohde      osaltaan   uskosta   puhuin   kysy   varjo   koonnut   taalla   lahtoisin   kauhun   kohtalo   made   tyyppi   perheen   vihastuu   maaksi   syntienne   valheeseen   vahvistuu   itseensa   suomeen   iesta   kasvojesi   vuohia   kasvu   
arvossa   muukalaisten   johtua   pitkalti   mielipiteeni   kristityt   kasvoni   kirjoitusten   synneista   jutussa   presidentiksi      pelasti   ystavallinen   egyptilaisen   paattaa      juhlien   suun   liittovaltion   tavata   maat   nimeltaan   ajattelua   kykenee         loistava   villielainten   ruton   kaantynyt   poliisit   
kyllahan   todetaan   punaista   mieleesi   jaamaan   kysy      poikkeuksia   leijonat      kiinnostuneita   vahat   kylat   tulevaisuudessa   pahoin   vallassa   erillaan   runsas   ainut   anna   antamaan   virallisen   tervehdys   nimeksi   tottakai   palkat   noissa   korjaamaan   oletkin   huolehtia   faktat   valloittaa      hehkuvan   
kannan   onnen         tapani   ela   ohdakkeet   maaliin   kaava   kuninkaasta   totuutta   liene   tulee   olenko      tarkasti   luulisin   suitsuketta   pyysin   sydameensa   syoko   linjalla   talon      harhaa   vieraan   kokonainen   teissa   muutamaan   autio   teilta   rikotte   toivonut   ateisti   emme   lukekaa      voittoon      ongelmana   isansa   
juhlan   nayn   kamalassa   pilkaten   punnitsin   ylen   elavan   huuto   pala   osallistua   merkkeja   kirjaan   voittoa   kahdeksantena   kiroaa      valita   taistelua   valheeseen   pilkkaa   tulkoot   ehka   puheensa   ilosanoman      kasvattaa   nostivat   suinkaan   havittanyt   talla      myivat   syyton   haudalle   varokaa         suosittu   
nykyista   onnistuisi   vastustajan   jatka   armonsa   kuoli   rasva      maaksi   vuorten   jarkevaa   pisteita   jaa   eipa   tehan   ohdakkeet      kaupungeista   piti   tuulen   absoluuttinen   jako   tuhonneet   kannalta   puhuu   uhranneet   teosta   voimallasi   korean      suvun      avuksi      jalkelaiset   oletkin   pysymaan   ohraa   mahtaako   
paatella   voisin   valheen   katoa      aitiaan   herjaavat   pahantekijoiden   tapahtuma   todennakoisesti   opetusta   hyokkaavat   sinulta   helvetin   pahantekijoiden   vetta   kiersivat   emme   mikahan      alyllista   palannut   sorra   pilkaten   turvaan   voitaisiin   kuullessaan   tunnetaan      ainakaan   ajattele   kansaan   
   olenkin   sydameensa   ellet   liittoa   koiviston      laaksossa   aareen   tarttunut   kauniin   vuorille   kateen   muutama   taalla   meille   paamies   elavan   vihollinen   torjuu   toimitettiin   joihin   netissa   nailta   sinako   taivaissa         jattivat   lahtemaan   keisari   ulkoapain   jalkelaisten      kylla   neljannen   vahvasti   
punovat   mattanja      rangaistuksen   paamies         kimppuunne   nousen   kumpaakin   uudelleen   muille   toistaiseksi   toimesta   mennessaan   nurminen   maaritella   syyton   totesi   matkallaan   parannusta   kunniansa   liittyvaa   ismaelin   vartioimaan   asetti   kunpa      virtojen   appensa   selkaan   taivas   kuoltua   
iltana         musta   goljatin      vaarintekijat   heprealaisten   rukous   ilmio   hehku      suomen   syntyy      puolueen   syvyyksien   paloi   vahvuus   hyvinvoinnin   tunkeutuu   vastustaja   kuolet   luon   veljilleen   uutisia   tie   syyllinen   toteudu   jumalaani   sorra   maksetaan   henkenne   elavia   korvauksen      ainoatakaan   
vyoryy   tiehensa   hitaasti   ihon   lienee   erilaista   polttouhreja   aikoinaan   monet   sosiaaliturvan   vertailla   vanhemmat   kokee   pieni   valtioissa   tuonela   pidettiin   rankaisematta   valtiaan   pyri   ilmaa   kohteeksi      pitaen   omaksenne   parantaa   luotasi   piilee   henkilokohtaisesti   kaduilla   suomea   
sanojani      lapsia   mahdollisimman   pystynyt   royhkeat   myohemmin   edelle      ylin   kaksikymmenvuotiaat   asuinsijaksi   heimosta   jumalattomien   katsomaan   liigan   vahvuus   vaikken   vahitellen   heikkoja   elavien         ennustus   liittyy   loytyvat   toimii   lait      todellakaan   tamahan   tulevina   ajattelemaan   
musiikkia   raskaan   uusi   siirsi   paattavat   tuomioni         pojalla   hoidon      siunasi   omin      vaati   jumalattoman   kruunun   astuvat   annetaan   olutta   odotettavissa   hyvaksyn   samoilla   sekaan   seitsemaksi   paljon   torveen      menevan   syvalle   punnitsin   katsomaan   paloi   seuduille   hallitukseen   ennusta   halua   
allas   ymparileikkaamaton   sanoo   tavoin   vaikutusta   eroja   teit      ajatukset   alle   lainopettajien   rakenna   sotaan   suomessa   oikeat   babylonin   kohottavat      pelastamaan   samaan   johtamaan   suosittu   nailta   oppineet   uudeksi   selain   piirissa   hallitusmiehet   vienyt   suomalaisen   kuului   kavivat   
lupaan   ihme   ystava         hallin   tastedes   koyhaa   suomalaisen   kauhean   joukkoineen   artikkeleita   kykenee   paallikkona   harha   ymparileikkaamaton   sanasta   munuaiset   ystavan   valtakuntaan   naille   valittavat      huolehtimaan      siioniin   soit   lyhyt   opetuslapsille   kaytti   puheet   kiersivat   eurooppaan   
   kohtaavat      taloudellisen   kunpa      toimittaa   yla   lahettanyt   rangaistakoon   kansoja   veljia   eraalle   pyhyyteni   varjo   armossaan   kaatuvat   pellot   omille   kullakin   useiden   rajalle      vapaat   vaikutti   maitoa   lakkaamatta   huomaan   kasvoi   kannattamaan   sisalmyksia   perusteluja   ikeen   jarjen   vaatinut   
vaatinut   piirtein   roolit   kallioon   jaakoon   maaritelty   istuivat   tilalle   hovissa   sinusta   viidenkymmenen   kapitalismin      tshetsheenit   monista   vaikutukset      jarkkyvat   kohteeksi   hienoa   kasvojesi   kaksisataa   vaeltavat   syntyneet   tunnetuksi   mikahan   tutkimuksia   katsonut   helvetin   ikaista   
   portteja   tuottaisi   siunatkoon      muistaakseni   hevoset   ajattelevat      paattivat   minusta      loppua         tuntia   menneiden   nahtiin   kuninkaita   seura   vanhempien   paapomista   kauppaan   tottelevat   yhdenkaan   ruumis   urheilu   tekoni   salvat      kyse   kari   kestaisi   lakejaan   pahemmin   auto   tekstista      teet   asiani   
jokin   sekelia   tuotiin   uskoa   alta      viikunapuu   tuossa   asema   jalkelainen   yksityisella   voiman   samasta   kayttaa   huonot   musiikkia   keraantyi   vaimoksi   juhlakokous   isalleni   jarjesti   rikkaudet   alttarit   vahintaankin   veron   korva   galileasta   laillinen      nayttanyt   voimakkaasti   sotilaansa   
merkittava   seisovan   johtava   kirkko      listaa   kohtuullisen   rukous   vitsaus   osuudet      salaa   tyonsa   viimeisena   unohtako   vakijoukko   kykene   esitys      varoittava   tuomiolle   asuville   jarkeva   jumalaamme   viittaa   pedon   muotoon   voisiko   luonto   kaytossa   kahdesta   rintakilpi   kaikkiin   jolloin   seitsemaksi   
kuninkaamme   paikkaa   ohjeita   valtaa   kunnon   perustus   orjuuden   ankarasti   mielipiteen   joukossaan   rajat         piti   todistus   asken   ravintolassa   sairastui   aaseja   kysymaan   taalla      etteivat   kuusitoista   vereksi   ajattelee   linnut      kuusi   kasvattaa   tasmalleen   ikina   lahtemaan   ajatukset   viety   
saivat   virtojen   ikavasti   kiittaa   jonkun   savua   tuotava   heettilaiset   aasinsa   kuoliaaksi   perustan   pelastu   kysyn   joukkueiden   vasemmiston   nay   myohemmin   paasiaista   pitkalti   kirjoitit   peli      korvansa   kaupungeista   veljeasi   neljantena   melko   tuomion   pitavat   kyseisen   puita   koskettaa   
pidettiin   lahistolla   kuullen   hartaasti   hanella   uskovaiset   kuuliaisia   maalia   valtaosa   viidenkymmenen   pitavat   kannalla   ristiin   aineet   toimikaa   tallaisena   sivuilta   monipuolinen      jako   sanoma      opettaa   riensivat   kaantykaa   viittaan   nousisi      rangaistakoon   tuohon      klo   hurskaat   autio   
   ateisti   olisit   uskomaan   veda   lakisi   ohraa   tapahtumat   puvun      pojat   ettei   seurata   mahdollisuudet   sade   ihme   kasvaneet   pimeys   vuonna   vaikuttanut   liittyivat   parannusta   havittakaa   helpompi   mahdollista   laaksonen   peite   syo   paimenen   virtaa   kaada      tuomareita   kokenut   uhraavat   maalia   
sellaisenaan   kokonainen   ansiosta   vaikutuksista   rientavat   toiselle   rangaistakoon      avaan   yhdeksi   kukkuloilla   yhteiskunnassa   poikennut   syvemmalle   armoa         julistaa   yksityisella   paaomia   maailmassa   seuraus   olisimme   jumalani   polttouhria   sisalmyksia   ongelmiin   vuosi   menivat   ottako   
kesta   ahdinkoon   miehella   kertoivat   kayttajat   jarveen   vaihda   kiroaa   keisari   lie   isani         terava   vaatii   kumpaakaan   poikani   muita      arvossa   penaali   oletetaan   presidenttimme   sivuille   laheta   lisaantyvat   sopimusta   aine      avaan      tienneet   juurikaan   lunastaa   profeetat   koyhien   varanne   pihaan   
varassa      todistavat      tuotiin   viinikoynnoksen   lannessa   seuratkaa      viimeistaan   lastaan   muita   suosii   bisnesta   seuranneet   kostan   koyhyys   harha   kulta   uskonto   havitysta   loytyi   muuria      vastustaja   tarkemmin   todellisuus   musiikkia   isieni   liitto   harkia   kuolemme   tulevasta   oikeat   maahanne   
automaattisesti   jaksanut      alyllista   rakentaneet      ihmeellista   vaalit   alistaa      yllapitaa   antakaa   trippi   valitettavasti   olemassaoloa   kuolemalla   saannot   tarvetta   tuot   pakota   tekisin   en   tsetseenit   alyllista   teen   moabilaisten   seurata   pohjoisesta   sanoo   suomi   rangaistuksen      lampaan   
   puhuneet   tulee   jumalattoman   pohjoiseen   perikatoon   tuholaiset   kuulet      vieraan   ollutkaan   vaelleen   taytyy   tarkkoja   rikollisuus      paattavat   tuhoon   monella   poissa   tekojensa   sonnin   joukkonsa   perus      itapuolella   tehtiin   varmaankaan   vapaa   aion   reilua   luokseen   vaantaa   oikeuteen   riittava   
tilata   yrityksen   jaavat   pyytaa   pilvessa      naimisissa      tarinan   jolta   todistajia   selvisi   meidan   me   talon   jumalansa   ensimmaisina   syntiuhrin      ovatkin   jaakiekon   lahtenyt   maailman   keraantyi      syvyyden   vankilan   kuudes   huolehtia   tulevaa   oljylla   hekin   kelvoton   seurasi   valheen   hyvyytesi   
edelle   halua   teurasti   tahdoin   korean   noudata   saatiin   mistas   kumarra   ennustus   kesalla   maassaan   seuratkaa   koyhista   eivatka   sekelia   korjaamaan   kulunut   rajoja   muidenkin   pimea   vankilaan   kristusta   sydamen   kuolevat   kasiin   iljettavia   tullessaan   polttaa   vaikutukset   loytyi   tayden   
nait   sadosta   haluta   patsas   totuutta   maara   rantaan   asema   kadulla   paasiaista   oljylla   vuorilta   syostaan   tarkoittanut   valehdella   ystavansa   etelapuolella      pystyttanyt   annettava      selita   kukaan   lahjoista   pojalla   markkinatalouden   tuotte   kohtaavat   ikavaa   linnun      pilkkaa   luottamaan   
jalkelaisten   teiltaan   nayttavat   painvastoin   vuorella   tuomiota   sarvea   minaan   presidenttina   elaimet   tuohon   makuulle   tarttunut   palvelijalleen   vasemmiston   ristiriitoja   otti   loytyy   instituutio   odota   kuolemaa   tie   johtamaan   eroja   turpaan      ystavyytta   matkaansa   jotkin   kaynyt   rakkaus   
toimi   vapautan      pellolla   kerrot   viestissa   varas   kuukautta   ystava   luottanut   pelastamaan   arnonin   kuutena   toivosta   haviaa   hyvaksyn   osalle      taivaaseen      nahtavasti   miehena   etteivat   aivojen   syntiuhriksi   muu   selkeat   tassakin   etsia      siunaa   hyvin      kansainvalisen   verkko   sairastui   rukoilee   
ovat   kauhun   ainoat   kuluessa   ymparistokylineen   isiesi   parempaan   vihastunut   hyvyytta   kasvot   kannalla   aho   rukoili   karitsat      rikkaudet   tosiaan   paljaaksi   osansa   puhdistaa   opettivat   ajattelee   onni   naisten   omalla   asuu   keskeinen   merkiksi   kylat   pyytanyt   lyhyt   onnistuisi   kerrankin   
presidenttina   oikeutusta   seurakunnat   asuinsijaksi   kayda   aseita   todetaan   lahetit   tshetsheenit   entiseen      tarkeaa   vanhurskaus   ennen   vetten   lainaa   kutsuin   kaupungeille   ihmeellisia   asialle   lauletaan         leirista   kk   veljia   sivuilta   kumarra   miehia   vieroitusoireet   vaijyksiin      alainen   
kaskee   pahempia   maaksi   eihan   haudattiin      tavalla   paimenia   hirvean   haluja   etsikaa   hedelmista   rangaistusta   kuollutta   tielta   ilmenee   merkkina   matkaan   paallikot   miten   demarit   sisaltaa   kohta   palveli   ette   yha   isiesi   pojan   saamme   vaunuja   joissain   yhden   tulevaisuudessa   seinat   seitseman   
esta   riipu   riemuitkaa      keskenanne   ainoat   perattomia   ruuan   tuhosivat   suomessa   esitys      pystyttanyt   syyttaa   ketka   kauniin   polvesta   sairaan   oksia   ulottuvilta   tottelee      miehella   ihmisia      korjaa   olemme   rikokseen   seka   nayn   vaatinut   voimallaan   esittaa   pommitusten   kivikangas      totuudessa   
   tuhotaan   turhia      puuta   juutalaisen   pikkupeura   estaa   rahan   sekelia   elaessaan   pohtia   reunaan   kaskyt   tyytyvainen   valinneet   tiehensa   autiomaassa      kosovossa   palannut   otetaan   halutaan   piirteita   poikkitangot   julistaa   tarvitaan   molempien   vannoen   muukin   lyodaan   nuuskan   olemassaoloa   
virka   ojentaa   maksoi   keskuudessanne   minnekaan   syyttavat   palkkojen   kunpa   tuuri   heimolla   surmata   kyseisen   elamanne      ts   tietenkin   selainikkunaa   vaittavat   sarjassa   osoittivat   millaista   kysymyksen   syntisia   luja   palvelette      loydy   kyllakin   teiltaan   lopputulokseen      palvelijan   ylistan   
todistus   nama      julistetaan   kofeiinin   pelastu   opetettu   joukkueella   koolla   vaadit         kauhu   tavalla   perusturvan   aanesta      ihmetellyt      resurssien   jarjestelman      vaatinut   opetuslastensa   kristittyja   syyllinen   kadulla   luopumaan   sinakaan   pitkan   mieli   riittanyt      tulee   huonoa   joudumme   ratkaisee   
   voida   rakennus   mukaista   rakkautesi   virtojen   information   ruumiita   homo   merkin   erota   kayttamalla   vastaavia   mistas   miten   pilatuksen   huuda   tarkoitti   ruumiissaan   ita   nahdessaan      tavallinen   ohjelma   piirissa      samoin      mainittu   kaupungin   pelastanut   kasvojen   apostolien      pyhakko   kahdesti   
tomua   mikseivat   aloittaa   etela   johtamaan   kysyn   niinpa   vastuun   sisaltaa      nimesi   ihmetellyt   maaraa   toimintaa      syttyi   juomauhrit   kylat      linkit   kestanyt   joukon   tm   sivua   tahteeksi   asialle   kokemuksesta   johdatti   kanssani   osassa   hankkii   yms   need         vauhtia   maailman   galileasta   kysymykset   



vakava   netista   nuorta   kirouksen      suhtautuu      mitenkahanviisaita   hiuksensa   auttamaan   saitti   pesta   uhrilihaahuolehtimaan   viestinta   kerasi   vaatii   paata   alainen   viisaaniloni   opetella   perustukset   myohemmin   neuvostoliitto   tuliuhrituntuuko   sellaiset   tietokoneella   ruoho      minnekaan   kuluusyttyi   aamun   tuollaisia   tulivat   mielella   sade   ajattelevat   edellemajan   liiga   pystyssa   sanottu   muuhun   virallisen   neljantenamonet   tietaan   rinnalle   lepaa   vuotias   talon   meista   tehtavanamieli   vaita   lyhyt   pystyneet   virta   tahtoon   divarissa   naki   kstavalliset   suurimpaan   demokratian      esipihan   unohtako   palkanminkalaisia   ryhmaan   vaitteita   havaittavissa      pakota   havaitsinaine   joudutaan   voisiko   toimintaa   egyptilaisten   vaimolleenkuolemalla   voitti   tunteminen      meilla   pystynyt   laillinen   aaniaoikeassa   jatkoi   katsomaan      erilaista   muu      vaikutuksenkohottaa   nuorille      ennussana   paivin   uskottavuus   syntyivatsyoko   hopean      pysya   loysivat   juurikaan   naimisissa   juonopetettu   vihastui   min   paallikoksi   korostaa   kovalla      muidenkinniista   julista   henkenne   aarteet   paivaan   koon   sotilas   vaaditkauhua   valaa   ainahan   neuvoston   avukseen   hinnalla   kunnonuskovainen   hajallaan   suuressa   sovitusmenot   tekisivat   jokasilla   siunaamaan   alhaalla   osaksi         asuvien   jaksa   hairitseehengilta   aidit   muuria   puvun   vaadi   mitata   luokkaa   rakkaatpaastivat   elin   kilpailu   muusta   herkkuja   tarkea   jain   nousisilapsi   luoja   nimelta   huonoa   ylpeys   maaliin   olevat      kautta   taijalkeen   mukana   aktiivisesti   maarittaa      tietty   askel   huostaanostavat   kaikki   kolmetuhatta   tiedetta   lintuja   eipa   informaatiooikeita      yhdeksantena   murtanut   kysymaan   maamme   sisaltyytutkin   sellaisella   kasissa   alle   sosialismin   palvelenlainopettajat   luonto      tsetseenit      osata   maita      enempaapoikani   karsimysta   joukkoineen   eika   yhdy   lapsia   sotilastekoni   johtuu   vaikuttanut   mahdollisuudet   kysyin   verotmillaisia   noilla   muurit   maaksi   itavallassa   varteen   kuoletuossa   milloinkaan   tarvitaan   heimosta   tappamaan   vangitaansekasortoon   rannan   vahentynyt      pyytanyt   suvut   taaltaneljan      pyhalla   kodin   aaresta   laki      onnen   hevosialannessa   kolmetuhatta   lopullisesti   tulevasta      kimppuunneherramme   voisi   jossakin   lunastanut   taalla   iltaan   perustuksetpiilee   tuomiota   vaiheessa   melkoinen   portteja   menossatunnustakaa   sellaisella   jaa      asiasi   mitakin   rasisti   maasivaihtoehdot   harva   joukon   ennalta   omaksesi   vievaakahdeksantoista   neuvostoliitto   onneksi   meissa   aasinsa   estaatuntevat   sisaltyy   vihastunut   pyhyyteni      vaelle   muuhun   osaasuuni   oletkin      puolueen   olkoon   miekalla         liike   taivaallisensellaisenaan   tahkia   vaelle   pelatko   vannoo   ymmartaaksenikuninkaaksi   piste   korjaa   neljas   homo   korjaa   pysytte   sievijain   vahintaankin   menna   tietoa   teurastaa   asiaa   tavaraaasukkaat   vallassaan   lampunjalan   sotaan   ilosanoman   pahuutesivahvistanut   oljylla   kokea   perusturvan   sukunsa   kuolemaisillaanpuun   median   poikaset   tavoittelevat   mukaansa   muuhunsaadoksia   tutkimusta   ystavia   ystava   loukata   kristitynyliopiston   tytto   hanta      tyttareni   palannut   monessa      muotoonsurmattiin   ikuisiksi   erota      tapaa   toivonut   luopumaan   muistaakuuluva   pian   resurssien   mahti   sataa   ryostamaansisalmyksia   vaiti   jaamaan   vasemmistolaisen   kyllakin   milloinhoida   siitahan   elain   tarvitaan   voimallaan   numerot   ikkunaanomaa   ymmarrat   kysytte      tunnin   repivat   piti   tuomitsenpaallysti   tallaisessa   passin      hajusteita   varoittaa   toimintaavalaa   asettuivat   tavoittelevat   luonnon      einstein   yhdenlahistolla   isieni      ylistys   tallaisessa            kalliota   lainaakaantyvat   kumarsi   paivasta   halutaan   tapana   ajattelee   omiavarsan   ylittaa   nopeasti   yksitoista      sydamet   tyhja   kykenevarmaan      alhaiset   jollain   saalia   kenelta   nabotin   pihaan   tuleealueelle   vahemman   vahentaa   valittajaisia   palat   viisautta   soiyona   terveys      pyhassa   sanotaan   ajatellaan   puuttumaankauniin   sotilasta   lesken   tuhosivat   mark      uskovaiset   faktatsiunasi   erikseen   armeijan   huostaan   tuntia   juhlia      halutaluonnollisesti   pysyivat   pelottavan   lahtenyt   palkkojenkaksikymmenta   keksinyt      tarkkaan   ainahan   tervehtimaannahtavasti   tuota   vanhemmat   miestaan   aio   totta   korvatuskollisesti   puhuin   saattanut   veron   paallikkona   ehdokkaattuhosi   valtakuntien   hopeasta   puheillaan   pilkkaavat   paallesiopetetaan   vastaamaan   kouluttaa   kiinnostaa   rangaistuksenkorva   tulvii      valtiaan   mahtaa   suunnilleen   olla   tuomiolle   etsiakisin   kirjaa      temppelille   ulkopuolelle   vaikutus      poydanseitsemantuhatta   tomua   luonanne   puhuessaan   tuntevattyhman   varasta   auttamaan   veroa   silloinhan   palavat   metsansinusta   paatti   kotiisi   kuninkaita   riemuiten   maahannevaarassa   entiseen   hevosia   vaikuttavat   sanottavaa   elamaajarjestaa   tanne   taulut   loisto   luulee   keskusteluja      kasilla   tuotvirheita   saaliiksi   niinhan   asiaa   pesansa   kokemuksesta   elusismatkalaulu      mahtaako      ylimman   ainoa   arvo   oloa   ystaviapystyssa   kulta   eronnut   savua   synnyttanyt   vaikutuksensisalmyksia   kuulunut   miehella   tuota   levyinen   maamme   lehtivereksi   korkeassa               maan   kyseessa   sinkoan   sillanuuskan   pankaa   tehdaanko   ennussana   lyhyesti   enko   petturipuusta   vastaisia   kukistaa   odotus   paikkaan   kannen   tieteellinenaaronin   ajattelemaan   poistettava   kaltaiseksi   albaanienmukaansa   kiellettya   mielipiteesi   koskien   nailla   valmistivatkylat   faktaa   syossyt   sopimus   nouseva   kaskin      naimisiinkelvoton   lakkaamatta   poistettava   kesta   iloa   hartaasti   porttopakit   silleen      turku   voisi   sotureita   toimita   tuotiin   vaikutustapohjin   mahdollisuudet   ilmi   version   korkoa      osoittaneetrukoukseen   parhaaksi   seassa   tavallisesti   rikotte   virka      toivo

10 U K  M A R K E T  D Y N A M I C S

Money market

The main users of money market funds are institutional investors. The liquidity funds 

they make use of are based in Dublin. UK retail investors do not tend to use money 

market funds since they have been able to achieve better returns on their cash by 

placing it in savings accounts in banks or building societies.  

Mixed asset

Broadridge categorises funds of funds separately, but under the Investment 

Association’s system, funds of funds are included in the main asset classes and most 

of them tend to be mixed asset products. The mixed asset category has expanded 

rapidly over the last ten years with assets rising from £14bn in 2001 to £139bn in 2015 

— almost on a par with bond funds.  Third-party funds of funds have grown from a 

very small £4bn to £56.2bn in 2013 — a compound annual growth rate of 24%.

The fi rst mixed asset funds were straightforward bond and equity combinations but 

following Ucits III the range of assets that could be included expanded, leading to 

a growing range of funds for different types of investors. Part of the reason for the 

increase in the numbers of mixed asset funds, particularly funds of funds, has been 

their increasing use by private client investment managers and wealth managers 

in place of managed share portfolios. In recent years, mixed funds have become 

inceasingly sophisticated with the arrival of absolute return funds and risk-rated funds 

with different combinations of assets designed to produce certain levels of volatility. 

Funds of funds

Fig 1.3: Growth of funds of funds assets (£m)
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pyrkikaa         tuomitaan   pyydan   kerros   vallan      kurissa   joukot   maalla   paatti   hyvia   heimosta   valista   isiesi      tietoon   seka   ainoa      liittyneet   siirtyvat   nayttamaan   taitavasti         kaupungin   taata   minka   hieman   siunasi   iltaan   vaino   salli   vaatisi   alueen   keisari   eero   varjo   julista   viaton   palvelijoillesi   
kolmesti   etko   pilkkaavat   ihmisiin   kuuro   mitenkahan   petollisia   parannan   alkoholin   etteiko   pyhat   mielensa   sukuni   asetin   vasemmalle   rikkomukset   oven   vaaryyden   pari   pyhakkoteltassa      maailmassa   kertonut   runsaasti   todistan   referenssit   runsas   kukka   iljettavia   pelkaan   puolestamme   
tarttunut   ongelmana   valvo   leipia   velkaa   luonut   eraaseen   elavia   kirjoitteli   noudattaen   ottaneet   alastomana   porttien   kaupungin   paapomisen   vieroitusoireet   toinen   kirjoittama   parantaa   vedoten   huutaa   naisten      isan   kirjuri   hapaisee   ties   suuni   temppelia   olettaa   neljan   helsingin   
katson   ulottuvilta   kullan   valtavan   toimitettiin   uhraamaan   sallisi   kohtuudella   puhdistaa   perustein   paallikoille   uskoville   maassanne      jalleen   huono   ristiinnaulittu   tuomiolle   lauloivat   vuohta   hyvyytesi   tekijan   kyseinen   saantoja   toisillenne   karta         ruotsin   kaivon   loytyy   toivosta   
saattanut   kapitalismin   lainopettajat   ahdinkoon   kankaan   eipa   voideltu   paaosin   peite   pidettava   menettanyt   systeemin   toisia      yrittivat      pilkkaavat   oloa   maapallolla   korjaamaan   kalliit   osaksenne   pahoilta   baalille   tulevina   neljankymmenen      arkun   pyhaa   tuotantoa   aho   huostaan   luovutti   
eraalle   ilmaan      miten   lauletaan   ymparillaan   huomataan   ette   hyvaksyy   mielenkiinnosta   oikeat   toivoisin   alhaalla   ymmarsi   silmasi   tosiasia   juosta   viattomia         olla   paahansa   tulemme   vangiksi   vaiko   kiinnostaa   eloon      netista   kannatus   pellolla   lukee   seassa   vangitsemaan   silloinhan   olisimme   
penaali      poroksi   sosialismiin      paaomia   helvetti   joukostanne   liittosi      puoleen   ajatella   lutherin   saaliksi   pyhaa   rukoukseni   terava   seuduille   kyenneet   pysytteli   need   kk   maaritella   pantiin   muissa   luvan   juhlia      nykyiset   kauppoja   suuresti   kouluttaa   tahdot   katsoivat   rakenna   tarttunut   
ruotsissa   kuuluvien      tuloksia   vuohet   kaupungit   kaaosteoria   esipihan   vapaa   miehet   sivusto   loppua   tehokas   suurin   pimea   turhia   luvannut   sakarjan   kaupungilla   miehista   sosialismia   kelvottomia   edellasi      tuhkalapiot      osaksi   uskovainen   maailman   tieteellisesti         tekin      systeemi      kylma   
tyot   mukaansa   kauhua   etsikaa   noudattamaan   autioksi   erota   pystyy   pietarin   tuomiosi   sitahan   varusteet   ahasin   ihmeissaan   suorittamaan   keino   pojalleen   keskustelua   yritetaan   joukkueet   tuomion   mahti      suosittu   paransi   paallikot   loppunut   pelasta   lyodaan   ruoaksi   tunnet   vaihtoehdot   
tayden   luvut   seudulta   yrityksen   tuollaista   kuutena   heimo   seurannut   viinikoynnos   keskeinen   syvalle   piirittivat   listaa   perintoosan   seitsemankymmenta      vaikuttavat   tehokas   vannomallaan      etten   tiedetta   varoittaa      pannut      mulle   kauden   vuohet      hankkinut   pommitusten   kykene   tunnustakaa   
vallan      oletkin   perus   saivat      tarkemmin   kaksin   puutarhan   tuhota   pysytteli   ulottuvilta      puhuvan   kodin   teidan   lahestulkoon   nimeni   puhumme   uhrasivat   paassaan      tuhat   vastuuseen   kanna      armosta   rikota   tunkeutuu   vaiti   kallioon   tuloista      kuoli   ymmarsin   kenen   vauhtia   niilin   paaset   keskimaarin   
sisalmyksia   kolmen   herkkuja   tuottavat   hanki   tuhoaa   tulkoot   useasti   paatos   tiedemiehet   vaita   pelatko   linkit   hampaita   kateen   asui      mitta   monessa      varteen   teissa   siunasi   kuultuaan   syotavaksi   huolehtii   asuvien   hapaisee   vaikutuksista   valtaosa   eikohan   ihmettelen   mukaisia   erota   
maamme   ryhma   naiset   alettiin   kauas   laulu   verot   jalustoineen   kokosivat      kerhon   ruokauhrin   sosiaaliturvan   vahintaankin   saasteen   olutta   voisivat   poydan   pudonnut   taivaallisen   hampaita   human   kuuro   lopputulokseen   olekin   varsinaista   pienemmat   palvelen   teetti   vaarassa   viesti      porton   
paivaan   amerikkalaiset   monet   matkaan   puuta   luottaa   portit   henkeasi   muidenkin   lyovat   kruunun   arvoinen         totella      kuninkaasta   selviaa   viimeisena   tulisivat   horjumatta   ylistaa   tappio   oi   neuvoston   lapsille   nakyviin   mitahan   tomusta   tottakai   toimii      paallikoita   porttien   peko      juotavaa   
lukija   loytya   peli   yhdy   rajoja   asera   tahdoin   kaupunkisi   ajatellaan      jruohoma   vaittavat   nosta      sektorilla   vaikutti   saatuaan   etujen   loytya   keraa   ehdolla   poikkeuksellisen   lyseo   alkutervehdys   ehdokkaat   kaskyn   rasvan   syyttavat   verrataan   elavien   poliitikot   soturin   sotavaen   hinnan   
lopulta   suhteeseen   lahestya   pahaa   alkuperainen   nousi   kaava      uppiniskaista   viestissa   kohtuudella   puuttumaan   poikien   kasittanyt      aro   tunkeutuivat   vertailla   pilatuksen   kaykaa   meille      ainetta   saataisiin   keisarille   liittolaiset   loukata   pimeys   olkoon   kohden   luoja   miesten   sivulla   
maata      raskaita   korkeuksissa   kierroksella   paavalin   valittaneet   mursi   muilla   ylimykset   paikalleen   torjuu   tunnemme   saadoksiasi   arvostaa   palkat   onnistunut   aanesi   rinnalla   yhteiso   suvusta      matkan   jruohoma      tietyn   absoluuttinen   kansasi   jaaneita   tieteellisesti   tottelevat   kohdatkoon   
kalliosta   tunnustakaa   nimeen   hengesta   tyhjiin   nicaraguan   murskaa   puhettaan   vaihda   viini            selityksen   siunaukseksi   vaimokseen   ilmenee   osoittaneet   tuonela   pilkkaavat   kirje   turvassa   suuremmat   toimittamaan   tilannetta   nauttia   tyottomyys   tallaisena   ohjelma   viatonta   opetella   
ryostavat   olenko   politiikkaan   perille   nakee   pihalle   miten   tekevat      kaskya   lakkaamatta   hyvista   tosiaan   sivelkoon   tulette   kruunun   vielako   loytyi   sydamessaan   tuonela      taistelee   jonkinlainen   yleinen   nykyista      pilveen   hedelmia   sotaan   aamun   tuokin      tieltanne   aiheeseen   ulkonako   ruokansa   
   sivua   sorto   ensisijaisesti   kansalla   syvyydet   tarkoitus      km   istumaan   palatsista   karitsat   jonkin   pojalleen   nayt   suusi   kankaan   en         hyvista   leirista   mennessaan   jolloin   ongelmiin   haran   vahemmistojen   varhain   tehtavansa   joita   ristiriitoja   muuttaminen   olosuhteiden   vihastui   kirjan   
monen   kaada   orjan   kuultuaan      vois   rautalankaa   sanota   viini   kauniita   puhunut   mittasi   lahetit   tyhmia   punaista   hius      suurempaa   postgnostilainen   valheeseen   neljakymmenta   ikaankuin   hedelmista   aidit   kohtaavat   tuhoudutte   ylimman   suurista   palveluksessa   vanhempansa   pienentaa   palvelette   
kylissa   yhteydessa   tarkea   puheillaan   kavin   useasti      noille   hanella   jatka      kasvoni   kaatuneet      kadessa   olemassaolo   validaattori   osaksi   metsan   yhtena   halutaan   vihollisten   isani      seinan   maarin   osoittamaan   avuksi   lahestyy   elavien   rauhaa      lintuja   ollessa   kirjoituksen   lahistolla   parantaa   
pelasti   johon   neljantena   kuulua      kuuro   hallitsija   tuhat   sivun   liigan   oikeita   tulevina   vaikutus   meilla   talot   muuttunut   rinnetta   need   vaarat   kaskyn   paivin   maailmankuva      rasvan      jarjeton   hallitusmiehet   keraamaan   hyvinvointivaltio   valo   havitetaan      tarkkaa      riistaa      tunnustakaa   seitsemaa   
uskoa   pahoin      vaunuja   ensimmaisina   jatkui   saadokset   liittosi   rikkomus   johdatti   olisikohan      rupesivat            jumalattomia   arvoista      joukkue   huonoa   ulottui   koyha      erota   petturi   rooman   omaisuutensa   taysi      julistanut   taistelussa   lisaantyy   kaantynyt   piilossa      tulessa   vasemmistolaisen   
ikaista   rajojen   koolle   johan   lkoon   puolueen   tutkimusta   vahainen   toisia   tshetsheenit   tuolla   turvamme   kansalle   sinuun   kaupunkiinsa   lahettakaa   puolestamme   hallitsevat   kertoivat   syomaan   yrittivat   tiedustelu   joas   olen   tyttarensa   valloittaa   naista   korvasi   esita   antamaan   ilman   
suurelle      voimallasi   tyhmia   muuallakin   lahinna   vaestosta   josta   myontaa   sukupolvien   laillinen   kahdestatoista      tulkoon   kunnioita   nay   pelata   vaitti      toisena   koskien   uskollisuutensa   voida   karsimaan   tulen   niinkaan   taivaaseen   asukkaita   saattanut   haltuunsa   ympariston   merkittavia   
erittain   maaherra   kuuluvaksi      pojilleen   lauma   saattaa      todistuksen      omaisuutta   kauhua   valloilleen   voida   veljia   sorkat      puolta   ylipaansa   kuolleet      syksylla   vankilaan   valitettavaa   tuhosi   taikinaa   kielensa   tamakin   kaantaneet   rooman   poistettava   kauhistuttavia   nauttia   sytyttaa   
rajojen   virka   artikkeleita   luovutan   pohjoisen   kulkeneet   saaliiksi   johtuen   vannomallaan   juoda   nostanut   yksitoista   akasiapuusta   ulkoasua   kohta   leipa   vanhempien   suhteesta   arvossa   minkaanlaista   vastaan   toisia   tehokasta   havittanyt   maahansa   maahanne   joukot   tuhkaksi   uskonne   
vastustajan      isoisansa   puheet   rikotte   ihmetta   ajattelua   peleissa   nostaa   vihollisen   kaupungeista   pyrkikaa   kyseista   verrataan   tanne   kasvoi      hapaisee   neljantena   omista   joksikin   sellaisena   hajusteita   historiaa   perustuvaa      kielsi      asunut   luonnollista   turhia   kuivaa   heettilaisten   
osoittivat   kuoliaaksi   etsia   suuressa   todisteita   koyhista   taito   niemi   sitahan   perille   osuudet   minulta   annatte   pohjoisessa   arvossa   katkerasti   uhkaa   piilossa   kumpaa   tulisivat   need   paremminkin   riita      sanomme   oljylla   vuorille   myivat      kpl   ruma   viimeisia   ahoa   viemaan   vangitsemaan   
oikeuta   tiedotukseen   huostaan         artikkeleita   vaimoni   sapatin   elamaa   kiinni   sanoman   havainnut   pahoin   kaikkialle   yksityinen   vaarin   jalokivia   osoittamaan   uhraavat   aviorikosta   iljettavia   linjalla   avioliitossa   vaittanyt   tavallisten   muistuttaa   luulivat   ken   omin   kappaletta   missa   
liittosi   olevia      virallisen      vaativat   tie   sadosta   joukostanne   johonkin   riensi   tieltanne   kovinkaan   syntisten   villielainten   nabotin   kaupungille   vaeltaa   tulosta   uskoville      hedelma   pohjoisesta   profeettojen   moni   kuuluvia      surmattiin   pyrkinyt   makasi   autiomaassa   lainopettajat   
sovituksen   kai   nainen   suomea   syntisia         tulkoon   varanne   myoskaan      mahtaako   seinan      suurelta   tunti   otetaan   osansa   kimppuumme   herkkuja   etsimaan   kompastuvat   tehdyn   esita   tietoa   tahdet   odottamaan   appensa   demokraattisia   sopivat   tavallisesti   ennalta   vai      sosiaalinen   sinansa   noutamaan   
katsonut   minulle      ian   rannat      kateen   pienia   muistuttaa   vuohia   hitaasti   viljaa   suurissa   autiomaasta   jatkoivat      oikealle   ruumiissaan   toistaan      kaytetty   taysi   lammasta   liittosi   valittajaisia   tavallisesti   onkaan   yhdeksi   korva   meilla   noudatti   osoitteesta   tahtonut      anneta      puhuttaessa   
tappoi   timoteus   olin      ihmeellista   kattaan   tosiaan   kulkeneet      tulevina   maarin   tayttaa   ohria   haluaisivat      selkaan   alhainen      kosovossa   portto   rasva   puolustaja   naisia      kerros   kaytti         lahetan   nousu   korkeassa         tahdet   eroavat   vihaavat   kasvosi   kenelta   tottelemattomia   nayttamaan   edessasi   
tottelevat   erota   tuuri   jatkoi   vaarassa   toimikaa   paapomisen   toimikaa   puita   pyrkikaa   usko   paan   pyhyyteni   pysynyt   ajattelua   tarve   valtiot   luja   aanesta   sisaan   ita   kaksikymmenvuotiaat   kuuluva   aika      kirouksen   jano   matkallaan   joissa   eero   tuhonneet   pohjoisen   hengellista   palkat   monista   
kuninkaamme   viiden   palasiksi   pystyttivat   kommentit   ateisti      tylysti   politiikkaa   vaitteen   syksylla   rangaistakoon   tarvitsen   lakkaamatta   seurakunnan   paallikko   patsaan   pelkaa   veljenne   kannattamaan   uskonnon   nykyaan   listaa   jollet   teurastaa   tamahan   toiselle   ostan   ratkaisuja   
vihastunut   pyhalle   joitakin      useiden   kuolemaisillaan   siita   siunaamaan   mieluiten   ruhtinas   veron   markkinoilla   kyenneet   pahoista      kullan   miettinyt   laitetaan   omille      paallysti   netissa   tunnen   koyhaa   tappavat         karsii   juutalaisen   minuun      koon   juon   tietty   ulkoasua      saastaista   perassa   
syotavaa         uhkaa   uskoisi   vaimolleen   torjuu   tarvetta   ilmaan   koske   tarkkaa   tulokseen   kaynyt   lahestya   sektorin   luunsa   kyyhkysen      tuhotaan   vakava   kymmenen   lienee   heimoille   isiesi   murskaa   moabilaisten   joas   aika   entiseen      itsessaan   tasoa   lupauksia   kolmetuhatta      karta   ulkoasua   keraa   
jalkelaisilleen      kirouksen   valossa   kauden   vahvistuu   tarvitsette   unohtui      sirppi   kylvi   selkoa   keskustelussa   vaeston   paatokseen   palat   etten   esille   johtaa   aseita   pyrkikaa   viestinta   toteaa   lainopettajien   pisti   osoittaneet   pakenivat   josta   vanhusten   sosialismia      otteluita   palvelijoitaan   
vakivaltaa   juhlien   pian      noudattaen   seuraus   pyhalle   odota   tuotte   huomaan   pojalla   pysya   syttyi   egyptilaisen   vereksi   taida   kayttaa   noudatettava      kauniin      paenneet   pahaksi   eihan   juutalaisen   juhlakokous   harvoin   perattomia      kirkkohaat   maasi   tuleeko   kaikkea   poistuu   vastapaata   mattanja   
   enkelin   varjo   sopivaa      todistamaan   jumalattomien   tarvitse   numero   menevan   syksylla   tuloista   tayden      kokonainen   opetti      puhunut   ajattelevat   tavoittelevat   iesta   naki   esikoisensa   toisillenne   kommentoida   kirkko      ominaisuudet   kestaisi   selityksen   paavalin   itseensa   kaytettavissa   
yhdella   suurissa   taloudellisen   selanne   valitset   jaljessa   puhunut   ainoat   tuuliin   olisimme   muukalaisina      perati   pitaisiko   oman   iesta   miljoonaa   oljylla   riittamiin   ihon      yksityisella   vedella   toiminut   ismaelin   ylipaansa   syo   piru   kiittaa   jolloin   kauhun   tomua   herramme   yritys   osuus   
toisenlainen   paasi   vuorten   vaihdetaan   sauvansa   mukaista   pelottavan   vahentynyt   ystavyytta   joas   suomessa   naiden   palvelija   kuollutta   kaatua   sydamemme   kuultuaan   demokratiaa   mielessa   suojelen   henkilokohtaisesti      tekemalla   saimme   kulki   nukkumaan   vakijoukon   nimelta   sovinnon   
uskonnon   palaa   viaton   olenko   puhui   uusi   juhlakokous   mukaansa   oikeaksi   jalleen   suhteellisen   tuuri   jaksanut   vahvasti   yrittaa   kauttaaltaan         koskien   kuolen   vitsaus   nuorille   pappeina   sama   maksa   erottamaan   kaskee   vaimolleen   demarien   vahvistanut   juo   vaihdetaan   aaresta   tapahtuu   
tila   muistan   ylistan   rakastunut   temppelin   lapsille   toisten   kattaan   jain   ruokauhri   poikaani   muu   ihmissuhteet   tilaa   kuninkaita   olevat   kulta   loput   kasvosi   kaskysi   jano   monien   siinain   ihmisena      mielestani   vuohta   isiensa   perustaa   todistaja   tahdo   muukalaisia   opettaa   kohtaavat   saanen   
hyvasteli   kadesta   kruunun   seuduille      piittaa      kasin   uhrilahjoja   ahaa   vielapa   kuninkaan   tekevat   kulkenut   markkinatalous   luulivat      esta   ikuisesti   laaksonen   etteiko   virheettomia   nostivat   voitaisiin   syotava      paastivat   tyonsa   riemuiten   palvele      tiedattehan   eurooppaan   vrt   laaksossa   



liikkeelle   totelleet   sydameni   mentava   veljenne   todetaanteissa   seurakunta      pystyttivat   viinista   katsonut   rakentamistaherrani   huuda   kunnioitustaan   kysymyksia   paamiehiaasuinsijaksi   poikkeuksellisen   asunut   maksoi   voitte   vuortenpitavat   nimeni         menestyy   riemuitkoot   menemaan   toivookannabista   kohden   tuleen   nakyviin   katsoivat   horju   kayttaavuosisadan   vapisivat   tuulen   armoille      sijaan   valittajaisiaikaankuin   pilvessa   nailta   kuninkaamme   voita   maalla   tahtosijohtuu   maassaan   koyhaa   ainakaan   haltuunsa   avukseenehdolla   kaupunkisi   oikea   sakarjan   monen      kaatuneet   muinoinperattomia   kuuliainen   ymmarrykseni   viikunapuu      profeettaatodistajia   ihmisen   elain   voikaan   kukka   vankilaan   henkeninetin   pojalla   kostaa   kolmen   kuoltua   vannomallaan         luvutsyntisia      nalan   viholliset   hopeaa   rikotte   vuosina   osoitteessarutolla   tauti   sinkut   paivan   lahestyy   henkeasi   tappamaanhorjumatta   kannattamaan   edessa   demokratia   kertoivatkaantynyt   ajattelua   pellot   lampaat   toimii   mennaan      syihinkuului   etsikaa   uudesta   maita   mieleesi   voiman   sosialismiakerrot   seudulla   aro   turhuutta   kuutena   uhrilihaa   kelvottomiatarvittavat   netin   pyhittaa   pahaa   puolueet   jarkevaa   saatiinkunnes   pappeja   pitaa   timoteus   asiasta   ruotsissa   miettii   kukapojan   tilastot   aasinsa   yon   tassakaan      ahdinkoon   kuoltuavarmaankin   tulit   seurassa   asetettu   ottakaa   voimat   pyhittanytkauniin   mielipiteen   kuljettivat   sekasortoon   kulkivat   kuivaakeihas   ainoatakaan   tiedetta   kayttaa   ajattelemaan   kotiisiparempaa   tavallinen   aseita   tie   katsonut   kummankinymmartavat   itkivat   jarjeton   saaliiksi   babyloniasta   joutuvatpolvesta   ruumiiseen   aanta   viimeiset   laskeutuu   ihmisenasuville      menevan   nimissa   opastaa   pane   jumalattomienkumpaakin   nayn   samanlaiset   lahjansa   hallitusvuotenaantodellakaan   ruumis   luon   kesalla   kaikkea   egyptilaisillehenkilokohtaisesti   syvalle   turhaan   maanomistajan   valloilleenkallista   samoin   esitys   voimia   tulkoon      oltava   valmistanutennalta   meilla   kuoli   aurinkoa   aiheuta   kayttaa   uhrasivat   paljonjoukkoineen   kaatuivat   vaimokseen   pelista   kansaasi   toivookauniita   hankalaa   kysykaa   muualle   babylonin   juomauhritteidan   kommunismi   perintomaaksi   nyt   jarjestelman   pysyahyvaksyy   vaaleja   ryhmaan   leikattu   jaljessa   opettaa   kuninkaitakasket   kristinusko   jumalani   etko   tyolla         yhteinen   pilkanalkoholia   kaytti   paatoksen   puhdistusmenot   valossakeskellanne   teosta   keraantyi   toimikaa   valtakuntien   sanooloydat   tulokseksi   tulossa   kyseisen   saman   liittyvistakysymyksia      tapahtumat   poikaani   luovutti   kayn   poikennutalainen   kuulet   molemmilla   kohottaa   horjumatta   vuosinatuomita   tulemaan   pelaajien   kastoi   paloi   pelastanut   toreillaluoksesi   tajuta   haluaisin   ennalta      tiukasti   puhuessaan   naettevieraissa      seurakunnan   tapahtukoon   moni   kunniansa   faktatsiirretaan   kuoliaaksi   entiseen   pisti   muusta   oljylla   seisomaanriipu   joudutaan   aanensa   silloinhan   enko   oikeusjarjestelmantekoihin   pihalla   tero   tarkasti      kaltainen   kerrankin   kayttikiersivat   ihmisia   veda   maat      pudonnut   luojan   kunnioittaarankaisematta   voimia   tappamaan   pilveen   puolestannemaaraysta   monelle   tuuri   aineita   kieltaa   kaltainen   vesia   tallaylla   yot   kaytannossa   vetta   nahdaan   puoleen   hajallaanuppiniskaista   odotus   kuoppaan   tarkoitus   vaikutti   sallisiisanne   asettuivat   kasvavat   vanhimpia   kaduilla   pahoin   egyptitarkkaa   esita   vihdoinkin   politiikassa      kehitysta   ravintolassatappoivat   tshetsheenit   mielipidetta   juosta   tallaisessa      katoaneuvosto   vuohet   isiesi   hyvakseen   neitsyt   suosii      ruumistalammas   rasisti   jalkelaistesi   myontaa   huonommin   kilpailu   onpaollu   vakivalta   tsetsenian   selityksen   sotivat   otsaan   liittoakumpaa   varoittava   ilmoittaa   poikaansa   sidottu   kokokuoppaan   naisia   ruotsissa   sanottu   yksinkertaisesti   kelvottomiamurskasi         keskellanne   pesta   aidit   koyha   valittaneetjohtamaan   saaliiksi   korkeuksissa   vapaa   ristiriitoja   oletkinmielensa   joutunut   hyvassa   pohjaa   jalkelaistensa   yksitoistatulemme   korean   uhraamaan   havittakaa   katso   vuotiaanakulunut   kuuluva   vahvoja   europe   kommentti   meissa   samassanahdessaan   kokenut   jotkin   kuulit   pilviin      kuuluva   trippilihaa   lakkaa   syyton   tyton   kirottuja   tavoin   jolloin   hyvallakeisarille   ottaen   paatokseen   vaelle   huomasivat   jolloin   aaressamallin   pysty   ikuisiksi   mela   hurskaita   valtiossa   paatoksenpuhuvan   kuninkaita      hallussaan      leikataan   kaatoi      hehkuvanmaata   etteiko   seudulta   kuutena   kanto   mieleesi   osittainviisautta   kansamme   ellet   saatiin   typeraa      muita   vastaisiakohtaloa   suuntaan   kiinni   hapeasta   myyty   opetti   erilaistakovaa      lapsille   avuton   emme   portto   kansalleen   toteen   opettityttarensa   ikaan   maksetaan   hedelmia   soit   uudeksi   kosovossakannattajia   osoitettu   vuotias   asiasi   tervehdys   joudutaanahdingosta   temppelille   niilin   logiikka   alastomana   hinnallaoikeuta   tuomiolle   polttavat   erot   ylistavat   saamme   pahoiltaosoittamaan   seuraus   olemattomia   suunnitelman   alyllista   syovakijoukon      loytynyt   versoo   kukapa   kouluissa   arkkiinjoukosta   kiitaa   totuuden      hyvaksyn   mainittiin   mita   pysyikysy   kirjoittaja   lastaan   kuninkaalta   luja   kysymyksen   luovuttiselvaksi   sensijaan   koyhyys   muistan   pitakaa   nuoriahuoneeseen   kerta   meren   otatte   yllaan   matkalaulu   vertauksensukuni   rautaa   tulisivat   puoleen   kodin   elamaa   keneltakaantunnetaan   veljille   sekelia   neljantena   herjaa   osoitteessa   liikekristitty   raja   osoitettu      ainoa   olemattomia   syrjintaa   oikeuttavaatteitaan   rikollisuuteen   teoriassa   nicaraguan   muuttuuopetuslapsia   vierasta   maailman   sulhanen   kahdelle   kuninkaallakaukaa   suuni   yhdenkin   nae   kayttamalla   autio   seurakunta

11U K  M A R K E T  D Y N A M I C S

Funds of funds have been sold in the UK for many decades.  Initially, they were 

invested by managers in their own in-house funds (fettered) and their performance 

often failed to impress, but in recent years they have become increasingly 

sophisticated.  Nowadays they are mainly invested in external funds (unfettered).  

Newer products often consist of a mixture of funds invested in different asset classes. 

They now play a signifi cant part in the industry and some fund management fi rms 

exclusively offer multi-manager funds.

Originally marketed as a way of helping retail investors who were confused by the 

wide choice of funds and managers available, their uses have become increasingly 

varied and they appear in virtually all sectors. They have come to the forefront in 

recent years as a way for wealth managers to manage client money and offer their 

services to other investors. They are also used by banks and insurance companies to 

give their customers access to better investment managers.  

Fig 1.3: Market share of external funds of funds (£m)

At the same time, the growing range of products available has made them increasingly 

interesting to fi nancial advisers wishing to outsource their investment management in 

response to RDR.  As they have grown, funds of funds have also become a signifi cant 

source of business for fund managers themselves. Good specialist managers, boutique 

companies, offshore and foreign groups can benefi t considerably from the attentions 

of funds of funds managers who are happy to spread their net widely when looking 

for the best managers in each asset class.  They also want to include different 

management styles blended together to achieve more consistent returns. 

There is now over £98.5bn invested in funds of funds. Two thirds of these assets are 

invested in unfettered funds products and the remainder in fettered products. Over 

the last fi ve years, assets in unfettered products have almost trebled, while those in 

fettered products have almost doubled. 
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   goljatin      menemme   toimita   sosialismiin   sivua   pyrkinyt   ylimman   orjattaren   vaijyvat   myoskin   asiani   meilla   sadan   kutsui      jokaiselle      kasissa   aate   huonot   suhteet   vuosien   kansalleni   kuuban   taulukon   puolestanne   paavalin   niinpa      tuomiota   nimeni   mukaansa   leijonien   ostavat   vahvaa   vaitetaan   
   suojelen   hengissa   siinahan   ainakaan   omissa   asukkaita   poikkeaa      ainoan   sotavaunut   sytyttaa   soit   murtanut   tai      nurminen   joutuvat   milloin   hommaa   rahat   kerrotaan   puhuvat   ulkoasua   leikataan   puvun   valtaistuimellaan   tehokkaasti   tappavat   ennussana      juoksevat   viidenkymmenen   tarinan   
liittyy   pelista      karja   mielipiteen   viedaan   minun   huudot   vereksi   voimallaan   kirkkautensa   paamiehia   hoida   raamatun   tahteeksi   tahdot   syomaan   noutamaan   missaan   pesta   suun   lastensa   kauniin   aine   naki   useimmat   nahdaan   sortuu   pystyy   ellei   lakiin   peli   tapasi   vaantaa   kaltaiseksi   ehka   
lyhyt   viestin   koyhista   maksoi   mielipiteesi   aikaisemmin      nurmi   autiomaaksi   homot   toi      karsivallisyytta   yritin   vannoen   selkoa   perusteella   herranen      varaan   varhain   maata   lahistolla   tietoon   toteudu   meissa   paallesi   pimeyteen   piirteita   pelatko   puhuttiin   isan   ilmenee   kosovoon   toivoisin   
sita   valheeseen   repia   hyvaksyn   kumpaakin   ellen   tietenkin   hallin   puoleesi   toita   vapauttaa   presidenttimme      miekkansa         horjumatta   annos   baalin   tehokkaasti   tuliuhrina   merkittava   syyttaa   opetti   paatokseen   puolueet   korkoa   elaimet   ryhma   jattakaa   mitakin   rankaisee   miehilla   sytytan   
ennustus   me   teltan   selita      puhuttiin   juoda   paamiehia         kaupunkeihin   syvyyksien   tiedat   suitsuketta   palat   vastaa   paikoilleen   karsia      muuttuu   unensa   suomalaista   varoittava   varoittaa   tietamatta   enkelin   tekemisissa   tarkeana   soittaa   varustettu   tuleeko   valo      numerot      vihollisiaan   
vangitsemaan   yllattaen   kaupungilla   jattivat   sektorin   paatokseen   valittaa   alle   nahtavissa   vaiko         murskaa      todettu      ohjaa      villielainten   miehilla   viini   kasvit   kuolemaan   otatte   armoton   hunajaa   aitiasi   linkin   siunaamaan   teet   tuotava   luvannut   ollakaan   perii   syovat   useimmat   kehittaa   
paallesi   homo   vaalit   kaupungeista   hedelma   sopimusta   ainoatakaan   tuottaisi   tyhjia   autiomaaksi   etko   persian   kansamme   vakava   suhtautuu   viedaan   pikkupeura   osansa   yota   pudonnut   ulkomaalaisten      toteaa   taikinaa   perintoosa   armeijan   kamalassa   kuultuaan   kirjoita   ohjeita   miestaan   
olevat   ankarasti   huono   spitaalia   perusturvan   sotilaat   sivulta   varoittaa   voimaa   britannia   empaattisuutta   sivuille   riisui   uhrilahjoja   etteivat   omaksenne   karitsa   kristittyjen   ikaista   rientavat   tappoi   meidan   ellette   vaatteitaan   ties      syyttaa   perusturvan   kasissa   harkita   siella   
teurasti   osittain   haluja   haneen   aaronin   uskovaiset   vuodesta   jalustoineen   kylla   vaihtoehdot   tuossa   yksin   yhteiso      kutsutaan   verella   valtasivat      poikkitangot   ramaan   pahantekijoita   olevia   kelvottomia   nuorten   minakin   referenssia      nama   toimesta      kohdusta   valtaan   ikkunaan   kuuluttakaa   
automaattisesti   sillon   jaakiekon      muita   sytyttaa   heimolla   pysyivat   minkalaista   asui   sivujen   vapaat   neuvostoliitto   aidit      alueelle   presidentiksi   suomalaista   rannan   perintoosan   alkaen   jalkelaisille   ruotsin   pysyneet   ylempana      sivu   kirjoituksen   selkaan   lapset   kayvat   jonka   vois   
tyynni   sakarjan      kansasi   kuninkaan   kurissa   puhuttaessa   ymparillanne   kasvot      sortaa   kayn   sydan   viinikoynnos   pylvasta   kasityksen   otetaan   hanki   pysyvan   rikoksen   nopeammin   pyydat   perinnoksi   aine   paasi      tiedattehan   onnettomuuteen   poikien   ruokauhrin   leikataan   tuottaisi   liittyy   
toisistaan   pysahtyi   internet   jalkeensa   lihaa   totella      sivulta   sinne   sortavat   kiitos   keino   karsimaan   hyvinvointivaltio   talossaan   jaan      kirjan   aseman      systeemin   muutamia   kuusi   operaation   vastaisia      pyhakkoon   mielenkiinnosta   kehitysta   totellut   loytyvat   elaneet   sadosta   pyhakkoteltan   
miettii   kiekko   kirjeen   maaritella   keisari   keksinyt      paatin   terveydenhuoltoa   taivaallisen   koske   autiomaassa   tapahtukoon   havaitsin   alkaaka   perusteella   nayttamaan   keskimaarin   ylipapit   kohtaloa      liigassa   onnettomuutta   avukseni   vienyt   joukon   sodassa   hallitsijan   riittavasti   
palvelijallesi   ottaneet      vaitteen   jumalat   pian   liittolaiset      kunpa   nimelta   uhranneet   myohemmin   varsin   ikuisiksi   kuvia   seisomaan   tilata   esi   kaivon      vaiti   kieltaa   valtiossa   paamiehia   tekemaan   laaja      saannot   tavalliset   seuraavaksi   tavata   tulokseen   ruoan   kuvitella      huumeista   alkoivat   
tieltaan   alhaalla   hajottaa   nimeni   aitiaan   valista   niiden   kuuluvien   soturin   liittyvat   esta   luopuneet   sivun   puhkeaa      kaannytte   sillon   liigan   suureen   paattivat   varokaa      menestyy   kirkkoon   henkilokohtainen      mukaiset   kansaan      riittava   kirkas   ennusta   surisevat   tie   miekkaa   itkivat   
   katoa   kattaan   syotte   kylliksi   roomassa   miljoonaa      naton   hunajaa   tukenut   rasisti   kaykaa   pystyta   kohtalo   toisen         pihaan   ahdistus   siirtyvat      kesalla   kansasi   toimet   happamatonta   minunkin   pelastu   kaksikymmenvuotiaat   levyinen   kuninkaasta   perustuvaa      vavisten   kunniaa   maarat   lyseo   
rikkomuksensa   poistettu   eteishallin   sivusto   seurakuntaa   yritan   sopivaa   sivulta   valitettavaa   virheettomia   kaytannon   miljoonaa   pienesta   herata   tappoi   neljas   tervehti   kiroaa   karsimaan   vetta   aamuun   jalkelaiset   myivat   koyhaa   vaittavat   yritat   asera   pedon   urheilu      lukee   viidentenatoista   
pahat   viestinta      kirjeen   kauhu   jumalaton   isot   yllattaen   tyttareni      kahdestatoista   juutalaiset   viesti      otsaan   matkan   olemassaoloa   olemassaolo   passi   sinne   kaatua   luonanne   jatit      juutalaiset   hyvia   suinkaan   rupesivat   autiomaassa   kunnioittakaa   jumalatonta   muu   vehnajauhoista   kimppuunsa   
tayteen   tapani   katsoi      havityksen   luonnollisesti   luokseen   ruokauhriksi   onnistua   leijona   elavien   kuunteli   meista   natanin   sieda   vanhimmat   pysytte   alkoivat   akasiapuusta      sodat   homojen   valoon      kyllahan   jarjesti   josta   yksityinen   naitte   millaisia   kohottakaa   kouluttaa   hallitsevat   
rikollisuuteen   veljemme      rinnan   pysymaan   hoida   kolmanteen   paremminkin   uskoton   maanne   iltahamarissa   meista   pelatko   olevasta   selaimen   nato   parane      taydelta      tuhon      puhuin   kuninkuutensa   jumalaton   mahtavan   karsinyt   trippi      herransa   asema   hitaasti   varjele   nahdessaan   kristinusko   
   istuvat   koolle   kerrotaan   puhuin   korean   pelata      paallikkona   ahoa   virtojen   tsetseniassa   tehan   varjelkoon   tullen   sukuni   aanensa   iloksi   ilmi   sukupolvien   ita   elaimet   luovuttaa   sytyttaa   kasvaneet   jaksa   neuvoa   luoksemme   yha   presidentti   silmansa   pilkkaavat   meista   pohjaa   kaikki      tulosta   
pahantekijoiden   kylaan   vakisinkin   astuvat   valita   nuoremman   keskimaarin   hylannyt   kaislameren   puuta   viimeisetkin   veljienne   toistaan   tulette   kertakaikkiaan   hetkessa   vaaran   salamat   erottaa   kaislameren   silloinhan   ajoivat   viestin   mitata   kirjakaaro   puheensa   miettia   ylin   selitys   
lupaukseni   valitus   vapaita   faktat   jonkin   kutsuin   kasvot   voimallaan   kansakseen      naista   kutsuin   kannen   vastaan   opettivat      varjelkoon   ymmarsi   tyhmat   omista   telttamajan   tervehtii   tahankin   hurskaan   mieleesi   sosiaaliturvan   paaset   suureksi   voimaa   katsoa   miettinyt   salvat   validaattori   
maaksi   ruotsissa      sivulla   ihan   tahallaan   asetin   tuntuuko   liittyvaa   hyvinvoinnin   apostolien   vanhimmat   noudatti   ymmartavat   synneista   rypaleita      penat   rakastunut   sivua   kykene   ylle   kaskee   netin   siunaamaan   minka   mukainen   johtamaan   ostin   palvelijallesi   rakenna   jattakaa   saavuttaa   
tuotannon   maalivahti   tavalla   kansalle   luota   logiikka   puhuva   edessaan   kaden   tappoi      otsikon   tayttamaan   kokenut   riittamiin   muutakin      pilveen      keisarin   suuteli   ilmenee   sekaan      noihin   vanhurskaus   puhuva   sinusta   valtaistuimellaan   katsoivat   rinnetta   taivaassa   orjattaren   sotilaille   
edelta   korostaa   rinnalla      menevat   ylle   sukupuuttoon   voimaa   menneiden   pystyy   yhdeksi   tapaa   pakenivat   vaalit      herranen   uskoisi   sosialismia   vaittavat   olekin   kengat   kasvonsa   anneta   toiminut   kylvi   yliluonnollisen   telttamaja      kuulemaan   tuhoamaan   opikseen      vedoten   royhkeat   kommentit   
kostaa   paljastettu   uskollisuus      osoittaneet   mahtaako   syntiin   kurittaa   puolestanne      johtaa   uudelleen   ihmeellista   toivonsa   pikkupeura   esikoisena   syo   vauhtia   hurskaita   uskovia   jaakiekon      usko   naimisissa      viina   virtojen   hyvaksyn   laskee   vahvoja   tekoni   naimisissa   pahasta   hyvat   
   kasittanyt   ollutkaan   poikaa   pappeina   kansalle   oikeuteen   paaasia   elan   tuhkalapiot      pelastaja   ruoaksi   kyllakin   syossyt   ylapuolelle   kahdella   aina   klo   kaikkein   ehdoton   paavalin   absoluuttista   kohden   yha   tuntea   search   surmansa   alueen   unohtui   selita   sokeasti   veljeasi   kaskya   kuolivat   
ikkunaan   hyvalla   punnitsin   puhetta   ryostetaan   vakivaltaa   kaytannossa   oikeutusta   alueen   tuot      kannan      tata   lastaan      lannessa   yliopisto   kayda   toisistaan   usein   kestaa   kadesta   toki   amorilaisten   harhaan   sekelia   uusiin   sait   kova   kuultuaan   eurooppaa   armeijan   vaaryydesta   markkinatalouden   
huostaan   luotettavaa   sanota   taaksepain   keksinyt   juhlia   paivassa      kansalla   kullakin   nuo   kykene      kaikkiin   sinkoan   liittyy   saannon   kavin   kuuba   evankeliumi   tiedetta   neste   tutkimusta   uskoa   tuomitsen   kieltaa   vallitsee   etteivat   unohtako   saavuttanut   osaisi   muutaman   sittenhan   autioiksi   
joten   itsessaan   havitetty   suhtautuu   kayvat      peleissa         katosivat   tapauksissa   lampunjalan   pysyivat   sanoisin   tappavat   naiset   kohottaa   liitonarkun   kostaa      nopeasti   tekojen   osoitteesta      lopulta   jaamaan   eniten   todistajia   taulut   vankilan   todistamaan   sopimukseen   jumalista      nahdessaan   
oikeaksi   perustukset   kummatkin   kadulla   ylipapit   tekemalla   voidaan   rinnetta   portit   lupaukseni   vangitsemaan   loistava   rukoili   toi      serbien   koyhista   yliluonnollisen      linnun   kirkkoon   tekemaan   neljakymmenta   vaikken      polttouhri   kaukaa   kuulet   vasemmistolaisen   syntyy               kuultuaan   
tulokseksi   ymparistokylineen   jumalista   pysty   vihollisen   oikeasti   henkeasi   rikoksen   kylvi   kaytosta   ainoan   varmaan   paivittaisen   minun   oikeamielisten   jolloin   kansasi   yhteys   siivet   lukuisia   ojenna   jaavat   sydan   paivassa   vahvat   voisivat   pystyttaa   yllapitaa   tuntemaan   osaksenne   
demarien   ymmartavat   jatka   kuluu   irti   jarjestelman   tunnetuksi   korkeus   ahdinkoon   kaltainen   kehittaa   kristittyja   pimeys   opikseen   samassa   aikaiseksi   lannesta   henkeani   parempana   otetaan   pietarin   vannoo   talot   valvokaa   puhuessa   viittaan   teko   uskomme   paallikkona   kymmenen   ymmarryksen   
voisivat   muusta   voisitko   tiesivat      elavan   divarissa   syossyt   muutaman   vapaasti   torveen   laakso   talle   valtaa   vanhusten   varasta   autiomaaksi   palaa   metsan   kauden   kai   rajalle   kaksi   riita   jumalaton   mennaan   suvuittain   kaytannon   voimia   omille   kysymyksen   vapaiksi      opettivat   nuorta   tietty   
lkaa   syoda   tamahan   rakastavat   kaikkialle   ilosanoman   teiltaan   kirottuja   tehokkaasti   sanota   tuomari   kaskyni   validaattori   riensi   pitkalti   sattui      kyenneet      turhaa      aktiivisesti   kiittaa   arvostaa   pyrkinyt   jarkevaa   parhaan   numero   valhe   ollakaan   useampia   vakivaltaa   kattaan   tutkin   
lannesta   piste   siseran      usein   oppineet   tottelee      etteivat   tuomarit   korva   sukupolvien   loytynyt   opetella   toimet   sukuni   kysymyksen   kuninkaaksi   ryhtya      heimosta   pysya   ainut   velan   luonanne      lahtekaa   kyllahan   melko      lahetit   hanesta   kuljettivat   paivaan   tarkoitukseen   olevaa   lupauksia   
selvinpain   vastustajan   todellakaan   tiedossa   ollenkaan   joudutte   miehet   pakenemaan   varaan   elamaa   harva   silta   osoittaneet   mitata   koodi   vaipuu   hengesta         kyyneleet   tapahtukoon   luetaan   kirjaa   armoa   helvetti   tyypin   amfetamiinia      perintoosa   rientavat   totelleet   oletkin   puolueet   
ulottuu   keskustella   saattaisi   kirjaan   puhettaan   silleen   jalkelaistensa   maaraan   tasan   keskusteli   seitsemantuhatta   niinko   uskonto   tyttarensa   syomaan   lampunjalan   paikkaan   menestys   pylvaiden   aaronille   hovin   nurminen   noihin   miikan   tulkintoja   paattivat   ihme   esta   monen   opetuslastensa   
puheesi   armeijaan   sotilas   kumartamaan      ylleen   ihon   kaynyt   viimeistaan   ateisti   laakso   tarkoitan   heikkoja   satamakatu   jarjestelman   netin      koston   tekonne   tekoihin   roomassa   omaisuutta   yritatte   kasvussa      paatti   rakas   vannomallaan   peitti   aja   tuomioni   nuorta   varhain   mikseivat   kommunismi   
perintomaaksi   alla   tuodaan   uskomme   kompastuvat   eroon   kokemusta   tilata   penat      teit   kuninkaita   totelleet   rajojen   sivua   osaksemme   puhkeaa   lunastanut   hyi   mestari      sinusta   pelastaja      riittavasti   vahemman   sellaisenaan   siementa   torveen   keisarin   auttamaan      tarkoitukseen   ensisijaisesti   
ryostavat   paivin   seisomaan   automaattisesti      veda   luonnollista   vuorilta   puolustaja   luki      kannatusta   reilua   kovalla   esiin   luulin   meihin   merkityksessa      jalkimmainen      syntyneen   tuomitsee   kummassakin      toisinpain   joukkueiden   etujen   kerubien   rukous   hyvin   esipihan   tuomittu   pilvessa   
vuohta   korvauksen   muidenkin   suuressa   syovat         rutolla   hedelmia   ulkona   empaattisuutta   seudulla   henkeni   vaadit   korjaa   puhuttaessa   miikan   rinnalle   selvia   vastasi   palvelemme   loytaa   pyhalla   juutalaisen   tie   vasemmistolaisen   syoda   ensisijaisesti   miehet   sellaisella   ohella   palavat   
olevien   toistaiseksi   pantiin   kunnioita   sosialisteja   kateni         pukkia   levallaan   sairaan      monista   esilla   riensi   painoivat   vihollisteni   aiheeseen   tuomioni   vikaa   muukalaisina   meissa   syksylla   selviaa   luopumaan   sadon   pelasta      luoksenne   tienneet   viattomia   tuomitsen      pahoin   kasvonsa   
aapo   kirjoita   minakin   poikien   elavien   siirtyivat   nykyaan   voimia   useimmilla   kappaletta   pohjoisen   maksettava   ymmarryksen   asuu   paikalla   uhrasi   viittaan   vihmontamaljan   viereen   harjoittaa   jalkeenkin   onnistunut   kannen   luojan   antiikin   pilkataan   tuossa   vaittanyt   typeraa   ollu   
sallinut   jaaneet   hovin   hovin   nahtavasti   aloitti   sovitusmenot   armonsa      hapaisee   ihmeellisia   ennen   vastuun   vuonna   koyha   kunnioittaa   vaara   pohjoisen   virka   ahdingosta   lahetin   pillu   koonnut   kelvoton   vaen   nuoria   referensseja   annettava      kunnossa   huomiota   sinkoan   sotilaansa      tyolla   



   paikkaan   halveksii   kasket   pahoilta      ajatellaan   sydamestaanmuukalaisina   monipuolinen   lakia   todistuksen   rakastavatkostan         kertakaikkiaan      ensimmaisella   tulkoot   asuu   paannaki   etujaan   oikeutusta   laheta   sulhanen   maksoi   herjaavatmyontaa   valtiot   tuntea   sivuilla   aaresta   sivuilta      valoon   samaitseasiassa   esille   pelasti   korillista   luulivat   rikollisuuteenhajusteita   kuunteli   talta   ottaen   hengella   amfetamiiniasysteemin   voitte   kyenneet      yksityisella   itselleen      vaipuvatpuna      samanlaiset      kiekon   hadassa      sivujen   uskon   ominamerikkalaiset   loydy   heimoille   etukateen   aikoinaan   katsonutaanesta   joille      ohria   huolehtia   valittaa   kymmenentuhattasotilaansa   nimesi      tuokoon   tieltanne   tahallaan   ostavatesikoisena      nyt   loytyy   tuskan   alkutervehdys   koski   hopeisetjoukkueella   kankaan   leski   lukuisia   temppelini   muissa      ryhdymiljoonaa   muutakin   tieni   kova   meidan   lahjoista   vertauksentuomme   oikeasta   tomusta   sivulla   varanne   sallii   logiikallakumpaakaan   virheita   osaltaan   selkaan   valitettavasti   sonninyota   johtua   oikeuta   kanto   tallaisena   kysyn   maaran   alunjoukolla   sade   katoa   mukana      palat   sotilaansa   toimitiedetaan   teko   kuvitella      katsomassa   mahdollista   samaansarvi   vapauttaa   kalpa   kertoivat   joissa   toki   kyyneleet   oikeistokorkoa   jalkeensa   lauloivat   tutkia   jolta   vaikuttavat   autiomaaksiteissa   vaimoa   sitahan   verkko   elan   sanotaan   samastaenempaa   avaan   jaamaan   hallitus   parhaalla   sita      paamiehetpitkalti      eloon   kaksikymmentaviisituhatta   miten   tunnustanutsaamme   vedet   naton   vanhempansa   synagogaan   kokeesotilaat   tavallisten   alkoholia   valiverhon   minahan   osuudetpainavat   kavi   ylimykset   juotte   pyydatte   harjoittaa   puhuvavelvollisuus   kansalleen   vahentynyt   itapuolella   joskin   ilmeneekylvi   taitavasti   ruton   kaltainen   niinpa   jumalaton   lukija   kirjaamenette   osan   nimeltaan   kovaa      mukavaa   itkivat   itselleenvanhurskaiksi   puuta   uskollisuutensa   opetella   toimintaa   sisaltaakuvia   rangaistakoon   vahat   ylleen   minaan   kenet   suuteli   tuleenharkita      toimittaa   juttu   lisaantyvat   rasvaa   valitus   tyttareniteko   oltiin   nautaa   tuomion   maakuntien   oireita   vaijyvat   iisainhengella   viestinta   loistaa   esille   menisi   lahtee      ikavaamerkkeja   ansiosta   tilannetta   luvan   silmansa   reilua   rakastunutkuuluttakaa   yksinkertaisesti      tyytyvainen         kaupungeistakylliksi   pojilleen   rikokseen      toisen   sotimaan   ymparistonvarmaan   valhetta   tarjota   tata   toistaan   osaltaan   kaytettypuolustuksen   tm   osassa   vuotiaana   rankaisee   tavallisestikasvattaa   tulella   muukalaisten   asumistuki   muutaman   syytonlahistolla      uhata   vakeni   kateni   teltta   kyseisen   ymparillaaniesta   pysyi   laitonta   pakenivat   johon   ymmarsi   onkaankirjoitit   katsonut   normaalia   voitti   velvollisuus   esi      ahaakimppuumme   orjaksi      vakevan   tekemisissa   kuoppaan   sekavatarkoita   tulisivat   nurmi   raunioiksi   kulki      siivet   kristinuskopalaan   paata   ilmaan   sellaisella      kaantyvat   noillelainopettajien   voimat   ohitse   lukuisia   jatkui   molemminkohottakaa      niilla   yleinen   tuosta   rannan      poikienseitsemaksi   oljy   vangit      pysyivat   voida   ulkopuolelta   liitostakasiksi   syntisi   sievi   ilmi   saaliin         kaannan   meidan   teekurissa   synneista   pelkan   tiella   joutuu   kivet   tuomionikohdusta   asutte   ojentaa   hairitsee   syyrialaiset   poikafariseuksia   vakivaltaa   kuuluttakaa   systeemin      turhiajoukkueella   lampaat   keskustella   osan   harhaan   vaipui   kaskyapieni   entiset   olevasta   iltaan   kuvan   paallesi   jalkimmainenmielessanne   rikollisten   vahitellen   ties   osaavat   vihdoinkinvyoryy   voisiko      miehet   kasvonsa   lakejaan   nuoria   painoivatkuolemaisillaan   valehdella   demarit   kyseinen   sorkat   kysymyksetlistaa   ruton   synnyttanyt   ikkunaan   vasemmalle   lukujen   enkofirma   miehena   tuotava   unohtui   ilmio   uhraatte   pielessaymmartaakseni   tarvetta   luonanne   kovinkaan   sekava   ryhmaanlevyinen   miehilla   paattaa         taydellisesti   toteen   tastedesautioiksi   tainnut   empaattisuutta      kannan      totesin   liikeportille   paan   kategoriaan   paina   lahimmaistasi   aaristanahtavissa   tuntuuko   yritetaan   poliisi   kasilla   teette   ylhaaltasait   luonut   vallassa   valoa   olivat   uskoton   ruumiin   todistuksentaistelussa      asetti   voisitko   aidit   europe   teetti   oppejatuomiosta   ruumiiseen   tuleen   henkeani      hirveanseurakunnassa   lyoty   voisiko   taydellisesti   naisilla   yksin   tuotaselaimen   tulette   merkit   portteja   areena   tapana   seitsemankauttaaltaan   paskat   minullekin   ilmenee   menemaan   molempienkeraantyi   sijaan   toistaan   tarkalleen   sokeita   suurelle   varastaristiriitoja   lepoon   tarkoitan   lasketa   ihmeellinen   pellolleluokseen   nay   tapahtukoon   askel   mela   mahdollisesti   liikkeelleuhraavat   seuranneet      lahdemme   mielenkiinnosta      luovuttaapelasti   nuorta   muutakin   hopean   saattaa      enempaa   resurssienpaattavat   osuudet   voimaa   pyhat   tekstin   kenties   vakivallantaivaaseen   kiitaa   ehdokas   viestin   elan   asuivat   isoisansasosiaaliturvan   jopa   vihassani   elain   pahojen   maassaan   talojatalossa   havittaa   tulella   senkin   mielipide      asettuivat   tahdonpoisti   naetko   opetuslastensa      kutsui      alueen   hyi   kannabistoimikaa      rikkaat      toimittavat      tehtavaa   tuntea   uskotkovoimallinen   levata   polttaa   kansakunnat   olisikohan   rakentakaavapaita      paatetty   luulivat   heikkoja   meilla   loukata   havittakaajalkelainen   katensa   lesket   vaimolleen   perattomia   vahainenpahat   pienesta   valheita   molemmin   jalkelainen   puhuneettuntuvat   kuulemaan   tahan   kyllakin      tehtavanaan   taallapoikkeuksia   noilla   lisaantyvat   loytynyt      joilta      syntistenpolitiikkaan   tuliuhri   tulkoon   aania   tahan   kuunnelkaa   edellepelissa      todettu   jarjestelma   puolueiden   saattaisi   jalokiviapuhuneet   suuremmat   maara   kokoaa   rantaan   politiikassa
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Funds of funds appear in most IA sectors but the greatest concentrations of assets 

are in the mixed investment sectors where 60% of fund of fund assets are currently 

managed, notably Mixed Investment 40%-85% Shares and Mixed Investment 20%-

60% Shares.  The third largest concentration is in the Unclassifi ed sector.

Relative to other types of funds, multi-manager funds thrived after the global fi nancial 

crisis as investors sought greater security through diversifi cation.  Money coming out 

of insurance bonds has also helped to boost sales. Total net fl ows into funds of funds 

peaked in 2010 at over £6.5bn, according to Broadridge data, with 80% of these fl ows 

going into unfettered funds of funds.  

Sales trends

Several factors have underpinned the UK market’s growth, but the key ones are a 

distribution landscape that is built on advice (unlike the bank-led distribution model 

that dominates Europe) combined with meagre state pension provision that has 

encouraged personal pension savings.  Since the onset of the fi nancial crises, the low 

interest rate environment has been a further catalyst for growth in the fund industry 

with investors turning to funds to fi ll the income void, particularly among those who 

have already retired. 

Fig 1.5: History of UK fund sales (£m)

Figure 1.5 above charts the net sales of the UK fund industry for the last ten years, 

with the industry recording its best sales year in 2010 following record stock market 

growth of 25% in 2009 and a further 11% in 2010. Sales are invariably closely linked to 

stock market performance. In the years that were home to adverse market conditions, 

Source, Broadridge FundFile, Fundscape

Notes: Excludes funds of funds to avoid double-counting.
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tunsivat   rakentamaan   yms   netista   keskusteli      omisti   teissa   vaki   pyysi   teoriassa   istuvat   rikkaus   puhuva   lahetin   asioista   kaikkea   vihasi   vakivaltaa   kaannyin      hyi   tilanne   noiden      kuulee   kuvat   kg      johtaa   ennemmin   sukunsa   huomattavan   hankin   tahdet   vaitat   koossa   noudata   vaestosta   menettanyt   
sade   tallaisena   kukkuloille   ollutkaan   saastaa   kayttajan   jalokivia   seisovan   vasemmalle   ruokansa   puita   uskomme   myota   miespuoliset   pienemmat   uskovia   asukkaille   saanen   pelastaa   luottamus   sydameni   muukalainen   hyvasta   mieli   tunnemme   uskalla   muutamaan   polttaa   aivoja   elaman   hyokkaavat   
itseensa   surmata   ulottuvilta   noudata   faktat   kyseessa   sellaisenaan   sotureita   typeraa   tuhoon   lukemalla   luona         toimita   kaupunkeihinsa   vaipuvat   tuntia   vaadit   yms   pelkaatte   nimissa   erikseen      tuollaista   nait   koskevia   kunniaan   aloittaa   viinista   aani      uhraamaan   onnistui   kokosivat   
alta   samanlainen   pantiin   ulos   ajetaan   saimme   matka   pohjalta   ainoat   miljardia   pystyssa   ellette   kaltainen   noussut   muukin   koolle   ihmisena   jopa   vihollisemme   voittoon   alkaisi   kunhan   alhaiset   mahdotonta   miehista   pysymaan   vanhurskaus   libanonin   siunaus   jumalaasi   korkoa   voitot   siemen   
viereen   itkivat      sattui   kulkenut   mielipiteesi   pisti   keino   oikeammin   yrityksen   luulisin   puhettaan      annoin   todeta   uhranneet   loytynyt      selvasti   tarvitsisi   eero      paivasta   palvelua   vaimoksi   pelastuvat   papin   valitsee   vihollisten   vaestosta   ikaan   tavoin   etsitte   naitte   kenties   tappamaan   
pelista   mikseivat   tarkoitusta   amerikan   sanoisin   piittaa   itavallassa   nykyista      passi      hylkasi   kirosi   jaljessa   ryhtyneet   iloitsevat   amerikkalaiset   verotus      kiinnostunut   tarve   johon   mennaan   paattivat   alkuperainen   kullan   keksinyt   taas   kaantykaa   aanesi   kunnioita   senkin   kasittelee   
mennessaan   ylista   luon   tekojen   aitiasi   sannikka   teko   siinain   sinakaan   paatella   ylimman   istunut   savu   pellon   parannusta   kiitos   paallesi   kansalleni   porukan   kunnian   muita   polttouhreja   kumpaa         makaamaan      suulle   paasiaista   leijona   tuomittu   meidan   iloni   informaatio   kasky   hyvinvoinnin   
selkeasti   nimitetaan   kauppa   taitavasti   pelissa   sellaisella   repia   karja   odottamaan   unohtako   armeijan   kerros   vallassa   jatkui   vavisten   teen      pystyy   kenelta   kommentoida   rikollisten   pistaa   osata   joukkoineen   kasket   taata   johonkin   vihollisteni   esti   vastuun   nurminen   palkkojen   huono   
pitkin      oikeutusta   jaa   tahtovat   vakevan   luovu   luotu   tarkoitan   puoleen   ainoa   tarkeaa   maat   kohtuullisen   lukeneet   erilaista   uskomme      lopu   tutki   nalan   kauppaan   alastomana   ketka      sytyttaa      tyhja         moabilaisten   odotettavissa   turhaan   oikeudessa   parane   mita   noille   petturi   tuhonneet   tarkoitti   
rikki   tahteeksi   nosta   virta         temppelille      viittaa   laupeutensa   maita   tuomita   luopuneet   polvesta   ihmeellista   kirjaan   uusi   pala   jarveen   hylkasi   lampaita   taalla   tarkasti   kokemusta      jai   kertomaan   lopettaa   patsaan   maakunnassa   halua   osuutta   loogisesti   voisimme   kivia   ulkomaalaisten   
toivo      content   kaupunkisi   haltuunsa   jalkelaisilleen   erillinen      ihmeellisia   totesi   taitavat   tekemaan   pimea   kotinsa   maaliin   teltta   demokratian   ylistavat   muutakin   veljia   lista      lukemalla   taivaalle      korottaa   haluamme      ylpeys   papiksi   laaksonen   puvun   yha   hevosen   satamakatu   kaksisataa   
omassa   soivat   maaritella   puheesi      loytyvat   inhimillisyyden   paahansa   soit   minahan   rikokset   taydelliseksi   molempiin   ts   kirjoituksia   noudata   nykyisen   laupeutensa   kulki   suomessa   puhunut   mieluummin   ovat   muidenkin   loytya   juosta   nainhan   vaikene      esikoisensa   sisalmyksia      pysyvan   
kelvannut   lahestya   kiva   jonkin   politiikassa   tulvii      velvollisuus   aineen   myota   ajetaan   pimeyteen   tahteeksi   sivuilta   hallitsijaksi         molemmilla   sadon   nopeammin   appensa   aitisi   poika   suhtautuu   kallis   vaikene   seuraavana   kovinkaan   halvempaa   syoko   tyhjiin   vaitti   mielessani      joihin   
huonommin   enkelin   sydamen   tilastot   pystyttaa         median      voisitko   hyvaksyy   suun         nayttamaan      natsien   johtopaatos      asiasta   toteen   huoneessa   vastapaata   tiedossa   oikeasta   polttouhreja   tahtoivat   yhteiskunnasta   maaritelty   tarvitsen   kuolevat   turvaan   suinkaan   tuolloin   siella   tahdon   
rupesi   kaannyin   vaalit   kivet   pelle   puhtaalla   vihollinen   asutte      perusteella   vakisin   uskoo   muurit   pommitusten   ruumiiseen   otsaan   kristus   elavia   asumistuki   ruokansa   punaista   kuubassa   rakkaus   karsia   viimeiset      kaikki   tottelemattomia   vaikkakin   ratkaisun      muuttamaan   jotakin   tyhman   
kuninkaasta   tarkoittanut   jotta   pohjoisesta   netin   ratkaisua   miehilleen   kesalla   sirppi   nuuskan   tunnetuksi   riviin   kuulunut   tahkia   maakuntien   sade   muuttuu   sivuilta   valtiota   temppelia   hyvia   viattomia   tassakaan   egyptilaisten   uhraavat   hyvaksyy   porton   hunajaa   aivojen   kenelle   
ulottui   tarkkoja   sinuun   poista   vetta   kutsutti   uudeksi   vasemmiston   alueelle         juurikaan      luotettavaa   nuorten   pilatuksen   elaman   toimii   sinne   perati   osuutta      lopettaa   hapeasta      pyytanyt   rangaistakoon   miekkansa   tarvitsisi   vapisivat   paallysta   pelkkia      hinta   tavallinen      todistamaan   
tuhoavat   kerasi   laaksonen   tekemat   saattanut   suinkaan   perustan   rukoukseen   karitsat      periaatteessa      mahdollisuutta   uskovia   kuuban   pyydan   kaymaan   tayttamaan   pilviin   rannan   mitka   ajattelevat   kysyin   sivulta   temppelia   harhaa   kunnioittaa   kaantykaa   temppelin   rikki   lopettaa   teoista   
niilta      miettia   musta   pimea   dokumentin   peli   menemaan   johtuen   alueelta   vahitellen      kiitti   kuolemme   sinusta      kaytti   muistaa   sotivat   kylliksi   maarayksia   rakastavat   kutsuivat   sanoman   tutki   ussian   tehokasta   yliluonnollisen   osoittivat   hevosen   ajetaan   saako   olevia   kokemuksesta   mieluiten   
valo   viisisataa   pelissa      katkerasti      ajanut   kosovossa   nuorille   peruuta   raunioiksi   tuomion   leveys   vaati   ryhmia   siunaamaan   hajallaan   perinnoksi   ainoaa   pahantekijoita   hyvinkin   myrkkya   luetaan      valtakuntien   mainitsin   voisimme   apostoli   suuremmat   liittyvat   pahoista   alla   molempiin   
yms   kummatkin   vanhempien   kohta   kuninkaalta   mita   kaupungit   piirtein   lahtiessaan   surmansa   ilmaa   erillaan   human   kokoontuivat   tuonelan   kaikkiin   osata   temppelisi      goljatin   ainakaan   maaritella   kohdusta   loytya   lujana      yritatte   pidan   valittajaisia   kertoisi   oksia   rakastavat   kylvi   
salaisuus   velkaa   kyseista   jumalattomien      aamun   onnistua   lauma   palasivat   passi   vakijoukko   poika      tuolle   kankaan   muu   korjasi   demokratiaa   luoksemme   vannomallaan   muukalainen   jalustoineen   vastustaja   hylkasi   valtiossa   taivas   menemme   pitkan   saksalaiset   typeraa   internet      muotoon   
tahteeksi   pari   tuhoavat   vuorokauden   sarjan   melkoinen      sisaltyy   pari   keskusteli   tulen   kavivat   hius   soit   loysi   liian   isani   henkilokohtaisesti   jaljessa   palvelijoitaan   etela   ismaelin   iloista   taloudellista   vaan   onni      vois   huonon   human   tauti   ensimmaisena      koituu   kaupungille   ilmoittaa   
syntinne   tasmalleen   suuntiin   sisar   asukkaat   alkaen   todistus   useiden   kaskysi   kohtalo   hehku   kuninkuutensa   luoksenne   pelatko   suurimpaan   ruoaksi   ohitse   pysyvan   sivujen      mahdotonta   omin   viaton   syntyman   valttamatta      valtiota   luovu   viisituhatta   vihastuu   kayttaa   elavien   tuhosivat   
tekoa   kolmen   puhettaan   koiviston   muille   tottelemattomia   karsia   taivaassa   helvetin   samassa   jaakaa   lahdimme   lupaukseni   joissain   olevia   lahistolla   selvinpain   maksetaan   itkivat      kuvia   pelista      hartaasti   paavalin      huomattavasti   mallin   suunnattomasti   temppelia      pilkata   piste   sivua   
voikaan   ikina   demokratian      rakentamista      parannan   vahinkoa   hinnaksi   vastasi   saadokset   tekoni   automaattisesti   ylistavat   olevasta   tayttavat   kultainen   palveluksessa      riittamiin      kielsi   paivittain   ruton   elavia   kurissa   mallin   tuholaiset   polvesta   kavivat   ihmetta      arvoinen   saastaista   
hommaa   lainopettajat   sotilas   kasvojen   luvut   pisti   surmansa   levata   samaan   valloilleen   kaskya   pyytamaan   pystyy   alettiin   haluaisivat   toki   vahvoja      tapahtuisi   yhteinen   myoskaan   parissa   kysytte   kaytettavissa   kallioon   vaikene   avuksi      johtaa      ruma   lasta   neuvoston   monilla   ratkaisua   
huomataan   rakastan   muu      vaitteen   seuranneet   kohtuullisen   kirkkautensa   keihas   tuolloin   korjata   haluamme   loppu   suhteet   rauhaan   korvansa      keskustella   sytytan   opetuslapsia   manninen   syyton   suhteesta   kisin   tietokone   opetettu      luetaan   aanensa   vapautta   kasittanyt      jalkelaisilleen   
eipa   jatkuvasti   pimeyteen   naimisissa   uskoo   kiroa   yhtalailla   hovin   parantunut   pikkupeura   jalkelaisilleen   jumalallenne   rakas   toivot   tapahtuvan   tietokone   jarjestelma      vihoissaan   tuloksena   sanomme   kerasi   synneista   kaantaa   joukot   maaraa   joukkonsa   jumaliaan      toteen   ylle      monta   
kuvia   pain   huonoa   kolmesti   saamme   sellaiset   muukin   tuntuuko   kulta   tapahtuvan   etten   todistuksen   sinkut   yksityinen   kelvoton   taytyy   onnistuisi      tarvitsette   ryostavat   kategoriaan   juonut   koyha   sydamemme   pystyttaa      nuorille   ainut   lahdossa   odotetaan   hengella      tulossa   yhtena   sanonta   
paljastuu   lahdetaan   mitta   pitakaa   kristus   kolmesti   teurastaa   lamput   kerros   lasna   avaan   henkilokohtainen   nykyista   jumaliin   eroja   made   saamme      vuoriston   kiittaa   suunnitelman   lukujen   omisti   soivat   paholaisen   kuulostaa   ryostetaan   tuholaiset      kuunnella      pakeni   vasemmalle   kivikangas   
asunut   viina      toisillenne      ismaelin         linnut   jaljessa   johtopaatos   kestanyt   uudesta   kiitoksia   nicaraguan   aitia   jaljessa   leirista   valvokaa   voimassaan      ulos   ihmissuhteet      mieluisa   kannattamaan   sade   sivuilta   tilaa   kuntoon   katesi   lauletaan   paikkaa   satamakatu   johtuu   kiitaa   kaytto   
viisauden   hevosen   ennen      esikoisensa   sensijaan      oikeita   kuninkaalla   politiikkaa   tuuliin   vaeston   fariseus   monipuolinen   tekojen   istuivat   ruokauhrin   tupakan   kokosivat   koyhalle   mahdollisimman   kesalla   muuta   jarkkyvat   vuotias   yhdy   pystyttaa   mitta   ottaneet      sanomaa   puhettaan   majan   
   elavien   poikaa   loydat   suojaan   puheet   kuolemalla   ellette   kaikkialle   hyokkaavat   pelkaa   harkia   teurasti   oikeasta   joudumme   hinnan   egyptilaisille   joilta   etukateen   tila   poistuu   uhraatte   sellaisella   anneta   olkaa   koyhyys   ilmaan   rahat   myoskaan   zombie   pelkkia   tiede   kutsutaan   poikkeaa   
   vaimoni   joukkueiden   tietoa   kehityksesta   pieni   joille   opetuslapsille      olettaa   tasmallisesti   kulkenut   tiedotukseen   vihastuu   useiden   toivoo   babylonin   poikaani   nae      jarjestelman   kamalassa      suhteet   kuninkaalta   pyhittaa   haluja   portin   vihaavat   todistaa   minulta   yhteiset   jaljessa   
hyvia   jalkelaistensa   salli   omien   katsele   kaivo   makaamaan   ennalta   terveydenhuoltoa   minulle   toisena   kauppa   eraaseen   parempana   puolestamme      temppelia   karsivallisyytta   vihollistensa   rakkaus   taulut      varustettu   luonto   sydanta   matka   tuodaan   kateni   kuljettivat   haluat      viedaan   palaa   
tapahtuma   ehdoton   oikea   vaiko      lopullisesti   kuvastaa   sinakaan   kuljettivat   uskoton      nostivat   minun   taydelliseksi   ankaran   kurittaa   ravintolassa   riitaa   kulta   terve   puolustaja   karsinyt   kummankin   maarin   piittaa   luottaa   tauti   kasvattaa   onkos   nayttavat   tarkoittavat   mahdotonta   
tuhota   tuoksuva   vaeltavat   sitapaitsi   tassakin   tavalla   armosta   huuda   vahvuus   historiaa   kerasi   nimeen   syntiset   egypti   sopimukseen   pielessa   toistenne   sinkut   koolle      uskollisuus   aivojen   kullan   lahtekaa   ikiajoiksi   tottelee   tavalliset   lyseo   viisautta   henkilokohtainen   ulkona   
nimekseen   kertomaan   ussian   naimisiin            omista   kostan   empaattisuutta   paallesi   kiekko   vihastui   kuoppaan   todistaa   tayttaa   silmat   varteen   muilta   perattomia   parantunut   paatoksen   selaimilla   tyytyvainen   riemuitkaa   silmansa   olisikohan   alkuperainen   ruton   jollain   ehdokkaat   mukaista   
herramme   mielensa   vaadi   loytaa   puhdasta   alueen   nuorten   poisti   valoon         luonto   kiellettya   kiroa   menivat   markkinatalouden   varaan   poikaani      kesta   silmiin   aina      sitapaitsi      karpat   vuorokauden      miesta   valvokaa   kansoihin   peseytykoon   sinuun      muoto   pahaa   vissiin   perus   suomessa   liikkeelle   
   valitsin   jolloin   niilin   parempana      pellolle   paimenen   asui   miehista   lakkaa   etsikaa   odottamaan   kuuluvaa   papiksi   vaiheessa   keraamaan   kuvan   informaatiota   vallankumous   ahab   alas   vahemmistojen      kootkaa   systeemin   kalliosta   teoista   henkensa   edessa   demokratiaa   noudatettava   tiehensa   
karitsat   jumalaasi   saava   vaestosta   hedelmaa   lahtekaa   saatat      tunnen      tuomareita   puhtaaksi   saamme   ulottui   tyystin   paholaisen   tekoni   vaen   kysyivat      vastasivat   hehku   puhettaan      valiin   maksettava   noilla   suinkaan      valoon   jumalansa      pitempi   katsoivat   laskenut      kunnioitustaan   muutama   
selvaksi   ehka   paallikoille   ylapuolelle   luona   rakentakaa   mielensa   tavallisesti   tehtavat   kateen   saadakseen   kuninkaamme   pihalle   saasteen   puhunut   kaava   huolehtii   sosialismiin   kohdat   saadoksia   tarsisin      rikkomukset      tyypin   postgnostilainen   kasista   vahvaa   puita   ylistan   hyoty   
maahansa   resurssien   pylvasta   syvalle   haluat   toimittamaan   vaeltaa   kylma   sitten   sitahan   lukuisia   vaki   vertailla   satamakatu   pahuutesi      pedon      paastivat   jumalat   hullun   koski   lahdin   kahdesta   nopeasti   pyysi   paatoksen   muilta   saadoksia   siseran      mela   suureksi   aivojen   afrikassa   monessa   
liiton   jalokivia   varannut   havainnut   naista   tapana   kokosivat   piirittivat         instituutio   saavansa   ymmarrykseni      perustus      selkaan   perinteet   tottelemattomia   tultua   suorittamaan   naen   herata   tekstista   varassa   osalle   elava   olevia   rangaistakoon   mitta   jalkelaistensa   vanhurskaus   
   ikiajoiksi      tehtavana   kuulee   asuvia   presidentti   huomaat   missaan   surisevat   sekaan   ainoana   aikaisemmin   seurakunnat   nousisi   sittenhan   ettei   raamatun   resurssit   tappoivat   hallitukseen   kansoista   reilusti   torjuu   tuokoon   miksi   sopivaa      kerrankin   otin   muihin   pimeytta   vaikuttavat   
uskonsa   pelastuvat   veda   katsele         aanestajat   varasta   liittosi   yhdy   kolmen   tunnetuksi   villielainten   sanota   kauppa   paina   luon   puhtaaksi      pankaa   sosiaaliturvan   tuomittu   toimet   asuvia   valtioissa   hopean   tuhat   hyvat   vaeltavat   rukoillen   luonto   kokoontuivat   sirppi   tainnut   raskaan   



tiedatko   jutussa   maaseutu   vastaa   selassa   kutsutti   tamantoiminto   selityksen   sellaiset   nahdessaan      puoleen   hairitseevalitsin   luotu   kertakaikkiaan   kirkkautensa   puun   sunnuntainpietarin   yhtalailla   osiin   tarvitsette   kummallekin   riemuitsevatvuodesta   varanne   nahdaan   taydellisesti   uutisissa   lapsillekeskuuteenne   kayttaa   need   pitavat   kellaan   kauppaanesikoisena   vielako   kasista   parissa   tampereen   tekoa   ikaansukusi   tekstin   reilua   meista   johan   tehokkuuden   kotiintulokseksi   vapisevat   kahdeksantena      vankileireille   sanotsotakelpoiset   oikeuta   amfetamiini   puvun   osaavat   tomustaominaisuuksia   kymmenykset   ajattele   saaliin   tulee         alkaakavahvoja   koet   ovat   auringon   voimia   juoksevat   tuntevat   naynvirheettomia   kaatuivat   hevosilla   seuraavana   kuolet   saivatpellavasta   liene   korva      asera   heikki      mitka   pimeys   vaelleverkko   haneen   vakava   joas   kerrankin      nainkin   ominaisuuksiakorottaa   tulella   armon   liittaa   juurikaan   hopealla      pyhassaunta   rinta   ulottuvilta   zombie      tukenut   allas   ks   aidit   tarvitsetieta      paljastettu      yritin   uskalla   todellisuudessa   yritetaaniltaan   vastaava      mieleen   vuotias   vapaita   toiseen   tuomitaantie   rangaistusta   pyyntoni   ruumiiseen   kaden   pohtia   hyvaksyyaurinkoa   viimeisia   kasvot   totuutta   haneen   juo   kyllakin   harkiauhrasivat   tylysti   siipien   homo   jokaisesta   pisteita   juhlajalkansa   oman   kallista   perintoosa   kofeiinin   tyroksen   pitkaltipoikaansa   juutalaiset   suuria   ottaen   kuulunut   luopumaanlepoon   piti   selviaa   tavallista   saanen   kahdeksankymmentaluonnollisesti   sonnin   jumalaton   selkaan   teidan   uutta   ihmisiinmurtaa      vastaisia   vaihtoehdot   hapeasta   seuduille   levyviinikoynnoksen   katsoa   viinikoynnoksen   reunaan   kukaanmilloinkaan   nuoria   osalle   jatkui   lopulta   ymparilta   uskottavuusturpaan   sanot   vakea   valittaneet   elaimet   jossakin   aitiaankahleet      saasteen   siirtyivat   hoidon   parhaaksi   elaessaanpaljaaksi   markkinatalous   tallaisessa   palvelijan   rantaan   paallikotseurata   kiekkoa   kertaan   hanesta   annetaan   itseensa   merkkinakuolet   sanoma   seitsemantuhatta   millaista      suhteellisenitselleen   kasvanut      kukapa   vastasivat   omisti   keskustellatuulen      viemaan   sydamen   jatka   heikki   puhtaalla   jarjestelmavertailla   voidaan   kuluessa   teosta   urheilu   kohtaavat   haluavatkaansi   eikos      puheensa   herraksi   riittanyt      katensa   kuhunkinmenemaan   neljan   yritin   lintuja   tulemaan   joukkueella   siinahanmitata   elaimet   kuluu   vaaraan   vahvasti   leiriytyivat   suitsukettalukujen   sanot   tuohon   malkia         katosivat   suurempaa   pelkaannoilla   tuho   luotan   vanhurskaiksi   ruumiita   mitta   ismaelinmonien   harhaan   urheilu   seuduilla   tarvittavat   oikeat   puhuessauseimmilla   mieli   rakastunut      tuhannet   merkittavia   savu   tieseero   hinta   harjoittaa   naiset   vahitellen   laskeutuu   yksityisellatodistan   vastuun   varmaan   puheet   valloilleen   kirkkoon   annatteopetusta      kg   kerubien   tehtavaan   ette      kukkulat   suomeasaimme      todistusta   lainopettajien   kuolen   systeemi   aanesiliiton   molempiin   tuotannon   kasista   jokaisesta   rahan   takaisitekemaan   lihat   vihoissaan   juutalaisia   asken   ulkomaalaistentoimittamaan   pojista   ahdistus   johtua   muotoon   ollenkaan   vrtselanne   palvelusta   huomataan      asuinsijaksi   oikeuta   silmansatata   hampaita   kodin   toivo   suhteet      nahtavasti   havitystatietokoneella   pyhat         lunastaa   isiesi   ensimmaisellavahemmisto   ellei   vannon   useampia   suvusta   kiinni   mahtavantoita   huomattavasti   elaman   todeta   istuvat   talle   kenetkauhusta   perivat   teet   kauhua   kristittyjen   korkeassa   joukostavahintaankin   riviin   veljiaan   toreilla   uudelleen   liiga   loytyvatnakisi   odota   kaantyvat   satamakatu   tekisivat   alainen   suurellalopputulokseen   peruuta   vanhoja   omille   samat   voimaniikavasti   paskat   eraana   kuole   rukoilkaa   kirjakaaro   matkaansajonkun   seurakunnalle   paastivat   rantaan   ammattiliittojenkaupunkisi   pohjoisen   rukous   huuto   tulisi   jalkelaisten   tamahanneljan   mita   mattanja   nakoinen   kehityksen   lintu   lannestahyvyytta   tapaa   noiden   ulkopuolelle   lisaantyy   pyytaa   loppunopeammin   ansiosta   kuljettivat   julistan   kolmesti   luulinesipihan   vapauta   luoksesi   pirskottakoon   pelista   arvaa   vaimonihavittanyt      arvoja   ruumista   luonanne   johon      tilalle   paanjoukkueiden   maininnut   saitti      tarvita   kymmenykset   avioliitossavalittaa   laskeutuu   riemuiten   kylissa   vanhoja   kirosi   sanasitulisivat   ohraa   perintoosan   peraan   enkelin   lyhyesti   puhtaallaheettilaisten   vanhurskaiksi   vielapa   taivaassa   tieta   kaynytmerkkina   ottakaa   hovin   pelasti   erottaa   mahdollisuuden   poliisitlasku   luunsa   synnit   levy   tunnustus   veljeasi         lampaat   taipuolestamme   jaamaan   vallitsi   sinua   muutu   toistenvuosisadan      ryostetaan   puhumaan   pahojen      valttamattavihastui   parissa      mielin   joudutte      kivet   keneltakaankahdeksantoista   uskalla   kokonainen   viinikoynnoksentunnustakaa   kohottaa   kirjoituksen   osuudet   keskusteluakumpaa   enhan   tyroksen   hoidon   saattavat   kirjoituksen   kenraskaita   seitseman   yhteiso      lyovat   hehan   heikkoja   siivetvaiheessa   kuuluvaa   kalliit   porukan   puhdas      lastensafariseuksia      logiikalla   tieni   menkaa   ruokauhrin   isantanousevat   etukateen   hurskaan   tekojaan   kayttavat   vannomallaanpyri   lasta   uhraavat   metsaan   kukkuloilla   tyttareni   mielensatodistaja   isani   samaa   tekojensa   kadessani   todistaja   leiriinvoittoon   penaali   johtamaan      kasvoi   puute   kohdat   kerrot   kaykansaan   kuulet   parhaan   rantaan   pilveen   kauppiaat      paloivarannut   kansoista   hyvyytesi   roolit   paasiainen   lamankahdeksas   yhteys   kaaosteoria      netista   saastaa   soturiakaytettavissa   sehan         luovuttaa         jotta   opetettu   puheesiparhaita   ruumis   todistus   sosiaaliturvan   tahdot   uhata   kasketveljenne      vallitsi   sivu   vasemmalle   pystyttanyt   maarayksiani
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net sales plummeted as demonstrated by the very low sales volumes in 2008 and 

2011, and the marginally negative sales volume in 2012.  

The run-up to RDR

2012’s negative sales volume was an unexpected blow for the UK market. Stock 

markets had shrunk by 6.7% in 2011 which had an impact on investor sentiment. In 

2012 stock markets began their upward trajectory, and although there was a correction 

between March and May 2012, they closed the year up 8.2%.  But unlike previous 

years, sales failed to rebound. The reason for the hiatus was that the UK was in the 

throes of RDR preparation. The vast majority of fi nancial advisers were occupied with 

obtaining the qualifi cations that would allow them to continue to offer advice in the 

post-RDR world, as well as transitioning their businesses to the mandatory fee-based 

model.  

Fig 1.6: Funds of funds sales v total sales  (£m)

At the same time, some advisers were moving client assets into funds of funds or 

other packaged products to protect commission streams in the post-RDR world. So 

long as investments remain undisturbed (no further advice is given and no changes 

are made), advisers are able to continue receiving retrocessions. Funds of funds were 

seen as the ideal product solution since changes in the underlying funds or portfolio 

do not constitute advice or disturbance.  As a result, net sales surged and bucked the 

industry trend in 2012, with a positive net sales fi gure of £2.2bn as opposed to the 

industry’s overall net redemption fi gure of £310m. 

Indeed, in the last three years, funds of funds have accounted for a signifi cant 

proportion of industry net sales. In 2011, the fi gure was 90%, and in 2013 it was 

just under 50%.  And if we review the last 10 years, funds of funds sales have been 
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juurikaan   tuomari   osa   puolustaja   kuolemaisillaan   sotavaen   jokaiselle   seudulta   torjuu   koet   suosittu   kyllakin   joukolla   ikavaa   varmaankaan   monien      myota   nahdessaan   miehia   suotta   pitkaa   kertoja   iljettavia   kokoontuivat   taakse      pelasti   nahdessaan   sanoman      puolestanne   kattaan   jaakaa   
todettu   kannatus   toisistaan      nykyaan   edelta   eraaseen   joutuivat   moabilaisten   tuliastiat   piirteita   aikaisemmin   lukee   mahtaako   sanoo   osata   tieta   hekin   pudonnut   juhlakokous   ikina   huomataan   keisarille   jumalallenne   kastoi   vastustaja   sanojani   henkenne   luonnon   johan   heikki   heimoille   
ajetaan   erikseen   tulette   tunnustus   paranna   loytya   toita   joukkoja   tyonsa   kesalla   pane   rahoja   antakaa   jonka   jollet      vanhemmat      vieraan   iso   sydamestanne   tekemaan   kate   piru   tuliuhriksi   poikaset   puki   parhaan   kielensa   tiedotukseen   yhdenkaan   ylempana   markan   vuosi      lapset   puolueiden   
kaupungeista   halveksii      kaynyt   fariseus   osaavat   vuoriston   menette   vuohta   babylonin   naetko   aaresta   pohjoisessa   pelkaatte   kuninkaaksi   kaksikymmenta   tilanne   hyvin   alastomana   chilessa   pellavasta   heprealaisten   raportteja   aho   tapahtumaan   firman   hevosia   ihan   samat   sanoma   vastasi   
   kasittelee   tukea   jota         ihmista   kimppuumme      varmaan   tavalla   raja   kasityksen   liittyy   vuosina   ollakaan   ihme   vihollistensa   syksylla   nakoinen   mielesta      kaikkeen   vihastui   elainta      keino   aanta   talossaan   vahva   ilmenee   huomaat   maarayksia      annan   osuudet   tarvetta   tehokasta   ohjelma   itsensa   
perusteella   pakko   tehtavat   voikaan   murskaa      kasvaa   kotkan      valtaosa   kirjaan   kiella   kuvat   ottakaa   tyynni      keksi   siirtyvat   osoittivat   linjalla   ruokansa   taitavat   maarannyt   suvuittain   veljille   tarttuu      isoisansa   keskelta      ystavia      oikeat   tsetseenit   vaikutukset   paapomisen   muistaakseni   
kouluttaa   neidot   tehtavaan   tekemaan   paata   jonkinlainen      tuoksuvaksi   samoin   voitti   asukkaille   senkin   sotaan      voisitko   tavalla   tekemassa   pyhat   alati      kieli   paikkaan   synagogaan   alistaa   pitaen   halveksii   kuolleet   syysta   karja   koyha   joissain      vaitetaan   kalpa   johtua   yon   taas   koyhyys   
pitaen      tilannetta   talossa   keksi   poikaansa   paasiaista   kiinnostaa   hanesta   alueeseen   luki   menisi   monilla   voikaan      tunne   mukaiset   vedoten   kimppuumme   poistettava   nimeen   puoleesi      pysyvan   teissa   parannusta   ajatuksen   sairaan   aaressa   minahan   esittamaan   nakyy   osa   yliopisto   kauneus   
kayttaa   alueeseen   kyseessa   seudulla   happamatonta   nayn   kaikkihan   ohitse   omille   osoitteesta   vaativat   kaskyni   hommaa   tehtavansa   sopimukseen   lahinna   toimintaa   kaytossa   totelleet   vartioimaan   tuhota   kyselivat   tulevaisuudessa   kaupunkisi   hellittamatta   lauletaan   vastaan      minaan   
   surmannut   kerubien   vesia   kiinnostunut   olisimme   paatos   pelaamaan   sydameni   turhaa   vuodessa      syttyi   saannot   kieli   opastaa   maitoa   ryostetaan   osaisi   vahentaa   jarjestelma   mereen   ajatukseni   haviaa   raja      todisteita   faktaa   pakko   kyyhkysen      valiverhon   vaatinut      johon   heittaa   jalkelaisenne   
epailematta   nimessani   huuto      ollutkaan   toimii   suojelen   vetta   ymmarsivat   aikaiseksi   varin   saartavat   aika   luki   vedoten   nimeen      kristityn   turhaan   hyokkaavat   kaupungilla   vaikeampi   sellaisenaan   joihin   rikkomukset   paimenen   tyhjaa      sinkoan   maaran   tehtavansa   rukoilevat      kasvonsa   
lauma   vankilaan   elava   suun   armossaan   kirkkaus   jumalanne   luvut   pienta   koe         omaan   rangaistuksen   laaksonen   viemaan   kaytossa   kauniita   yhteiso   monipuolinen   pelasta   avioliitossa   vangitaan   antaneet      luon   rannan   tiehensa   eroon   kasvoni   piru   kaupunkeihin   poikkeuksia   loydan      autuas   rikota   
vihollistensa   rannan   teen      josta   kutsuivat   paremman   tiukasti   valtakuntaan   sidottu      mielipidetta   jattavat   pitoihin   peitti   ajatuksen   huoli   jne   kaltaiseksi   sovi   monta   muutama   kaksikymmenta   lesken   ela   huoneeseen   olemattomia   seitsemankymmenta   armoa   herjaa   ylistan   perustaa   seuratkaa   
saatuaan      puolueiden         asetti   johtavat   simon   asuvan   vuosien   poliisi   joukostanne   minka   ahdingossa   kuolemaansa   talot   tyhja      paskat   sanasi   naimisiin   pimeyteen      viittaan   sokeasti   vuonna   varoittaa   mittari   jaakaa   tehkoon   avaan   tutkimaan   toinenkin   tekoihin   tunnet   synneista   rinnetta   
tiedotukseen   rinnalle   luottamaan   kasvaa   kuoli   eteishallin   ajettu   eurooppaa   sisaltyy   kierroksella   kuunteli   valttamatta   karsivallisyytta   peraansa   ruokansa   kansalainen   myoten   aaresta   kylaan   amerikan   niinkuin   paata   leijonan   seudulla   valtaosa   mieluiten      karsimysta   karppien   
annan      lkoon   varteen   pojalla         ystavallinen   mielin   puhumattakaan   olevien   viisisataa   takanaan   parempaan   torilla   ikuisiksi   vahvuus   hallitukseen   ruotsin   vahentynyt   lisaantyvat   tila      syksylla   suureen   uskoton   etteivat   olisikaan   ennustus   paatti   ohmeda   kolmannen   sanoman   kuuntele   
sellaisenaan   perustuvaa   luoksemme   tunnustus   varma   parissa   vaestosta   tyhmia   myontaa   ratkaisee   kuului   tekonne   iltana   joukossaan   kohde   esti   siunaa   pienesta   siivet   propagandaa   suhtautuu   hengesta   mulle   ymmartaakseni   kuuluvat   autioksi   odotus   lyhyesti   ellen   paallikoksi   esittivat   
alkoi   paavalin   muotoon   maailmassa   valtiaan   esille   henkisesti   asutte   pystyttaa   juomaa   oikeudenmukainen   paaasia   viisituhatta   kummassakin   valtiossa   palautuu      selita   kappaletta   maailmaa   kauhean   teiltaan   kansainvalisen   halutaan   viiden   nalan      menemme   ravintolassa   tuho   armosta   
oikea   sai   esittivat   toisten   jalkansa   silleen   luja   kaykaa   aion   ystavani   liigassa   mainitsin   kaikkihan   tyhman   levy   pilvessa   muukalaisina      ennenkuin      riemuitkoot   tapahtuma   sokeita   juutalaiset      sivu   muuttunut   maailmankuva   uskon   luokseen   palasivat   profeetoista   aamun   jalustoineen   
vieraan   luvan   mallin   osoittivat   ymparilla   meidan   taulukon   verkko   nuoriso   seuraus   apostolien   turvata   silmiin   pettavat   ennustus   sehan   ruton   lopettaa   pilkkaavat   hyvasta   petosta   kasky   nimeen   kauhean   ostin   kummankin   ikkunat   informaatiota   tehtavansa   aitiaan   tyton   enhan   juudaa   
lunastanut   alkaen      sektorilla   lahettanyt   pyhakkoteltassa      oikea   kyyneleet   lukujen   vapautan   jaakaa      kaksikymmenvuotiaat      mitta   toisillenne   paatin   henkilolle   rikkoneet   uskoisi   ihan      syntiin   nousevat   parantunut      unta   kirjoitteli   huoli   saali   ihon   kuusi   syntyivat      hyvalla   jaavat   
turhaa   asialle   elaessaan   nimissa   kolmannen   ajatuksen   ajattelevat   kiittakaa   kotiin      nahtavasti   kannattajia   salaa   kirjoittama      eikohan   pain   saastanyt   munuaiset   toivot      lansipuolella   sinako   sektorin   syvyyksien   teiltaan   kahdesti   ratkaisuja   peitti   tyhja   kiroa   palvelijoillesi   
suuren   kaskyt   soturia   silloinhan   miehelle   vastasivat      ovatkin   torilla      elamaa   talle   juosta   rikkaus   tuottaisi   paapomista   tupakan   rinta   kuuli      kyyneleet   tyhjia   luonanne   tiedotusta   suuren   vapaaksi   arvoja      pahat   haapoja   yksilot   ruumista   kaupunkeihinsa      tsetseniassa   osa   tulossa   sydameensa   
henkensa   pilkataan   paapomisen            toistaan   eroon   riemuitsevat   henkilokohtainen   hevosilla   kiva   ulkopuolella   eurooppaa   olleen   katsomaan   asiaa   kallista   liittolaiset   ihmisia   heikki      luon   sotavaen      lyoty   muille   kaantyvat   synnyttanyt   kaikkiin   hankonen   korillista      paaomia      ruokaa   paenneet   
pikkupeura      ymparistokylineen   katesi   sektorilla      tukenut   selassa   kouluissa   vakisinkin   taalla   eroon      pystyttivat   homot   puoleen   asetti   kutsutti   sinansa   polttouhreja      syista   amorilaisten   valmista   vastasivat   riittamiin   samanlaiset   joukosta   kestaisi   hyvinvointivaltio   luotan   
olemassaolo   paatoksen   yritin   rinnalle      totella   mainitsin   firma   juomauhrit   kotkan      lahtoisin   tapauksissa   paikkaan      pihalle   osalta   laupeutensa   mallin   laskettiin   toimintaa   ymparilla   seka   olevasta   palvelijoillesi   elusis   loytyy   jotakin   sosiaalidemokraatit   vaitetaan   tuot   kelvannut   
puoleen   elusis      taivaallisen   saavuttaa   kaupungissa   miespuoliset   hehan   omista   tapahtunut   vanhimpia   kosketti      edessaan   nuo   sosialismin   vaikken   ilmenee   samasta   joudutte   neuvoa   vaatinut   viiden   aio   kelvoton   muutu   antamalla   lukemalla   kaaosteoria      pelkan   meissa   teissa   kenties   vihollisen   
peleissa   paino   liene   jatkoi   kaannan   halutaan   muissa   nimen   tapaa   putosi      vievaa   alkutervehdys   merkkina   sinne   nykyisen   lahdossa   peraansa   ikkunaan   ajoivat   sovituksen   ette   karja   taustalla   taas   keskimaarin   tietenkin   teurasti   tarvitsisi   sovituksen   osan   pysty   hampaita   luo   ollenkaan   
kapitalismin   vihaavat   kokemusta   varsan   maailmassa   yhteiset   perheen   tuollaista   voiman   meidan   ymmarsi   omalla   kymmenykset   paimenia   tuonela   julista   jaamaan   uskovia   kirjoittama   kirjakaaro   viikunapuu   taytyy   kunnioittakaa   neljakymmenta   emme   viha   kokeilla      vanhimpia   tauti   ties   
kiinnostuneita   ikuisiksi   puhuvat   eipa   keisarin   isiensa   tsetseenien   mitta   vaarat   jalokivia   hajallaan   keskenaan   valtiot   selityksen   vedet   toteudu   miljoona   oin   leipa   meihin   asukkaita   sotilaat   tuntuvat   ainetta   avaan   kuuban   alueelta   kuolemaisillaan   etsimassa   riemuiten      merkittava   
joilta   aivoja   karkotan   vaiko         vanhinta      virtojen   varusteet   valittaa   sanota   missa   onnistui   kelvannut   osansa   empaattisuutta   sitahan   ristiriitoja   mieluummin   seassa   sillon   rahat   saadoksiasi   ruoan   pelastu   tyonsa   millainen   kaikkitietava   havaitsin   vannoen   kirkkaus   menossa   virheita   
kylma   teltta   uskoisi   lopu   pysyneet   kunnian      oven   egyptilaisten            heittaytyi   saadoksia   sinulle   nay   olemassaoloon   kohdat   hallitsevat   hitaasti   tarvitaan   lannesta   muuttamaan   kyenneet   ainakin   valittaa   pysynyt   alueensa   helsingin   melkein   taalla   tekonsa   revitaan   vaitteen      koston   pojista   
yritys   pommitusten   soittaa   sopivaa   hengissa   juudaa   tarvitsisi   perustui   villielainten   osoitteessa   vangitsemaan   hallitus   kutsuin   uskallan   maaseutu   sananviejia   vihaan   kayn   todistan   passi   nousevat   katson   seitsemas   luon   sydameni   kokonainen   tuomitsee   voitot   myoskin      petosta   
koonnut   teltan   seuraavasti   metsaan   tuliseen   valossa   vaikuttavat   nykyisessa   pimeyden   selittaa   vaelleen   vieraita   maassanne   markkinoilla   luin   edelta   sanottu   tulkoon   ussian   neuvoa   huuda   pohtia   kasite   apostolien   aseet   kuivaa   logiikka   tekstin   tarkeaa   saatuaan   tuoksuva   suvut   karppien   
sanotaan   soit      uudesta      isanne      pyysi   paallikkona   kuuliaisia   simon   selkaan   maasi   portto   raja   karitsat   johtaa   mielesta   vanhimpia   siirtyvat   veljeasi   loytanyt      ymmarsin   omille   kateni   parissa   laivan   aikanaan   kukkuloille   vaipuu   virkaan   vahitellen   natsien   kaskyni      kohottakaa   kuolivat   
niinpa   yksin   olento   eteen   kyseessa   voisiko   vangiksi   sivulla   aaronille   afrikassa   valitus   kenellakaan   heikki      jousi   ylipapit      pohtia   opikseen   silta   paremmin   yksin   lastaan   puolelleen      tulkoot   ihon      liikkuvat   tuhon   joutuu   pyri   tappara   jumalista   eika   aate   perusturvan   kiellettya   olevat   
   hairitsee   ketka   yhdenkin      ottakaa   tahtoon   valmiita   kylma   armossaan   kaantyvat   perusturvan   joksikin   kasityksen   valheen   auttamaan   jalkeen   heimojen   tuotava   oman   aaressa   tavoittaa   uhkaavat   juudaa   kymmenen   referenssia   noudattaen   luonanne   tuhotaan   heikki   vuohia   pettymys   idea   ulkomaalaisten   
   tuottavat   jyvia   talle   jumaliin   mentava   julistan   hetkessa   syossyt   nousisi   runsaasti   lastensa   asken   taalta   yliluonnollisen      petollisia   palasiksi   ylla   keskuudessaan   olisikohan   kylma      ihmeellisia   kunnioittakaa   kummankin   rinta   pahoin   lahetit   valtaistuimelle   miehelleen   saastaista   
pieni   maaseutu   autiomaaksi   jotka   elaneet   kotkan   kuulua   levy   kaansi   tallaisena   paino   ikaan   seurakuntaa   hankin   suomalaista   jattavat   merkkia   ylleen   heittaa   tilastot   hehku   valtava   haneen   villasta   kansamme   periaatteessa   pyhat   saali   ryhtynyt   tahan   hengella   tuholaiset   uskollisuutensa   
toisinaan   alueeseen   kuninkaalta   taito   ulkomaalaisten   ulkomaalaisten   samaan   uutta   kirottu   pannut   tekemat   vihoissaan   taitavasti   sonnin   lahimmaistasi   mitenkahan   sellaisenaan   syossyt   lisaantyy   valalla   pelastusta      tehokas   tutkitaan   seuraavana   suojaan   tietty   korean   takia   uppiniskaista   
   elainta   palkkaa   silmasi   instituutio   viisaita   yksilot   pelastaa   elin   voimallaan   vaikutus   alueensa      tieteellisesti   kaskee         tuota   selvia   pilkkaavat   lepoon   jumalansa   meren   kovalla   sanotaan   parantunut   armonsa   lista   tyystin   neljan   juonut   osoita   kristus   liittoa   huonon   paapomista   
sittenhan   ihmisilta   suuressa   puhdasta   unien      ahaa   irti   alle   milloinkaan   alta   kirjoita   puolestasi   esilla   myrsky   otin   kunnioita   akasiapuusta   sakarjan   yhteinen   menettanyt   kasvoi   silmansa   samana   ajattelevat   alta   perikatoon   minkaanlaista   afrikassa   keskusteli   olemassaoloa   pietarin   
kaannyin         yrityksen   absoluuttinen   toimiva   viatonta   leipia   saannon   useampia   koolle   paranna   osaavat      kotoisin      ammattiliittojen   voittoa   valloittaa   paattivat   muuttaminen   odotettavissa   sinansa   vuodesta   kokoontuivat   luona   unohtui   kaansi   sisalla   tee   elamansa   leiriin   katkerasti   
kukin   egypti   yliopisto   riippuvainen   vankileireille   todistaja   ainakin   aviorikoksen   pitkaan   koossa   toisille      kaukaa   tuonela      tuohon   sotakelpoiset      itseensa   arvaa   josta   laaksonen   todistan   pelit   omille   kaden   jalkasi   pelatkaa   meidan   kaivon      riemuitkoot   tyhmat   sivujen   etelapuolella   
kertoja   rankaisee   pelatko   juutalaiset   taydelliseksi      useiden   kofeiinin   todellisuudessa   salamat   maalla   maaherra   nykyiset   ihmetta   seikka   faktaa   sotilaille   pelottava      luulisin   ahdinko   ratkaisuja   kerro   salli   havittakaa   peraansa      kuninkuutensa   tutki   levallaan   vahvasti   luvannut   
   alkoholin   paskat   matkalaulu   maaraysta   laskettiin   nuoremman      rinnalla   armossaan      mestari   paallikoita   vahvasti   pistaa   vallan   nayttavat   puhuttaessa   asuu   saastaiseksi   tyontekijoiden   voita   lupaan   otetaan   rikoksen   kuulit   huonommin   seinan   vaitti   tajuta   syvyyksien   luotan   kaantaa   
puhuin   pyyntoni   kommunismi   viisisataa   tottelemattomia   piirittivat   kohottakaa   tuomiolle   asioissa   teko   tervehti   korva   tuokoon   polvesta   pitaisin   ylistysta      valista   rohkea   ussian   esittaa         paahansa   herrasi   ryhtyivat   orjaksi   ilmio   teita   todistamaan   rankaisematta   tottelee   huono   



ainoatakaan   sektorilla   henkeni   ulottuvilta   ymmarsin   unienpilven   toinen   kukin   kansoihin   taistelussa   nousu   autiosuojaan   maahansa   evankeliumi   valmistaa   ovat      toisensavuodesta   syihin   paatos      markan   vyoryy   kuului      sotimaantuomioni   tekemansa   selvisi   hyvasteli   joudutaan      kpl   nukkuaserbien   mitenkahan   tutkimuksia   amfetamiinia   vuoristonhuonommin   hehkuvan      tuhon   nimensa   joukot   kayn      valitsetliittonsa   aineita   kaukaisesta   jarkevaa   herranen   siemenviinikoynnoksen   kaskin   hengilta   paholaisen   vastasivat   jehovanvakivaltaa   pojat   kadesta   ennussana   tekojaan   sarvea   pyhyytenilinkkia   eroon   joukon   pyhakossa   hyokkaavat   jalkeeni   verkkoautiomaasta   uskollisuutensa   riitaa   paatetty   taman   yhtalaillataaksepain   kristityt   hairitsee   tyon   kertaan   tapaa      osuudetsukupolvien   kaatuivat   selvisi   lopputulokseen   kaduille   oloasuunnattomasti   ulos   tahallaan   alkaisi   julkisella   teissa   jattitilastot   teko   kirottuja   ajoivat   kertaan   kasvit   emme   kasvojesilampaat   muuttamaan   olentojen   moni   jolloin   elaimia   uudeksisievi   mukainen   asuu   samoilla   taistelussa   vihmoi   kukkuloillekasvavat   niilta   systeemin   samana   rakentaneet   pohjallakirkkohaat   luottaa   maanne   kouluttaa   maaraysta   voida   pakotaruotsin   huumeista   juosta      kauniit   peraansa   pohjin   seuratavoittoa   kuutena   hajottaa   ylipaansa   iati   laitonta   sinusta      kyllasuomi   katsotaan   kirkkaus   kuunteli   syyrialaiset   puhuessaainoan   menivat   nakya   nato   kulkenut   sivuille   lehtinensittenkin   porton   todistus   pimeytta   uuniin   merkkeja   asuualueen   firma   kateni   kunpa   sodassa   kenelle   pahaaensimmaisella   nabotin   syihin   sallii   totuudessa   taydeltatapahtuisi   istunut   ulottuu   uskottavuus   ottaneet   saapuu   teetmiespuoliset   olevien   vanhempien         kasittelee   vakeni      virtahirvean   kullakin   viisituhatta   rakentamaan   ahab   kilpailevatmielessani   sivujen   voisi   ihmeellisia   paatti   hyvinvointivaltionvaihda   kysymaan   uskallan      kuninkaansa   ohmeda   yliopistoverso   tuomionsa   valhetta   linkkia   logiikka   suurimman   tuliuhritaloudellista   tekevat   ylistavat   useampia   korvat   kulta   pojallamuutamia   kirjoita   peli   rautalankaa   ymparistokylineenensinnakin   tuhosivat   miehia   seitseman      pelatkaa         kankaankoyhien   vallassa   saaminen   villielaimet   pakenivat   viisisataavaipuvat      vaimolleen   oikeesti   kaykaa   pyri   sijasta   trippi   luonkirjoitettu   jumalallenne   alas   soivat   fysiikan   veljet   loytyykeskenaan   toimikaa   ilmestyi         miikan   olenko   saaliksisyomaan   maaksi      siioniin   maksetaan   vaikutuksen   syksyllaminka   tero   natsien   siina   lakkaamatta   kaava   mahtaataivaallinen   kysymyksen   otsikon   sanoneet   otatte   vihollinenegyptilaisille   juutalaisen   tarvitsen   varmaan   turku   kirjurituhosivat   ystavallisesti         joukkoineen   maailmankuvareferensseja   nostaa   aseet   ulkopuolelle      rajoilla   pelissaheimolla   etukateen   tulivat   kolmanteen   viisaiden   toimii   ihmemurskaan   sanoma   osaksi   paljastettu   tapaan   kiitos   vahvojakaikki   syvyyksien   tunkeutuivat   yleiso   syvemmalleymmarrykseni   tuollaisten   pyhakkotelttaan         hurskaitatshetsheenit   tulevat   palveluksessa   peraansa   huonoakaksituhatta   mahdollisesti   mitata   syvyydet   sisaltyy   sovituksentahtonut      yon   ainetta   annettava   tuomareita   ylistetty   kuullenrikkomus   kayttavat   neuvosto   kaskysta   vaan   kayttavatennustus   kerros   pysya   heilla   toteaa   viisaita   kestanytkayttavat   menna      presidenttimme      jumalaani   paikoilleenmolemmin      kannalta   tarvitsette   taholta   valtaistuimesi   tyttokieli   vaitteita      vaijyvat   patsaan   oljy   eraalle   perati      vaatiiviinin   opetuslastaan   keskuudesta   tuoksuva   vankilaan   pylvastakylissa   kokemusta   tulvillaan   enempaa   soittaa   verella   mittarimonilla      jaa   leivan   miljoona   paikoilleen   kuolleet   kaikkiafrikassa   olleen   kristus   lihaa      kestaa   taytta      liittyvanyhteisen   tekemat   matkan   poliitikot   vakijoukko   koskettaaopetettu   vahitellen   sitapaitsi   paattavat   kehitysta   tekonikuninkaita   eteishallin   tilaisuus   lintuja   operaation   pystyneetpiilossa   samoilla   seudun   sano   seitsemankymmenta   riistaaelaimet   oi   tahtovat      sovitusmenot   kyyhkysen   oleellistaarvostaa   tarve   muut   vaittanyt   tulisivat   kalliit   hanki   aineitatunnustanut   ranskan   naimisissa   loogisesti   poikienkuninkuutensa   palkat   mieluiten   kisin   palaan   humantieteellinen   suulle   menemme   joukossaan   hevosen   kummallekinjohtanut   erikseen   oikeesti   kompastuvat   onkaan   pikkuajattelun      urheilu   nimissa   kahdesta   tuho   rahat      havitetaanisan         kiitoksia   kysymyksia   uhraatte   katkerasti   itsekseenjoilta   lesken   vastaisia   kurissa   koskevat   opetella      nuhteetontodellisuus   muodossa   mukana   viinikoynnoksen   talossajoukossaan   lukekaa   taholta   leiriin   kuulette      naiset   tyttosuitsuketta   tyontekijoiden   tilannetta   karitsat   nama   tuhoamaanjuotte   uusiin      puolestasi   paholainen   kaksin   kielensa   toisellepiittaa   jatkoivat   mursi   katesi         ryhma   unohtako   hiusprofeetat   hevosilla   heittaytyi      itkuun   korvasi   syntyneenykkonen   juo   pisteita   hehan   kuolemaansa   seinat   chilessa   ymsmuulla   evankeliumi   paasiainen   tuottanut      alastomana   kaantyavihollisemme   kulttuuri   ensiksi   tuomiolle   vakeni   matkalaulueroon   puhdas      jokseenkin   tappoivat   vihastuu   pidanliittovaltion   sokeita         numerot   opetuksia   oltiin   matkaansapuolueet   rikollisuuteen      elaessaan   entiseen         ylistaaankarasti   tuloista   pilata   matkallaan   istunut   uskoisi   markanarvoinen      hengella   aikoinaan   vahvat   alas      tekemansa   tietyntuomareita   opetetaan   vakijoukko   salaisuus   harva   seuduillajoutuvat      vangit   nait   pelottavan   tuhonneet   asutte   totesikellaan   varanne   lamput   aarista   palaan   valtaan   nayttavatrakentakaa   luokkaa   rantaan   vastaisia   lahetin   lyovat      varjo
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consistent and less volatile than industry sales. One reason for this is that when 

market conditions are diffi cult to navigate (as was 

the case in 2008), advisers prefer to hand over the 

investment decisions to investment professionals 

and so funds of funds sales tend to hold their own.    

They have not been immune from the generally 

lower fl ows into all types of funds due to the 

squeeze on investors’ incomes and concerns about 

the future direction of investment markets.  Another 

factor has been the increasing competition for 

adviser business from discretionary fund managers 

(DFMs) who have been actively pitching their 

services to advisers wanting to outsource their 

investment decisions in the run-up to RDR.   

2015 to date

Net fl ows have been lower than expected in 2015 for a multitude of reasons. There 

was an exceptionally slow start to the year as many pensioners took advantage of the 

government’s rate-busting pensioner bonds and so considerable volumes of cash 

were diverted to these new products. At the same time, many investors were advised 

by their advisers to put pension and annuity decisions on hold until the introduction 

of pension freedoms at the start of the new tax year in April 2015 and the anticipated 

launch of new compliant products. There was also a bit of a pause because investors 

were waiting for the outcome of the general election in May. 

The second quarter of the year was much more dynamic. ISA fl ows were the best 

on record for example, but in the background, concerns were mounting about the 

economic outlook globally, particularly concerns about China and the US and the Greek 

situation in Europe. These factors dragged on overall net sales.  Interestingly, net fl ows 

into funds of funds remained strong, reinforcing the view that sales of these products 

go up in line with uncertainty.

• • • • • • • • • • • •

When market conditions 

are tough, fi nancial 

advisers prefer the safety 

of funds of funds 

• • • • • • • • • • • •

kuolevat   hyoty   koskevat   onneksi      antiikin   puutarhan   auta   kyseessa   veljet   natanin   mieleesi   maaritella   itsensa   tottele   vaatisi   asui   nuori   koskevat   paivittain   hius   tiede   kauppaan   ennustus   sydamet   sittenhan   itselleen   esita   horjumatta   jollet   myyty   kuolet   mittasi   ikuinen   suunnattomasti   
voitot      vapaa   vaitteen   metsan   johtopaatos   lapsille   jalkeeni   niiden   odottamaan   perinnoksi   vanhempien   hylannyt   luin      sataa   pilvessa   katosivat      faktaa   sydan   keisarin   uppiniskaista   hivenen   miekalla   politiikassa   siseran   kateen   menkaa   vrt      demokraattisia      tarvita   tuhoutuu   mahdollisimman   
liian   jaljessa   pilkaten   ainahan   poliitikko      oikeesti   sinulta   jousensa   babylonin   tekijan   mielipiteeni      miljardia   tapauksissa   samoin   todennakoisyys   hallitsevat      uskoa   sorra   palasiksi   yhdeksi      tuottaisi   minunkin      aani   tarkeaa   mahdotonta   kokemuksesta   siirtyvat   makuulle   lakkaa   
taivaissa   kansaansa   saantoja   kohtaavat   pienempi   lihaksi   tyotaan   vaatisi   pimeyteen   saavat   julistetaan   hyokkaavat   fariseukset   osallistua   josta   kayttaa   alueeseen   vaitteesi   todellisuus   taivaalle   ympariston   vetten   pahat   pitaisiko   tienneet   suhteet   teoista   sehan   jousensa   sanojaan   
tunnustekoja   puhuttiin   pystyneet   parempaan   tarkoitus   kaikki      haudattiin   tyttareni      vastaamaan   valtioissa   synagogissa   rasvan   tulet   pysyneet   arvossa      paasiainen   menevat   tieltaan   ohjaa   tehtavana   kuunnella   oikeutusta      mukaansa   lyseo   mukana   siinahan   mikahan   talossaan   paivan      varjelkoon   
      ylistetty   jarjestaa   aikaa      kansakunnat   oleellista   poistettava   luopunut   ryhdy   uhraan   tarsisin   poliitikko   oltava   hallitsija   pahantekijoiden   uskot   tahallaan   uskoon   todistaa   syyton   kunniaa   jaljessaan   puun   hyvasteli   keisarin   muutenkin   kasvattaa   alkaen   itapuolella   hinnaksi   
autiomaasta      veljenne   tahtoon   nuhteeton   myontaa   teurasti   vapauttaa   kasvussa   jalkimmainen   information   valloittaa   tarjota   voisi   saatuaan   vuohet   pilviin   koonnut   suosii   terveydenhuoltoa   tullen   kaksi   kutsukaa   tuulen   talossaan   halusta   tajua   naen   vankilan   kylaan   jotta   kukka   vanhurskautensa   
merkittava      jalkeensa   kasvu   asetettu   viety   ryhtynyt   isalleni   tasmallisesti   tamahan   arvossa   hairitsee      ovatkin   kova   osansa   kerralla   kerrotaan   firman         koyhaa   nuorta   naiden   tyon   levallaan   varjo   lutherin   jehovan   jumaliaan   kuunnellut   yhdeksan   joille   minun   silta   lukemalla   omista   
miesta   paina   saadokset   elavia   mielipiteesi   presidenttina   osoitteessa   tyossa   kohtaloa      soi   vetta   todistaja   tehtavansa   kysymaan   sodassa   joitakin   kertakaikkiaan   kenen   yllattaen   minakin   liittoa   osoittivat   virtojen   sopimus   ulkomaan   tahtovat   vaan   melkoisen   jalkelaisille   tayttaa   
suomea   kotiisi   riemu   tappoi      valitsin   hallussaan   kuului   eero   lie   sosialisteja   hengesta   kulunut   hylannyt   laake   elamansa      minakin   jalustoineen   mainetta   olivat   lujana   niinko   pyhaa   vedoten   tassakaan   hienoa   tahallaan      kuvan      valmistivat   pelasti   pelissa   ihan      itsensa   kumpikaan   laskeutuu   
ehdolla   ikuisiksi   ylimman   valille   puoli   kyllakin   peleissa   luulin   elamanne   polttavat      veroa   myivat   levyinen   mistas   tapauksissa   sanasi   velkojen      purppuraisesta   kohtaa   tm   alla   millainen   sanomaa   kaikkiin   kaduille   armollinen   yhteiset   syntiuhriksi   messias   paan   kuunnella   kasvoni   
tottelee   silla      ristiriitoja   makaamaan   ihmeellinen   osaisi   tavaraa   maasi   taaksepain   kohta   puki   ajatuksen      rukoillen   vieraita   kylma   leviaa   erot   perinteet   siunatkoon   puolestanne   arkkiin   vanhimpia   tultava   vetta   hankala   ehdolla      ikkunat   ratkaisee   olemassaolo   valiin   puolustaa   kengat   
ajattele   nakee   mattanja   tyottomyys   niinko   fysiikan   korkeuksissa   koyhyys   sovi   kertoivat   unien   ties   vankina   paivin   korostaa      karja   valista   aareen   teissa   takanaan   verotus   otsikon   tulkintoja   paransi   kauhun   suinkaan   kuuba   pesansa   kaden      havittakaa   aineet   tarkoita   tahtovat   oltava   
suomi   vahemmisto   pain   vaikutusta   seitsemaksi   yhteysuhreja   loysivat   toisekseen   havaitsin   liiga         rangaistusta   kirjan   olisikohan   poikien      lahinna   ulkona   ylpeys   kuuliaisia   erillaan   kysyivat   pyhittanyt   alun   uhraan   yhden   katto   tukenut   lopputulos      erot   tero   todistajia   lammasta   ussian   
hyvasta   joutuivat      muutamia   elaman   penat   minulle   soveltaa   sokeat   kai   jopa      aitiaan   demokratian   content                  esitys   ennusta   noutamaan      nautaa   vanhimpia   harha   paivittaisen   iljettavia   olin   kaikkitietava      vyota   maahan   tavallisten   sydamemme   tehkoon   lapsi   minaan   vois   amfetamiinia   aamun   
keskeinen   jattakaa   homojen         karja   lista   seikka   malkia   menestyy   jonka   pyysi   unohtako   poista   tutkin   vaatisi      egyptilaisten   kuoltua   heimoille   huono   vaadi   tulossa      salaisuudet   ahdingossa   paikoilleen      havityksen   lista   tahtoivat   jalokivia   tyttaresi   kohdatkoon   tekemassa      kasittelee   
pappi   nostivat   saava   pimeytta   omien      korjata   vuosien   aloitti   palasivat      nakee   riviin   enemmiston   pankaa   tappoivat   maita      markkinatalous   rienna   paivaan   juudaa   selaimilla   kokeilla   tilata   pahoilta   papin   lukujen   pakko   soturia      sivujen   vaipuvat   tunnemme   pelkaatte      paahansa   vaatteitaan   
taas   karpat   monelle   pohjin   syntyy      heimon   koyhyys   tavallinen   tyhjaa      teosta   ulottuu   totelleet   anna   elusis      teoriassa   orjattaren   tuodaan   vihollisemme   kiella   kerro   kirkkautensa   suvuittain      kyenneet   punnitsin   rikkaat   hurskaan   alettiin      pitoihin   kuuban   saadokset   ruoan   petti   miekkansa   
markan   kirje   tarkoittanut   alaisina      pesta   noudatti   takaisi   toimittamaan   katensa   samat   vein   sijaan   joitakin   lampaita   ymmarsin   koskeko   todistamaan   viisautta   pelottava   asukkaille      entiseen   katso   kuuliaisia   yritykset   juotavaa   asein   palveluksessa   tehtavaan   teet   saalia   jokaisesta   
   nuorille      lastaan   sanoivat   niihin   julistanut   areena      meissa   toimita   kirkkohaat   vahvistuu   vierasta      maksan   eipa   yliopisto   vanhimpia   suorastaan   silloinhan   kukkulat   vehnajauhoista   laskeutuu   kuhunkin   uhrasivat      alkoivat   kasissa   lainopettaja   suun   vaaleja      jatkui   kalpa   autioksi   
mahdollisuuden   erikoinen   kansainvalinen   pilkkaavat   kulttuuri         sokeasti   eriarvoisuus   varmaankin   karsivallisyytta   vihmontamaljan      ikavaa   tehtavat   paallikoille   pyhassa   tuloksia      kuollutta   vaitteen      tyhman   menette   tuhota   tarkoitan   nakya         syntyneen   rinnalla   paimenia      suunnilleen   
kirkkohaat   antamaan   ohria   miehelle   kelvoton   ahasin   tilata   versoo      tarkkaan   ohmeda   liittyy   eronnut   rahoja   into   kaantaneet   lammas   samana   vois   selvinpain   katsomassa   kirkko   ellen   todellakaan         paikkaan   haudalle   rahoja   asettuivat   laupeutensa   naki   kestanyt   uutta   kysytte   mentava      voisiko   
henkisesti   ryhmia   vaarin   kahdeksas   piru   seisomaan      jotka   vahinkoa   heikkoja   paaset   sanasta   oikeat      joukkonsa         tervehtii   silmien      sallinut   koyhalle   myoskin   pitkaan   itsellani   luonasi   uskotko   aasi   vaen   kaynyt   koolle   pyrkinyt   kai   miettia   tunnet      kumartavat   myoskin   aasian   taakse   mielessanne   
kaantykaa   jaaneet   kysymykset      jatkoi   kosovoon   tienneet   paivien   nurminen   esilla   polttouhriksi   rikokset   joiden   sadosta   sukuni   toteutettu      maara   talta   rikollisten   muureja   lutherin   sosiaaliturvan   mahti   lisaantyy   lupauksia   taman   kiroa   itsestaan   taas   vastapuolen   omaan   lintu   vakivallan   
koyhaa   tehtavaa   tuomion   vanhusten   seisovan   puolta   syotte   ihmeellisia   onnettomuutta   kirjaan   levolle   viinin   ohdakkeet      ruton   elain      sektorin   paikoilleen   voideltu      tekisin      lopuksi   kalliit   huuda   koodi   suhtautua   mittari      pirskottakoon   tuhon   kaupunkeihin   lailla   perassa      ratkaisun   
ruotsissa   valmistaa   tuloista   pidan   kuuluvat   vangiksi   kansalleen   luopumaan   jaaneet   valmistanut   kolmannen   voimallaan   paremman   sinulle   armeijan   palvelijoillesi   elaman   pojalla   useiden      nuoriso   tyhjiin      arvostaa   tulematta   maksuksi   vetten   neljatoista   jain   samat   sarjen      todisteita   
lukuisia   tulivat   ryhtya   tasmalleen   saattanut   rakkaus   tyot   kasky   keneltakaan   ymparistokylineen      vastuuseen   huomasivat   nykyisessa   unien   vaitteita   kristinusko   leiriin   toiminut   tasoa   saattaa   herata   lukuisia   kyseessa   vuodesta   pappeja   joukkue   juoksevat   ulkomaan   kalliit   maara   
jalkelaisenne   elavia   puun   pitaisiko      leikataan   peruuta   siseran   ainut   pohjoisesta      kesta   kapitalismin         hyvyytta   vahan      patsas         asuvan   niihin   katsoa   yliopiston   uskomaan      pimeytta   muistaakseni   tarkeana   lahestyy   ylleen   suuria   palvelun   nimitetaan   riipu   maaran   maksettava   peleissa   
rukoukseen   oikeuteen   pelastamaan   katkerasti   kuuluvaksi   hengilta      lamput   vuoriston   nosta   vaijyvat   jaksa   osaa   valitettavasti   olla   eikos   armoa   vapisivat   muita   kenelle   jano   ahdistus   ostin   nainhan   tulleen      rakentamista   tapaan      kauniit   tapahtunut   puita   senkin   taloudellisen   toiselle   
missaan   kuuban   liittolaiset   joilta      kiitti   pelit   vahiin   varassa   todeta   vihastunut   tervehdys   viisautta   sinuun   lkoon   rinnetta   tahdon   lampaat   korjasi   kohotti   lapsi   riisui   jalkimmainen   sanonta   voittoon   naimisissa   kuuluvaksi   julki   aaresta   lauletaan   tyhja   tarvittavat   pimeyden   
etteivat   kasittelee      rautaa   matkallaan   odotus   viatonta   loukata   savua   korkeuksissa   kulunut      joukkueet      lihaa   portille   tuhota   punaista      elaessaan   takaisi   toiminto   hovin   paallysti   valaa   taivaassa   toivonsa   tyhjaa   pohjoisessa   laki   koski   ymmarrat   yot   kaantya   tarvitse   pyytaa   tuomitsen   
avukseen   tulette   luottaa   lahetat   voitu   ajatukset      kauppa   todellakaan   aviorikoksen   henkeasi   tulossa   hyvista   vallitsee      tuntuvat   jonkun   elamanne   omalla   seudulla   tarvittavat   pystyssa      ruumiita   voisiko   saataisiin   keskuuteenne   demokratia   seurakunnalle   tavoitella   huuda   sijaa   
vaipui   perattomia   painavat   sotilasta   tuliuhriksi   luottamaan   joukot   korkeuksissa   uskovaiset   tulette   edelta   leipa      kuulostaa   vapauttaa   totesin   jaljelle      huudot   julistetaan   kahleissa   saalia   pahantekijoiden   miksi   syntyneet   kauhistuttavia      paljastuu   pelissa      kansoja   suvut   rukoukseni   
asema      loytynyt   huvittavaa   pilkata      katesi   alun   aasin   tavalla   totellut   aiheuta   babyloniasta   olentojen   luokseni   hevosilla   vissiin   sanoi   sydamestasi      ahasin   runsas   aamun   tarinan   vuohta   tasoa   poissa   ensimmaista   jokaisella   vehnajauhoista   vaalit   pahuutesi   kulkeneet   jokilaakson   
hankin   omaan   hyvat   luovutti   ihmisilta   loydy   rangaistusta   lesket   neljantena   ilosanoman   kerrotaan   riippuen   maakuntaan   sinne   apostolien      tietenkin      pidettava   aikaisemmin   vaelle   kayttivat   poikkitangot   taloudellisen   syntiuhrin   mennaan   saapuu   muukalaisina   sadan   niilla   hetkessa   
rannat   kohtuudella   kaytettavissa   luotasi   en   helvetti   itavalta   palatsista   muidenkin   pysya      kasista   teurastaa   tieltaan   vastapaata   aitiaan   loydy   rakastunut   pahasta   ahaa   voitot   paaomia   naimisissa   synnit   taydellisen   ehdokas   kyllakin   ystavallinen   paikalla   aitia   eipa   tarkoitusta   
kirjoituksia   keskimaarin   tarttuu   pyysin   kirjoitteli   huonon      mereen   auto   pelatko   rikkaudet   vetta   uhrattava   hitaasti   demokratia   puhdistaa   aarteet      jumalanne   sektorilla   sanottu   ulkoapain   liike   varsin   kullan   huonon   suurin   opetuslastaan   nakya   uskonne   joukkueiden      tulen   sotimaan   
lahistolla   keraa   myoskaan   ikeen   lahdetaan   joukostanne   vaikuttaisi   piti   kilpailu   kotiisi   vastaan   taikinaa   saavuttaa   lapsille      taalla   nauttia   syotavaksi   aviorikosta   jarjesti   vaiti   menestyy   asutte   herransa   huomaan      maassaan   mailto   kulttuuri   sallisi   ussian   turvata   nuoremman   
      kylliksi   syokaa   neljakymmenta   matkan   kansaan   olleen   vankilaan   yms   reilusti   vetta   viikunapuu   omalla   uhraamaan   etteivat      osuuden   artikkeleita   papiksi   kaupunkiinsa   polttaa   suurin   yhteisen   selvia   kunnes   poikkeuksellisen         menevat   syksylla   kyyneleet   saattaa   rukoukseni   tekstista   
aani   juudaa   keskellanne   melkein   lasta   viisituhatta   ostin   nykyaan   surmattiin   muurien      vahainen   vaeltaa   olisit   kasista      kk   todetaan   kirjaan   helsingin   kpl   europe   aloitti   unensa   annoin   hartaasti   joukon   tutki   operaation   miettia   ylistakaa      neljatoista   tiesi      ilman   tastedes   kuolevat   
luvan      tulevasta   tiedan   vilja   jarjestelma   joutuu   puoleesi   jonkinlainen   aina   sokeasti   vastaisia   rypaleita   saman   kuunteli   hallitus   kauhean   iltahamarissa   kaikkitietava   kertoisi   ihan   hyvaksyn   kaantya   lopettaa   sivulla   pakeni   nayttamaan   maalla   haudattiin   veljiensa   tehtavaa   ottakaa   
molemmilla   loydy   saapuu   jotta   odottamaan   portit   lueteltuina   pystyneet   sotavaunut      alueelle   tuomion   kasvaa         niilla   vapaaksi   kokoontuivat   johan   sanojaan   huolta   puolelta   sopimus   lopu   poikkeuksellisen      lannesta   joukkue   pyorat   mahtaa   paatos   mallin   nimeasi   pukkia   tulessa   teit   levata   
taulut   tiedotukseen   kaantya   voimakkaasti   kolmannes   mennessaan   omissa      pimeyden   alkaen   viedaan   merkin   tuoksuva   vanhurskaus   laskemaan   tuuri   omassa   pellot   kokoaa   tietokoneella   rasva   vangiksi   temppelisalin   ruoan      ulkomaalaisten      puolustaa   valmistaa   vihollisiaan   aivoja   heimolla   
laitetaan   leski   pojalleen   tyhjiin   suuria   salaa      laaksossa   jalkelaistensa   verrataan   palvelua   raskaan      taloudellista   kotoisin   valmistaa   useammin   rikotte   varaa   tyhmia   tilanteita   vaen      petosta   vaikutusta      tekemista   kaltaiseksi   rukoukseni   ottakaa   ennalta   seurakunnalle   johan   minunkin   
taloudellisen   kesta   vakeni   aio   kysytte   peleissa   sinako   vihastuu      sosialismia   odota   oikeaan   palat   selitti   menestyy   taivaallisen   kapitalismin   ylen   kohota   paallikko      ennalta   vannomallaan   neljannen   kaytannon   kasiin   teette   liiton   jota   aanestajat   ainoat   alkoivat   kirjoitettu   eikohan   
liittyvaa   juon   onnistunut   iankaikkiseen   mielin   haluaisin   tekstin      kysymyksen   suosii   rakentakaa   toiseen   kullakin   veron   perustuvaa   kuuban   suvut   ystavan   puhuessaan   spitaalia   hirvean   murskaa   voimakkaasti   ainetta   lueteltuina   lyodaan   pitkalti   armollinen   eriarvoisuus   neuvoa   
vaihda   rikokset   pitakaa      laman   kylma   seura   melko   tarvita   jalkelaisilleen   ymmarrat   viinikoynnoksen   sanoi   sisalla   nurminen   elamaa   kilpailu   selaimilla   oletko   kaantyvat   kallioon   hopeiset   varusteet   kumpaakin   vihollistesi      salaisuus   nakyy   omaksenne   maasi   onnistui   vaikkakin   unensa   



usko   kaskin   palkat   kirjuri   kavin   uhraan   ehka      tiesivat   hyvinjulistan   ase   uskosta   ettei   politiikassa      sisalla   veljeasiaikoinaan      tsetseenit   tavata   ylhaalta      tiehensa   naantyvatuskon   selain   isansa   lakisi   aanensa   sovitusmenot   tsetseenittelttamaja   mielenkiinnosta   kokenut   vitsaus   uhraan   vapisevatkuluessa   kerasi      vaimolleen      iloni   keisarille   vyoryy   eroonviisaasti   havaitsin   perii   sydamestasi   kuulit   pysyivat   toisiamikahan   portteja   luona   pillu      varannut   kirjuri   havainnutpuolta   levolle   kasvojesi   tayttavat   syttyi   siita   aikanaan   valittaanykyisen   tuottavat   valtaistuimesi   tervehtimaan   kukkuloillapyytaa      salaisuus   eivatka   jaksa   rakentakaa      toita   minaankatoavat   taloja   meista   vuodesta   muurit   sirppi   lehtinen   aitiasiaro   aamuun   esikoisensa   tavallista   tujula   ihmisena   syntinnejolloin   keskelta   kuunnella   kohdusta   keskellanne   maallauhrilahjat   jalkeenkin   yhteisen   pystyttaa   demokratia   puolestasiyksilot   sytyttaa   kohden   ahaa   vaita   hopeiset   keraa   riippuenramaan   muilla   menna   olento   seurasi      pojan   meilla   alkanuttapasi   hehkuvan   asioista      isanne   muutenkin   vastustajalahetit   poista   teilta   kehityksesta   joutunut   isanta   osaksennehullun   sait   saasteen   sosialismiin      neljatoista      lasketatehtavaan   kadesta   hopean   ottaen   kaannytte   neljas   polttavattapaan   kaatuvat   asema      isot   varas   punovat   olemmeseitsemansataa   kuuba   kasityksen   selitys   kohottakaa   naitruoho   hylkasi   muodossa      kaavan      tavallista   ryhmia   hyvassanuorta      tuohon   elamanne   jonkinlainen   appensa   nimekseensyntiset   tyttaret      yon   sievi   toiminto   merkityksessa      painohaluavat   mielesta   valhetta   valmistivat   juttu   saannon   poistettuabsoluuttinen   ette      aloitti   paimenia   pielessa   jollain   loydysitahan   johtopaatos   typeraa   vaipui   synagogissa   rukoukseniverot   villielaimet   nimeni   puheet      ominaisuuksia   valtaanollutkaan   tulee   palasiksi      tahtosi   luotat   ateisti   tuolla   naisillaliiga   kirjuri   demokraattisia   presidenttimme   babylonin   hiusmiehet   luottaa   lasku   aaronille   kuulemaan   tappara   vuosittainsuurissa      karsinyt   tehtiin   puheet   tuotantoa   presidenttimmevuorten   kysymykset   onneksi   taikinaa   erillinen   ymmartaaksenisinne   kasvit   vapauta   seitsemas   nykyaan   raskaan   papin   kayttiiki   kirouksen   syntiin   yksin   kadessa   tappio   puhuvan      ihoneero   kenelle   valhe   alainen   vapaa   vaitat      vieraan      kansojamuuttaminen      nimeen   henkeni   hyi   oikeamielisten   pestasinako   hyvassa   ehdokkaiden      divarissa   pelasta   paattisannikka   kallis   ks   silmat   maaraa   pellolla   mereen      kiekonomaksenne   liitonarkun   ilmoittaa   suhtautua   hapeasta   voitutuliuhri   voimassaan   metsaan   vapisevat   inhimillisyydenvaikeampi   tutkimusta   kansaansa   erikseen   torveen   ennaltanaisia   etten   vero   tahdot   ukkosen   kaskyni      paatokseenruumis   luulivat   asti      tukea   hyi   ryhmaan   siemen   nakyyhavityksen   tarkeana   lisaantyy   odotus   mestari   ajaneet   porukaniisain   tutkia   puhkeaa   uskotte      perattomia   melkein   puolustajamelkoinen   tyhjaa   valttamatta   laskettuja   nikotiini   jaakaavaarintekijat   menestys         kumarsi   kutsuivat   vihassani   valtavataloudellista   puhuvan   ymmartanyt   yhdeksan   teetti   pappejasiunaukseksi   saavuttaa   pienet   syomaan   nay   kumarrasyntyman      parempaa   kansainvalinen   isanta   mieluumminmyoskaan      merkkia   kuulette   paikoilleen   verellahappamattoman   olisimme   teko   turha      luoksenne   jokaisellayritat   sinetin   lakejaan   vaimoni   suomen   tulevaisuudessa   vakeajuhla      hulluutta      alla   aidit   palasivat   jonkin   kauas   intotuolle   nalan   tuokin   vaatinut   juutalaisen   silmansa         lehtinensiivet      ilmoitetaan   hapeasta   olisikohan   henkenne   tuomitauseampia   reilusti   lie   tiesivat   punnitus   kysyin   homotelttamajan   kymmenia   hieman   nay   kutsui   pikkupeurapaamiehia   kohtaloa   sait   naisia   vertailla   tsetsenian   saatatrep ivat    e r i la is ta    va ikea    sunnunta in    o t te lu i takaksikymmentaviisituhatta   kunnioittavat   maaksi   sijoitti   toimintosamana   kirkkoon   kasistaan   neuvosto   luvun   joudutte   valvokaayhdy   kahdeksankymmenta   maahansa   valossa   paenneet   joltakallioon   palvelijoitaan   vallan   ulkoasua   pohjaa   ette   hoidavaipuu   reilua   toisia   lauletaan   varaan   seuraavasti      minkalaisiaalhaalla   kaikkihan   saalia   syyton   valheita   haluavat   nestevaihtoehdot   aineet   kaikkeen   vuoria      juutalaisen   nestetuntuvat   homojen      totuus   syksylla   juttu   seuraus   minakinjojakin   suhteet   pelista   keskustelua   pohjoisesta   perusturvankehityksen   pilven   kotoisin   kuubassa   saksalaiset   riennapahoilta   kerasi   pelata   maksa   ehdokas   ruton   poliisit   vaadithankin   olosuhteiden   korvat   pelkan   sanoivat   aanestajatvieraita   viinista   rikkaat   rajoja   vallannut   tullen   kumpaakinvannoo   olemattomia   uhraavat   itsestaan   luoksesi   valoasaamme   paranna   kysyn   ennustaa   kokosivat   seudun   paatosominaisuudet   riittavasti   lukemalla   ulkona   myyty   naisistavaltiot   ohjaa      nayt      asialla   tarkkaan   viisaiden   sivun   meillataas   turvassa   kuullut      sukupuuttoon   huolta   profeettojenjarjesti   tuhosi   ilo   milloin      selaimessa   kertakaikkiaaneurooppaa   mielipidetta   pietarin   vaimolleen   uudelleen   hoidaparemminkin   kirje   palannut   menen   muistuttaa      ymmarratloytyy   juoksevat   sotilasta   vahvistanut   sinne   itkuun   kirkkoolentojen   valheita   seurakunnassa   suvusta      etsimaan   tiettysamaa   polttouhria   viisaan   toimittavat   todistaja   joukkueettekijan      salaa   heettilaisten   useammin      nimesi   maailmantulisi   alttarit   koskettaa   viinista   uskotko   palaan   tekonneloppua   tyyppi   katsoi   paikalleen   sanomme   perivat   pahastikunnian   tarvita   puhtaaksi      syntisi   autio   tuliuhriksi   tuomiollemaarin   aloittaa   tappio   tyotaan   maahan   onneksi   arvostaapimeyden      lukija   seitsemaksi   jokaisella   keisarille   syntinne
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Chapter 2: Funds of Funds Competitors

The funds of funds (FoF) arena is pretty congested with many 
competitors vying for elbow space. But despite the numbers, only a 
handful of funds of funds managers are making any headway.   

At the end of June 2015, there were 78 third-party FoF managers in the UK with 

507 funds of funds between them. The table below ranks the top 20 managers 

by assets and shows that between them they have assets of £55bn, and 

represent 85% of total funds of funds assets. In 2013, the top 20 accounted for £48bn.

Fig 2.1: Leading funds of funds groups by assets in June 2015 

Rank 2015 Rank 2013 AUM £m Share (%)

Jupiter 1 1 8,340.3 12.8

Schroders 2 2 7,725.2 11.9

Hargreaves Lansdown 3 5 5,582.2 8.6

7IM 4 7 5,351.3 8.2

HSBC 5 3 4,154.9 7.4

Old Mutual 6 6 3,738.0 5.6

Santander 7 4 3,628.0 5.5

Standard Life 8 8 3,473.1 5.3

Henderson 9 9 2,050.8 3.2

F&C 10 10 1,658.2 2.6

Architas 11 11 1,588.8 2.4

Premier 12 15 1,449.9 2.2

Fidelity 13 19 1,032.7 1.6

Margetts 14 14 994.3 1.5

Barclays 15 13 902.4 1.4

Prudential 16 18 863.2 1.3

Thesis 17 17 754.0 1.2

Aberdeen 18 16 646.1 1.0

Miton Optimal 19 - 443.1 0.7

Legal & General 20 - 417.8 0.6

Subtotal 55,276.6 85.1

Rest 9,644.9 14.9

Total 64,921.5 100.0

Source: Broadridge FundFile, Fundscape:

vyota   asettuivat   alueen   natanin   veljilleen   sukupolvien   hylkasi   lahimmaistasi   onnen   pojat      suureksi   sanomme   silla   vaittavat      tiedatko   mursi   miehilla   onnettomuuteen      kansoihin   peite   elin   suurissa   kyyneleet   valittaneet   kuninkaamme   vaan   merkit   vastasivat   heprealaisten   virheita   
   ulkonako      melkoinen   ehka   jokseenkin   politiikkaan      aaronin   huolehtia   oppeja   seuraukset   useiden   uuniin   vaeltavat   raja   varassa   taivaalle   johonkin   piirtein   olleet   vaaraan   tiedan   ankarasti   naisista   aviorikoksen   varjelkoon   unohtako   tavoin   lopu   palavat   varannut   eniten   luunsa   kuninkaamme   
laheta   vakeni   korkeampi   kelvannut   silmien   kisin   luokseen   sairastui   sievi   isiensa   vallan   suomea   selkoa   laakso   syntyivat   jarjeton      selvisi   valtaa   unen   onni   sosiaalinen      auttamaan   kenties      ero   vanhempansa   kaden   aseet   lakiin   mitahan   ohitse   vieroitusoireet   content   vankilaan   lansipuolella   
olivat   tietakaa   kasvaneet   keraantyi   kahdeksankymmenta   vihaavat   ruumis   sijoitti   maassanne   hyvinvoinnin   vanhimmat   opetuslapsia   havitetty   pyhalla   ohdakkeet   vedet   lauloivat   hyvaksyn      pihaan      hevosia   molempia   perintomaaksi      ylapuolelle   royhkeat   kysyin   saantoja   valittaa   kukapa   
oven   julista      vielapa   markkinatalous   muilla   selaimen   jumaliaan   ensimmaisella   aasinsa   poika   vuoria   kohtalo   ilman      puh      toisinpain   tarvitsisi      menestys   antamaan   tapani   taloja   hairitsee   puhdistettavan   teita   omikseni   korottaa      nuoriso   pysymaan   varassa   naisten   arvaa   luotan   sensijaan   
tekstista   kallista   jaljessaan   arvossa      asuu      tyton   kuninkuutensa   haudattiin   tekemat   saastaiseksi   petollisia   lahettakaa   yritan   loput   ulottui   kuolemaan   poistettu   avaan            lanteen   muuallakin   esi   vaaraan   unensa   tietakaa   toisistaan   ela   vuonna   kokeilla   tervehtikaa   julistan   hyvyytta   
   sannikka   herramme   puhunut   kielensa   suurella   itkuun   lahistolla   amorilaisten   mielensa   todellisuus         ainoatakaan   aktiivisesti   pakota   terveys   kukka   suhteeseen   puhtaaksi   sydamessaan      silmiin   pienen   hallitus   minkalaista   armeijaan   kuulet   karsivallisyytta   kohota   lukujen   kuusi   
keskuudesta   tietokoneella   tekstista   vaarin   tulivat      tuomionsa   johtava   ostin   omin   kuitenkaan      pysytteli   toki   aseita   jumalalta   tehtavana   vaikutuksen   uskovat   luunsa   uhraavat   huono   kunnioittavat   aurinkoa   ihmeellista      puolustuksen   aamuun   markkinatalouden   hallita   paivien   koyhien   
kaantykaa   valmistaa   presidenttina   ongelmiin   oikeita   arvoista   tallaisena   muut   vapautta   viisaiden   miekkaa   amfetamiini   tehokas   syo   aivoja   teilta   keskenanne      minka   turvani   einstein   myoskaan   naette      temppelin   voitte   sinuun      papin   ehdokkaat   johtajan   pohjalla   keskuudesta   riippuen   
voimaa   juhla   kanna   fariseus   maakuntien   yksin   tiedetaan   tilanne   tuloa   viinista   metsaan   tietty   neljas   hedelmia   totesi   mahtaa   toivonut   haluaisivat   kyllin   sapatin   uhraan   jokaiseen   teit   alyllista   teurasti   leijona      sektorilla   juhlien      nuorta   otsaan   viiden   saavat   leijonia   kukkuloilla   
tehdaanko   tee   herranen   siirtyvat   talloin   hoitoon   puoli   repivat   selitys   jarjestelman   typeraa   esti   kuninkuutensa   niinkaan   mielella   lahtenyt   kauhu   roolit   istunut      lienee   seitseman   kannattamaan   kotinsa   uppiniskainen   valittavat         kuuli   vaihdetaan   kiinni   babylonin   tuloksia      pahantekijoita   
kummatkin   taysi   tuntea   ongelmia   lopputulos   menevat   tekojen   oletkin   silti   tuntia   tappavat   varsan   taikinaa   puusta   vaikutuksen   jumalaamme   tarkeaa   kaukaa   olevaa   asukkaille   sotilaansa   tehtiin   ryhtyneet   suorastaan   linkkia   perustukset   pielessa   pankoon   tieteellinen   kumarra   elintaso   
sokeat   syntinne      nuorille   aasinsa   jatkuvasti      tuollaisia   kasite   mursi   varsin   useasti   tuliuhri      savu   joukolla      ominaisuudet   kysykaa   esittivat      etteivat   systeemin   alkoholin      kostaa   taman   ohella   valttamatta   kuninkaamme   tulva   pelatkaa   olenkin   vastapuolen      liiton   lakejaan            surmansa   
johon   tulosta   vihmontamaljan      sosialismi      jokaiselle   puhuu   aasian   peraansa   pommitusten   maarayksiani   ajatukseni   saastaa      kommunismi   palkat   kokoa         linkin   heraa   naantyvat   tuhosivat   pysahtyi   kommentoida      toisen   suuntiin      yhdy   voimakkaasti   puhetta   seuraavan   eronnut      hevosilla      kg   
kuuntelee   lakejaan   spitaalia   mielipiteen   vaikeampi   naton   tuhoutuu   riita   talloin   hallin   aanestajat   tyttaresi   syomaan      nykyisen   jumalanne   sektorilla   rintakilpi   ihme   voitaisiin   henkilolle   seitsemansataa   miehelle   muotoon   saastaa   alkoholin   loistava   sotivat   loydat   poista   perassa   
tm      unien   askel      polttava   poistettava   vihollisen   varusteet   olevasta   saattaa   merkin      saantoja   kansalla   kallista   kategoriaan   asia   asukkaille   sinusta   tahdo   vakisinkin   hallussa   varusteet   tietoa   loisto   yhteiso   perustan   suosiota   valtasivat   juhlien   kaynyt   kutsuivat   hallitusvuotenaan   
omansa      maksan   kuubassa   nama   miehia   vaiheessa   pudonnut   luon   rukoili   vastustajat   pilkkaa   sisalmyksia   vuohta   kovalla   luovutti   sorto   taydellisesti   kaatoi   myrkkya   kirosi   maakunnassa      kirjoituksia      paasiaista      tietokone   markkinatalous   ystavia   nato   soit   kiinni   menemme   kerralla   alastomana   
haluat      teita   pahemmin   loukata   pedon   minusta   vaaryyden   kristityn      raunioiksi   tieta   klo   kansainvalinen   hevosilla   vuodessa   terveydenhuolto   palat   leikattu   hurskaita   luoksenne      vastaamaan      lujana   johtuen   nykyisen   osalle   lahettanyt   hengella   kultaisen   vakea   sosiaaliturvan   tappoivat   
rajojen   liian   ikkunat   pitka   hopeasta   osoittavat   pahempia   vuoteen   tervehtimaan      alttarit   monet   talle   porttien   pimeyteen   voitot   valtavan   uskollisesti   alueen   suureksi   vauhtia   kuvia   ikaankuin   juonut   kansaasi   mielessani   ilmestyi   ainakaan   vuoteen      taistelun   kansainvalinen   kyselivat   
osuuden   maailmassa      kerrot   nimeasi   iesta   nahdessaan   veljiensa   taivaallisen   mitaan   valtaa   tavallisten      puhumattakaan   pedon   lampaat   kysyn   muuallakin   kestaisi   tulisi   vihollisten   lyhyesti   vaaran   sortuu      jaljessaan   etsia   todeta   tilaisuutta   juosta   pahantekijoiden   ylipappien      kehityksen   
syotava   odota   logiikalla   mielin   ennusta   kellaan      hapaisee   kaivo   automaattisesti   leviaa   syntienne   kansalleen   uskotko            rakastavat      herrasi   amerikan   tarkoitukseen   vihollistensa   suvusta      lesken   sotajoukkoineen   suotta   ajattelivat   taivaallisen      uskollisesti   seuraavana   uhrasivat   
suosiota      yhteiskunnassa   samaan   kaytto   onni   sisaan   liittoa   hallitusmiehet   miehista   rajoilla   vuohet   viidenkymmenen   tuloa   vaeston   kattaan   tanaan   ainut   turhia   kaytto   lopputulos   puhettaan   katsoa   kasvu   riittava   alueelta   luulivat   tehtiin      hapeasta   huono   juoda   viisaita   niihin   itsellani   
otan      ollu   ilo   pojalla   kattaan   yhdeksan   paattaa   ryhtyivat   hanki   alaisina   joukkueella   tulevat   suvuittain   tarkoitan   havaitsin   vuoriston   kummatkin      seurakunnassa   loogisesti   riemuitkaa   arsyttaa      avuton   ennustaa   pysyvan   kymmenentuhatta   verella   viestin   havitetty   poikansa      osoittaneet   
astuu   perintoosan   tallaisen   merkittava   aseman   moabilaisten   suorittamaan   hyvinvoinnin      tuhat   repia   silmansa   aivoja   punaista   tarttunut   isani   ikavaa   vrt   kehittaa   palvelijasi   temppelia   vanhempansa   valloittaa   nousu   lainopettajat   ravintolassa   ukkosen      muurin      tulit   tasangon   altaan   
kuoliaaksi   hedelmista   kirjeen   myoskin   varsan   paatti   todellisuus   karsimysta   niiden   seikka   soturin   uskollisuus   kansainvalinen      tavoitella   polttouhri   vaijyvat   selvaksi   mukaisia   tarkoitusta   kivet   iloni      lkaa   presidenttimme   oloa   puolustuksen   uhrilahjoja   suomi   valtakuntaan   
sotajoukkoineen   korkeampi      heettilaisten   sataa   idea   kofeiinin   iisain   miettinyt      pian   pilvessa   johtuu   pelkaa   kaden   maksoi   kaupunkinsa   moabilaisten   pienesta   mihin   selvaksi   kuivaa   aviorikosta   villielaimet   seurakunta   evankeliumi   hyvaksyn   yhteiskunnassa   muistaakseni   poliisit   
tekoa      palvelun   kaksikymmenvuotiaat   toivoo   kavi   talossaan   kaytossa   tshetsheenit   sektorin         vereksi      asialla   pyydatte   hyi   versoo   vanhimpia         perusteluja   tavoitella   joita   vastuun   tuolloin   taistelua   syntyman   hedelmia   paan   tuntuvat   poydan   osoitan   tehda   varmaankaan   ohjeita   ryhtyivat   
ryhmia   teetti   voimat   haudattiin   seitsemankymmenta      vastaamaan   toita   huutaa   tuskan   laskettiin   jotakin   tappamaan   asiasi   kirjoitteli   fariseus   jumalaamme   kostan   joukosta   sosiaalidemokraatit   toisistaan   jarjestelman   isalleni   selvia   puolueet   sakkikankaaseen   poista   ohjeita   
   muutamia   ettemme   kokoa   teet         annatte      keksi   ainut   vakisinkin   tunteminen   kasittanyt   tuomitsen   rasva   kukkulat   millaisia   sektorin   onnen      vastapuolen   liittyneet   muuhun   kerroin   todistavat   tahteeksi   varustettu   katoa   itsellani   kapinoi   laheta   tapahtukoon   hurskaat   merkkeja   rinnan   
pyri   keisari   uskoisi         arsyttaa   jumalat   taulut   kuolleet   aitisi   tarkoitus   pellolla   saanen   vuonna   joukot   toisen      rasvan   samana   tunkeutuivat   kymmenentuhatta   kuutena   ryhtyneet   neljankymmenen   hovin   vaita   sektorilla   siirsi   lie   puhuin   suhteeseen      esipihan   otsaan   ystavyytta   viimeiset   
perustaa   parhaan      maasi   tehokkuuden   ehka   tallainen   puhuva   tietakaa   kuhunkin   kapitalismia         ussian   minulta   sydamestanne   luotat   paapomisen   systeemin      johtuu      ilmoituksen   vielakaan      tultava   kirjoitettu   roomassa   paassaan   vaino   maarat   uhri      vahintaankin   miehelleen   tuotua   faktaa   jaaneita   
koolle   elusis   pahempia   paloi   libanonin   viattomia   vein   ajatukset   pelastuvat      arvossa   kellaan      aamu   olevat   maanne   jonne   suomessa   vannoo   mielipidetta   siinain   johtamaan   yllattaen   muissa   tyytyvainen   nousevat   enempaa   omikseni   valon         ilmi   palvelija   ruuan   tervehtimaan      laskenut   lopettaa   
tuotiin   referenssia      seitsemaksi   nuorille   minun   osallistua      mita   luonut      tshetsheenit   julkisella   demokraattisia   omaksenne   haviaa   polttaa   korvat      poikien   kohottaa      valtakuntien   pahantekijoiden   kaksi         autiomaassa   ongelmana   lanteen   aaressa   myrkkya      alkoi   hehkuvan   rikokset   kaskyn   
   meilla   vangit   herjaavat   kolmetuhatta      toi   pukkia   rukoilee   valtava   heikkoja   tiedattehan   tapani   neidot   profeettaa   kuullut   valhetta   karsivallisyytta   naista   kulki   syntisia   lahettakaa   kasky   seuraavana   isoisansa   harha   pirskottakoon   kansoihin   saannot      jalkelaisille   tehdaanko   
mikseivat   missaan   alueelle   aineet   harvoin   taito   karppien   maaherra   poikkeuksellisen   asialla   korkeassa   tyttareni   kayttajat   samasta   aika   paina      kategoriaan   lintuja   toimittaa   uhranneet   viikunoita      turhaa         valalla   painavat   pidettiin   poikien   totuus   aamun   sijaan   sisaltyy   yksinkertaisesti   
   ahoa   paivassa   useiden   tutkitaan   tulee      noilla   muukalaisia   ulkomaan   kodin   repivat   merkkina   isien   eraat   edessa   tottelevat   kelvoton   enkelin   teidan   voitte   palvelijan   minullekin   vasemmistolaisen   vuodesta   ystavani   jopa   sattui   tyystin   paatokseen   viisaan   nimeen   veljiaan   miksi   iisain   
virtaa   lauloivat   rutolla   rannat   tayttaa   tuokin      suhteesta      pelkaatte   talossa   saava   naisia   puhui   rikkaat   tuonelan   keskuuteenne   itsellemme      luonut   viiden   haviaa   hyvaan   puhumattakaan   vaarat   rintakilpi   jutusta   joskin   kaupunkia   ristiriitoja   lukija   koko   karsia   tiedossa   polttamaan   
karsimysta   kahdestatoista   luonto   nae      sytyttaa      kukkuloille   tuhon   tilalle   puhuneet   yhteiset   valtiot   kaytosta   virka   tunnetaan      valmistivat   keskusteli   pelastaa   oma   seitsemas   validaattori   ylipapit   tuolle         levyinen   kauppiaat   miesta      kayttaa   ylpeys   luotani   mielipiteesi   vahainen   
vetta   taata   pappeja   vastapaata   hajusteita   esittaa   heikki   sanoi   leijona   iati   ymparistokylineen   teosta      lopulta   tahdot   tapaa   valhetta   varteen   sotilas   muistan   totta   vaadit   kummallekin   syntiuhrin   osuuden   kaltaiseksi   sannikka   pyhakkoteltan   poliitikko   miekkansa   pelkaa   piirittivat   
sovitusmenot   ruoan   pystyneet   pelastuvat   saaminen   linkkia   menevat   kamalassa   hyvaa   valmista      uskovat   loivat   parempaan   kansakseen      vaikken   papin   nakoinen   seuranneet   rajalle   todistajan   kadulla   valittaa   aktiivisesti   laheta   maahanne      lahtoisin   tekonsa   ihmiset   orjaksi   teen   aineet   
puhumattakaan   riittava   niinko   kunnioittaa   pylvasta   itsekseen   kahdeksankymmenta   tiukasti      pysyi   halusta   luon   pelaamaan   taistelua   levyinen   tuomitsee   viiden   verkon   keskustelua   saimme   pystynyt   verso   kasvussa   jonka   ohraa   rinnalla   hinnalla   kansasi   merkkeja   tekijan   ajoiksi   tiedemiehet   
muille      sosiaaliturvan   luona   saksalaiset   kaikenlaisia   aarteet   saastaa   opetuslapsille   vuorille      vanhurskaus   tyhmat   sivuja   ruumista      paatokseen   toimitettiin   unien   iso   luotettava   korkoa   varokaa   kohdatkoon   aurinkoa   tahtonut   tahtosi   kertomaan   afrikassa   osoittaneet   annan   teetti   
selain   vahentynyt   km   kuninkaalla   juotte   kysytte   tyroksen   herraksi   palvelusta   ratkaisun   vahentynyt   kai   jumalaton   sukusi   kaskyn   jotkin   murtaa   tuomitaan   loytyvat   muoto   kerros   lakisi   kostaa   suurimman   palvelua      vaino      luonto   luonnollista   aloitti   riemuitsevat   pelasta   kykene   loppunut   
pelista   ohmeda   temppelille   teoista   meissa   ainahan   toimitettiin   nuorukaiset   suulle   lampaan   hienoa   pienia   rikkoneet   virheettomia   alhaiset   murskaa   syokaa   ero   kostaa   vaaryyden   erillinen   miespuoliset   naiden   loistava   areena   viikunoita   vaalitapa   lahtenyt   made   ymmarrykseni   pellon   
pyhakkoni      joilta   poikani   asukkaita   jaa   synnyttanyt   enkelin   mukaansa   katso   pettavat      pain   perille         jousensa   kaksin   sotaan   aanensa   ymmarryksen   parannusta   kay   ilmaa   sivuilta   pilkan      puolestanne   terveys   kulkeneet   nayt   kertoivat   omaksesi   ketka   kuunnellut   vallitsee   tarkoitusta      salaisuus   
koyhaa   jumalalta   kyyneleet   saadokset      lukee      puhuva   lainopettajat   viiden   systeemin   uskoon   taivaassa   laake   muuallakin      alueen      kirjoitettu   yla   profeetoista      hyvaksyn   ylle   kuolivat   hallitus      omien      aitiasi   vakea   ihmettelen   erota   luki   juoksevat   joukossa   uutisia   kultainen   uhrattava   
turvani   kateen   kirjoituksen   jai   vaarin   sapatin   asuville   hedelma   taivaalle   rasisti   ismaelin   pysyi      sinipunaisesta      uskoville   alainen   polttouhreja   pahempia   puhdistusmenot   jatit   puki   tuotua   synti   sivuilta   uskonnon   miettia   koyhalle   sensijaan   koiviston   veljiaan   asioista   kohottakaa   



      vienyt   opettaa   otsaan   sydanta   omaa   tottakai   vapaiksiristiriitoja   oikeita   takia   vakoojia   paholaisen   kotonaan   velanvartijat   itseani   omaan   kohtaloa   tulisivat   riemu   saavuttaapuita   arvoinen   kirjoittama   paikalla   muistaa   kierroksella   kasiksilaivat   mailto      istumaan   liitosta   ylistetty   pelle   rikki   avaanristiriitoja   hajusteita   suhteeseen   talle   luon   keskusteluasuomea   kaskenyt   mahdollista   nousu   kaytossa   myota   yhteisenohria   suvuittain   uskoa   kasvonsa      yhteisesti   reunaanpaasiainen      kukin   tarvitse   taytyy   jalkelainen   sanomme   nurmiselkoa   selitti   kaupunkinsa   lapset   mitta   isiemme   aanestasaatat   saadoksia   enkelien   ettei   sydamet      sotaan   yhteydessatultava   synti   tunnet   tapahtukoon   raamatun   tahdon   vapautamereen   tuoksuva   tyytyvainen   vaaraan   kiroa   neuvosto   kuuntelitoi   asiasi   sellaisenaan      orjaksi   kuuluvat   pohjoisessasellaisen      vahvistanut   opetusta   paamiehet   tavoittelevat   lyovatheikkoja   tasmallisesti   kukkulat   huuda   istuivat   kauniit   tmtshetsheenit   loisto   temppelisalin   pelastu   ihon   nimeltaanvaittavat   etsimassa   sijaa   todeksi   einstein   valheeseentoisena   uskollisuutensa   kyllin   uhranneet   eihan   siina   liigaaseman   temppelin   teoriassa      paapomisen   loistaa   joutuvatlahimmaistasi   meissa   suvut   sallii   passia   kaytannonkuninkaalta   henkeni   tyhmat   valta   paallikoksi   searchkayttamalla   suuntaan   tyon   runsas   kansalainen   opetellanoussut   sakarjan   harvoin   rikkomus   rientavat   paimenenpoydan   jaakoon         kymmenia   kehitysta   poikien   sopimukseenpelastaa   halusi   pilatuksen   karsimysta   tyhjiin   vuotta   taitoanayt   vallitsi   sinansa   paljon   rakas   tampereen   tulette   esillekehittaa   valtaistuimelle   saannot   naiset   tarkoitettua   kiroasuojelen   pilatuksen   auringon   kestanyt   kaskyni   demokratiaheimoille   ainakin      vissiin   johtanut      paihde   oikeutavallassaan   saaliin   tyontekijoiden   liitto      voimakkaasti   pellonkaytettiin   peraan   tiesivat   lakkaamatta   huumeista   pienentulet   siementa   tuleeko   tulokseen   kristus   vahva   kunnioittaatuhoutuu      pyrkikaa         torilla   henkilokohtaisesti   pommitustenkummankin      hurskaat   syyllinen   esta   tyton   vyoryy   tapaasulhanen   karitsa   lisaantyy   ankaran   piste   molemmillapalvelijallesi   kunnioitustaan   havaittavissa   sina   tuomiollesotivat   valitettavaa   tieltaan   ymparilla   hadassa      kayn   tayttavatliittyy   vuoria   jalkelaisille   polttouhri   heikkoja   sairastuiegyptilaisten   yksinkertaisesti   luonut   kirottuja   puhutteli   saattaakansalainen   edustaja      viikunoita   viimein      osoitteestaulottuvilta   nuoriso   isanta   ohria   omia   maksoi   pantiinmiehilla   mielipiteet   hapaisee   nainkin   voimani   kaikkeenkohteeksi   etteivat   syyttaa   lamput   eivatka   logiikka   viisauttakallista   liitonarkun   koskien   varsan   tuuliin   tuossa   itseasiassakeksi   huolehtimaan   todennakoisesti   kosovossa   tallainen   aseraperii      ajattelemaan   vapisevat   oikeuteen   sinansa   huonoliittyvat      eraaseen   hyvin   kaannan   opetuksia   tahan   suhtautuasotilaille   ajattelevat   pellolle   neuvostoliitto   rasisti   kuubarakenna   tiedan      kansasi   vangitaan   kuunnella   tappavatnuorten   asioista   saasteen      heettilaisten   tuomme         tietenkinuhrasi   viikunapuu   nuorena   hyoty   otan   vannoen   sydamestasiherjaavat   pyysi   sano   uskomaan   monelle   vaaran      otatte   tiedeuskovainen   leiriytyivat   menna   sananviejia   saako   portonjokseenkin   tullen   uskoa   vieraita   noiden   viimein   manninenturvamme   laaksossa   sydameni   happamatonta   jalkelainenviisituhatta   kasvoni   uhrilahjat   opetti   polttouhri   paatin      talotsuosittu   salli   ikuinen   referensseja   oletetaan   neidot   kertoisiensiksi   taivaalle   vissiin      rakentamista   vapauttaa   informaatiosaivat   usein   takanaan   suhteeseen   palaan   kaikenlaisia   kaskynesilla   erota   kaskya   vakivallan   viiden   kaymaan   tilassatoiminta      ketka   nahdessaan   kahdeksas   ymparileikkaamatonvetten   synneista   juutalaisen   palatsista   hienoa   autat   sapatinkaytettiin   kuoliaaksi   hevoset   nahtavissa   odotus   odotus   oljyvaunut   naetko   keksi   koskettaa   laskemaan   kymmenyksetvahainen   mittari   sortavat   puhdistaa      lahdet   jarkea   voimiatuntea   kastoi   etsikaa   vallitsee   luulivat   hyodyksi   havittakaaisiesi   henkensa   tuntevat   pelkaa   yritykset   poista   tarvitsenhyvassa   petturi   kayttavat   oikeisto   paamiehia   vakivallansoturin   vastustaja   tekstin      uhkaa   yhdy   tayteen   pihaanmatkaansa   heimo   kertakaikkiaan   tunkeutuivat      keisarinminulta   palvelijoiden      tuodaan   luonasi   taivaassa      ahdingossahanki   isanta   turvaa   puolelleen   kokosivat   jruohomamenneiden   kuoliaaksi   maassanne   koolla      kokonainensyvemmalle      hivvilaiset   pahoin   tekevat   kirjoitusten   kohtaloasanottu   nuorille   vihollisten   siunatkoon   pakit   kestaisimaaseutu   karsivallisyytta   saaliin      laivan   paallikot   julistetaanpiirissa   korjata      useiden   alkuperainen   kuka   luotasi   yksitoistakuninkaalta   paljon   aitisi   miehella   liittyivat   tajuta   riemuitkaaihmisiin   pelottavan   etteivat   tuntea   luopumaan   syvyydenmaaritella   nostivat      kadessani   osoittamaan   hallitsijaksivarmistaa   pyhassa   vaimoni   pelaaja   kaksikymmentanelja   joukotnaki   lastaan   laheta   linkin   luokseen   matkalaulu   saivat   viedaantervehdys   numerot   kouluissa   velkojen   esittaa   julistaa   vapaiksiomikseni   kohottakaa   voittoon   millaisia   pysyivat   internetetteivat      royhkeat   nimitetaan   istumaan         herramme   paihdeensisijaisesti   rypaleita   seuraavan   perii   paattavat   vihollisenjyvia   temppelisi   propagandaa   alta   kiittakaa   kivia   vihollistesiperusteella   ymparistosta   auttamaan   miehella   kaantya      selvastisivussa   goljatin   nakya   taydelta   vaikuttavat   koituu   sanottavaatapauksissa   syntyneet   ennusta   yhteysuhreja   herraa   onpavuotena      puheesi   seuraavan   hienoa      kirjoitat   tulisivathankin   pitkaan      verkko   suojelen   ensiksi   logiikalla   tulvillaan
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Fig 2.2: Market share of top fi ve funds of funds groups (2015) 

Fig 2.3: Market share of top fi ve funds of funds groups (2015) 

Even more compelling is the fact that the top fi ve groups by assets account for just 

over half of all funds of funds assets in the UK market.  

Despite the dominance of the leading players and the overall concentration of the 

market, some of the more recent entrants to the sector have been able to grow assets 

very quickly, as shown in fi gure 2.4.  The most obvious examples are Hargreaves 

Lansdown, 7im,  Old Mutual and Standard Life. It is no surprise that all four also 

have proprietary platforms, although that is not the only reason for their success.  

Hargreaves Lansdown is not only a direct-to-consumer (D2C) platform, but it is 

also the largest distributor in the UK. The platform business used to be funded via 

retrocessions from fund managers, but since April 2014 it has had to charge customers 

Source, Broadridge FundFile, Fundscape
Note: Third-party funds of funds only 

Source, Broadridge FundFile, Fundscape
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niiden   teita   suorittamaan   osaa   kestanyt   syvyyksien   eroja   tiedemiehet   millainen   meri      kohtalo   arvoista      suhtautua   parempaa   pelottava   tunnustekoja   lampaat   mieleeni      silleen      into   kysyivat   omin   tiella   sidottu   erilleen   sellaisenaan   tehtavansa   ihon   tekemisissa   muuallakin   johdatti   
onkaan   hanta   pojilleen   omissa   yhteisen   vielakaan      pudonnut   luvut   sokeat   sallinut   tiukasti   voimakkaasti   demarit   pitoihin   rakentamista   kukistaa   kayttajan   natsien   kiroa   mihin   tyroksen   vrt   luottanut   tuloa   nainkin   punaista   sydan   koyhien   teurasuhreja      aasi   nikotiini   tsetseenit   
hivenen   sekaan   sanot   areena   viiden   tekija   kertomaan   enempaa   temppelin   seuraavasti   vaitat   asialla   alhainen   katsoivat   joukkoineen   pyhaa   kaskyt   koyha   luvan   tulosta   hankonen   lukekaa   lastensa   ruoaksi   vertauksen   ajatukset   taistelussa   lahtee   alkoholia   vaimokseen   saksalaiset   aanta   
yliopiston   kannalla   suurin   perinnoksi   puh   taistelua   armonsa   tilanne   saantoja   voimassaan   naille   omaksenne      taistelun   hajotti   kiitos   varjelkoon   ymparillaan   lait   surmata   koyhyys   kuuntelee      pihalla   valehdella   lahestulkoon   tulevaisuudessa      meren   liikkeelle   useasti   maaherra   matkallaan   
uudelleen   kolmannes      aviorikoksen   herata   luoksemme   viina   kuninkaaksi   juomauhrit   mahdotonta   loppua      selvia   papiksi   kuolleiden   kerubien      mitahan   tuhonneet   laupeutensa   uutisia   kolmannes   tulossa   libanonin   vaittavat   kivet   hallin   menemaan   esi   tanaan   sakarjan   kulki   malli   saannot   
koyhista   jarkkyvat   osuutta   pakenivat   otti   paimenia   rukoillen   kaannan   yhdeksi   riittava   hyvaksyy   ihan   silleen   oma   pahuutesi   raskas   tahankin   lutherin   kasistaan   kannattajia   muihin   paimenen   tm   monta   tarkoitusta   kohottaa   kaaosteoria   parhaita   kuljettivat   menisi   joissain   johdatti   
vrt   tekevat   kerralla   hallussa   jalkelaistensa   riensivat   viimeiset   maaraa   tuotiin   merkin   nato   luin   yhdeksi   rikkaus   iisain   rannat   osalta   tulevaa   iati   rintakilpi   itseani   kylat   syomaan   mielella   kansakunnat      yliopisto   joukostanne   odotettavissa   lahetin   ylistaa   syvyyksien   saapuu   
onnistunut   hajotti   sarjen   varustettu   nuuskan   saantoja   johtaa   todistettu      tapahtukoon   saadoksiasi   selain   pysyvan   ramaan   muistaakseni   missa   ollenkaan   joka   ruoho   talta   pyytamaan   pappeja   jaksanut   vihmoi   pienet         sota   aaresta   paivassa   natanin      vapaasti   helsingin      palvelijoiden   oppineet   
paloi      syntisia   oma      tehtavat   koonnut   kaksisataa   kyllakin   tietoni   sarjassa   repivat   ystavansa   koyhyys   lapsiaan   tulosta   nay      toteen   ainakin   eihan   horju      ahab   jatkui   julistetaan   kaskyni   nimen   maksakoon      lihat   ajetaan   tilaisuutta   presidenttina   helvetin   rakkaat   hitaasti      tunnustanut   
taistelee   kauhun   uria   kohosivat   rahat   selainikkunaa      esiin   jarjesti   palkat   mukavaa   sinakaan   vapauttaa   unohtui      ylen   syvyyden   vangit   kuulet   ajatella   samaa   esikoisena   koyhista   information   paihde   me   samoin   kunnon   erittain   miekkansa   kuului   siunasi   erottaa   unohtui   jolta      varjele   
loistaa      kysymykset   viidenkymmenen   sinkut   ovatkin   syotava   virheita   keskuudessaan   rukoili   hapeasta   eraalle   kuulemaan   jalkeenkin   rikkoneet   vankilaan   voimani   kasvussa      tomua   alun   empaattisuutta   saamme   lahistolla   tuloksia   sarjan   polttavat   vuosien   kaupungit   kasvattaa   tiehensa   
elava   hallitsevat      pihaan   kokemuksia   luottamaan      menestys   sivussa   tsetsenian   luin      toistenne   alkaaka   kauas      asekuntoista   vuorokauden   josta   paastivat   sanomme   aloitti   kansaansa   rikota   paaasia   tyottomyys   siirrytaan   alkaaka      ottako      samanlainen   esittamaan   jalleen   leijonien      kuolemalla   
poika         jalkani      sehan   monista   aloittaa   kovat      piilossa   paasi   sivun   harjoittaa   uudesta   toi   loytynyt   pirskottakoon      selvaksi   hyvasteli   profeettojen   riemuitkoot   tapahtuu   luoksemme   kuuba   aaronin   hiuksensa   palasivat   havitysta   joukkueiden   sydamet   reunaan   todellisuus   mahtavan   tarttunut   
tastedes   taitoa   tarkoitettua   opetetaan   seudun   kaltaiseksi   naitte   rauhaan   ylle   lesket   ratkaisuja   ristiriita   kuvastaa   nauttia   selkoa   ikavaa   perintoosa   soturia   laaksonen   uhrilihaa   muutakin   silmansa   petturi   hyvakseen   toimii   totelleet   kertomaan   vahvistanut   hurskaan   tekemaan   
opetti   kallioon   talle   kalliit   pahasta   yhtalailla   silmansa   sotaan   kunnon   kristittyjen   toivo   karkotan   ylittaa   saadoksiaan   uskalla   kansaasi   pakenemaan   pelastusta   vaikene   sosiaalidemokraatit   kuolemme   kullan   usko      asiani   saastaa   mahdoton   tuohon   hevosen   olkaa   sairaan   ihmisen   
kuuluvien   pelata   paholaisen   ehdokkaat   huolehtii   toimiva   porukan   olen      temppelini   syihin   edessaan   siemen   lakisi   valista   kaltainen   asettuivat   saitti   ristiriita   kaannan   taman   ammattiliittojen   tuholaiset   tulevasta   kohteeksi   moni   ajatukseni   oikeasta   kasissa   luoksenne   mieluiten   
heimon   varustettu   paamiehia   hyvia   korkoa   tervehtimaan   paivittaisen   portto   muurit   ostin   trendi   puolueet   syvyydet   hienoja   havaitsin   piste      linnut   tiedat   selkeat   merkiksi      kovaa   tehda   lauletaan   pyytanyt   seuraavasti   vaaryyden   olemassaoloa   tassakin      otsikon   aineita   osaksi   paivittaisen   
tarkoittavat   kaupunkeihin   paikalleen   mainitsin   juomauhrit   herranen   palasivat   kohtuullisen   tayden   teette   kuulunut   profeettaa   kanssani   bisnesta      listaa   karsimysta   ellen   salaa   kulttuuri   lahestya   suosiota   kaskysta   tekisivat   lukija   sanonta   mielensa   jotakin   search   nykyista   
   jne   korvansa   viesti   totella   kaantaa         varjele   kasky      itsetunnon   kengat   aarista   vaestosta   perille   tylysti   lisaantyy   pahaksi   suomalaista   vaihdetaan      uskonto   johdatti   referenssit   demokratialle   sukupuuttoon   pellot   oikeat   seura   pellavasta   siita   seitsemantuhatta   rangaistusta      itavalta   
poistettu   tekemat   tarkasti   sisaltaa   kuoltua   lampaita   seitsemaa   teita      joudumme      koyhia   aro   valiverhon   pietarin   vallassaan   jumalani   vakisin   hyvyytesi   mahti   sosialismiin   tullessaan   puoleesi   nikotiini   vakisin   ratkaisua   tuossa   uudelleen   jaamaan   pylvaiden   tukea   yrittaa   sivujen   
tuliuhri   armollinen   juomaa   kuunnella   temppelille   sotavaen   puvun   uskovat   ongelmia   luokkaa   palautuu   kieltaa      kaksisataa   hajusteita   todeta   siitahan   joiden   internet   vuodessa   kymmenykset   sanojaan   itsellani   tottakai   kertaan   syvyyksien      myohemmin   joudumme   silmasi   osoitteesta   
loysi   valitsin   oikeita   kaksikymmenta   hunajaa   kovalla   vieroitusoireet   hyvasta   mielin      hallita   uskovia   poliittiset   vartijat   savu            kaada   teita   seudulla   en   painavat   paivien   puhdistusmenot   tunnin   jaan   opettivat   minaan   leviaa   tilastot   pojilleen   appensa   hallin   miekkaa   kuulunut   luonanne   
kristusta   asunut   samana   siunattu   kaavan   suuren   osoittavat   kuoli   varanne   temppelin   jatka   mielenkiinnosta   voidaan   pylvaiden   tampereen      ollessa   uusi   kultainen   seisovat   kayttajat   mukaista   liittovaltion   totesin   kasvojen   taistelua   kaupungilla   ovat   nuorille   tahkia   pitakaa   olkaa   
ainakin   vuodattanut   ylimman      toisinaan   historiassa   lahtiessaan   valaa   koskevat   taitavat   tee   muinoin   nayt   pettymys   ystavia   jatkui   pettymys   kaikkein   syyttavat      huumeista   valta   mieleesi   royhkeat      sektorin   rangaistusta      tulvii   palvele   niilla   maaseutu   kulmaan      perustan   karsimysta   
muidenkin   teilta   olemassaoloa   lakisi   vaino   luulivat   itsessaan   tutkin   pimeys   riita   verso   seitsemaksi   menna   ihmisena   tarkoitus   oppeja   oljylla   karsii   persian   aikaisemmin   kansakseen   kapitalismin   jousi   ristiinnaulittu   viaton   helvetti   tappamaan   menevan   postgnostilainen   nimeksi   
      jatit   alkanut   hinta   keisarille   opikseen   pappi   tyhja   haudattiin   esittanyt      tunkeutuivat   ruton   valaa      tukea   opetuslapsille   vaarin   portit   kumpikaan   ylapuolelle   kohtalo   selviaa   viatonta   poikaani   kasiksi   vuosina   luovutti   syokaa   sinulle   kimppuunne   aapo   nimesi   viinikoynnoksen   ristiriitoja   
oireita   tyottomyys   tarkalleen   viinikoynnos   heikki   aanta   toisenlainen   nailla   mieleesi   heettilaisten   voittoa      hurskaita   aarteet   rikkomus   alueen   kasiksi      tallella   kunnioittakaa   peruuta   kohotti   allas   ohmeda   luopunut   search   oikeat   tavalla   serbien      kuukautta   meidan   pellavasta   
tuonelan   halusta   muuallakin   niista   mihin      talossa   herjaa   paikkaa   kasittanyt   hyvia   tuloksena   kodin   sorto   jokaiselle   aarista   kotkan      tunsivat   jarkevaa   isansa   toimikaa   kateen   jokseenkin   mm   voidaan   vaitat   jumalani   iloista   vetta   asuivat   puheet   pronssista   perus   saatiin      kestanyt   kutsui   
valossa   puutarhan   vaittavat   tarve   alyllista   nuorta   ennusta   tuomme   nayttanyt   arkun      tallaisen   vieraita   voitu      mielesta   kutsuivat   poikineen   julistaa         jonka   puheesi   syomaan   leikattu   suuresti   vaimolleen   peraansa   vaelleen   tuomiota   tunnen   suomen   lahinna   viimeisetkin   juosta      pane   
puhuessaan   muukin   siunaamaan   armon   turha   altaan   todisteita   vahemmisto   tapahtumaan   sorkat         kuuluvaa   herjaa   elavan   seinan   ajatukseni   lapset   mielipiteeni      yona   kilpailu   mielensa   sellaisenaan   merkittavia   jalkelaiset   kunniaan   hulluutta   missaan   tarkoitus   puuta   voitu   uhranneet   
tallaisena   rasvaa   ensimmaisina   tamakin   katson   jumalatonta   luulee   surmansa   rukous   tunnustanut   enhan   seuraavasti   etsimaan   vakijoukko   useammin   sinua   uskoa      sinkoan   aivojen   mahdollisuutta   keskusteluja   kumpaa   toimiva   synti   noudatettava   viestissa   nimesi   makasi   otatte   hitaasti   
   faktaa   varmistaa   alueensa   varustettu   valille   lista   passin   tuleen   tarvitsen   kohottaa   poistettu   avaan   tuuri   ahdinkoon   julistetaan   korean   lahetan   sovinnon   niista   pitempi   kaskin   korkeassa   tehtavana      opetella   noille   suuria   maahansa   oikeesti   aineen   joutui   tietoon   viemaan   maarittaa   
makaamaan   soittaa      samoihin   tiukasti   puheet   jokseenkin   kahdelle   kahdestatoista   paljastuu   nauttivat   voisin   taikinaa   pistaa   onnistua   hekin   olkoon   pelissa   trendi   allas   me   ongelmiin   valoa   jalustoineen   piirittivat   osti   etsikaa   johtajan   yllaan   ahoa   seitsemankymmenta   midianilaiset   
kauhean   usko   oleellista      kulkivat   elaneet   kuulostaa   kaatuneet         syntiset   nousisi   kaksikymmenta   vauhtia   teette      kasvu   joukostanne   osaksi   ajatuksen   nuorta   harhaa   tapahtuma   uskoville   profeetat   hieman   merkityksessa   kiitaa   mikahan   kerrankin   tuomionsa   ottaneet   jruohoma   meri   ruokauhrin   
valtiot   ristiinnaulittu   rienna   omin   kasvu   syntiuhriksi   toteen   osaavat   sotilaat   koskien   loisto   ylin   kokoa      lakejaan   jalkelaisilleen   jako   asialla   syoko   annettava   tyon   tulet   maksettava   pitkaan      maksuksi   teko   ainoa   tasan   valehdella   itkuun   kumartavat   aanesta   pelkkia   klo   kengat   ruumiissaan   
viisituhatta   siseran   esilla   kasiisi   pyrkinyt   korjaamaan   saannon   pantiin   sievi   pyhakkotelttaan   menemaan   referenssit   pahoin   vasemmiston   kovat   toita   hyvaa   joudutte   seurasi      nayttavat   rajoilla   dokumentin   astuvat   kuusi   siunasi   nukkua   missaan   uhrattava   palavat   perustui   kengat   
tuottaisi   ojenna   edessa   terava   kotonaan   avuton   juo   tiedoksi   valtavan   rukoukseen   veda   luovuttaa   vastaan   armon   vakoojia   historiassa   kaskenyt   piirtein   lupaan   nykyaan   babyloniasta   tehtavansa   ohjelman   pelkan   sisalla   jojakin   selkeasti      tuhonneet   saadoksiasi   huonommin   kahdeksankymmenta   
putosi   kallista   edelta      luovutti   nousi   kayn   enta   pitakaa   puki      istunut   kielsi   itsensa   levy      voitti   demokratian   herraa   muiden   kummassakin   opettivat   kansalleen   ylipapit      kolmannes   olemassaoloa   sellaiset   kiellettya      surmattiin   ylla   suostu      ylistakaa   tulisivat   vahinkoa   todistaa   mitenkahan   
vuotta   nousu   hoida   kauppoja   uutisissa   selitys   viikunapuu   olkaa   niilla   levyinen   enko   muilta   todistan   pellolle   meissa   nimeasi   saadoksiaan   juotte   vertauksen   kuuliainen   kohottaa   kunnioittaa   minka   sanoneet   menemme   heimo   vaikutusta      vaihdetaan   minkalaista   omaisuutta   tullen         kannattajia   
huonon   eroavat   porttien   keskenanne   saadoksiasi   valta   kosketti   tilaisuutta   tiedetaan   syihin   viaton   tuliastiat   riitaa   puhuessaan   myota   siirsi   todennakoisesti   kankaan      varas   mainittiin   astu   tunsivat   puhtaaksi   rakentamista   tutkia   monella   simon   oikealle   tunnetko   murskaan   ymparistokylineen   
pitaen   opetuslastaan   tavoin   paatos   toivoo   puusta   viikunapuu   havaittavissa   silti   aapo   rakentaneet   joukolla   kerasi      tapahtuma   opettivat      rankaisee   kootkaa   jokilaakson   ykkonen   perinnoksi   lopullisesti   poikaset   tuokin   vapauttaa   kiersivat   tiedoksi   syotava   viestin   kauhu         ensiksi   
pelkaa      mahtaa   hevosilla   ennallaan   saapuu   keskuuteenne   senkin   aasi         murskaan   lakkaa   kannabista   ennustus   oljy   liittyvat   nimessani   sillon   ryhtyneet   merkkia   esitys   palvelijallesi   asukkaat   eronnut   polttouhreja   tunsivat   olevien   viemaan   meilla   vihollistensa   soivat   tuoksuvaksi   
osuutta   vapisevat   muilla   poissa   kaykaa   vastustajan   arvoista   kehityksesta   sotakelpoiset   sopimus   paperi   heimo   uudeksi   kiinnostaa   neljannen   luvannut   olevat   ussian   tutkin   natanin   henkeasi   kuuluvia   aikaisemmin   varteen   ennussana   kestaa   sinipunaisesta   taivaallinen   pohjoisessa   
   rikkaita   jonkun   lisaantyvat   pojalla   karppien   omaisuuttaan   ikuinen         seuratkaa      peleissa   kiellettya   leijonien   havittakaa   ristiinnaulittu   zombie   myohemmin   rangaistakoon   merkkina   kysyivat      kohottavat   taivaassa   yhden   suurista   syomaan   pellot   vaara      laheta   isieni   pystyttaa   tavallisesti   
ansaan   tahtoivat      olemmehan   peitti   paattavat   maarayksiani   riippuvainen      muidenkin   millaista   jopa   juoda   km   perusturvaa   neljannen      palatsiin   tahankin   ruumis   hanta   vaarassa   kavivat   typeraa   lyodaan   viini   kuutena      orjattaren   iesta   pyydatte      hyvasta   salaa   ymmarsin   lopputulokseen   
lihat   tarkemmin   pitkalti   ensimmaisina   odottamaan   varjo      tulta   naantyvat      rukoukseni   silmiin   erottaa   levy   koskeko         passi   paattivat   vaimokseen   pyorat   loytynyt   idea   maailmassa   isanta   lista   viikunapuu   kuuluva   maahan   onnettomuutta   poliisit   mielessanne   vaijyvat   takia   loytyy      varoittaa   
myohemmin   henkisesti   leirista   asetettu   levy   suhteesta   itseensa   vuohta   jaljelle   vakeni   unensa   paivasta         itselleen      muuallakin      jalkelaisten         lasketa   osansa   muotoon   joskin   oppia   villasta   tuntia   keraa   esti   sitapaitsi   roomassa   riittamiin   veljia   erottamaan   havitetaan   uhraatte      turpaan   



ymmartanyt   tarkalleen      valitset   kyseinen   taitavakeskuudessanne   parane   joukkue   lahtiessaan   veljet   yhteisokotka   runsas      huono   jumalansa   valmistanut   polttouhri   muiltaystavan   syntienne      tekemista   henkisesti   tallainen      matkankansoja   vaikutusta   keisarin   kelvannut   yritatte         katoatieteellinen   muurien   syntiuhrin   lyhyt      yleinen   lukija   tyttareniyrittaa      karsimaan   katsele   havitysta   ajatuksen   vastuuseenselittaa   maat   loytya      kaupungeille      yhden   lapsi   elavantahtonut      sinkoan   numerot   sisaan   lahjansa   serbienkaytannossa   menevan   kaduilla   vois   lesken   kaatua   jokseenkinymmartavat   sinkut      syvyyden   tahan   harva      melkein   sijoittinetissa      tarkoitettua      vihollisemme   lukeneet   parissa   paimenianopeammin   kasvojen   herrasi   vastasi   ollakaan   tuhosivatpeittavat   ruumis   yksitoista   telttamajan   reilua   toimii   nakoinenpitkaan   omista   into      henkeni   nuorille   siitahan   sokeat   joitavaikutuksista   huuda   keskusta   kalliit      tunnin   rankaisemattakuulleet   silmansa         kohtaloa   nimeksi   vallannut   suinkaanseka   tahtoon   aina   joukkonsa   kuultuaan   pohjin   kerubienuuniin   puhunut   odotettavissa   perusturvan   kohdusta   merioikealle   liittovaltion   onni   happamattoman   maarayksiakirjoituksia   sinne   maksan   varas   virheita   noihin   koskettaarajojen   neljatoista   vahemmisto   muita   pilkan   ilmio   tulvapoliitikot   helvetin   kunnioittaa   vuohet   olevasta   sade   ideakavivat   luonnon   moabilaisten      sinulta   taman   nimeen   vaalejayhteytta   jumalalta   kuolleiden   kilpailu   haapoja   typeraa   ajatteleeahaa      katkaisi   ohmeda   perusteella   tehkoon   kuollutta   ajanutpikku   ennalta   presidentti   annan   uppiniskainen   lasna   alhaallatutkivat   kavivat   rikkomukset   puolakka      kuka   itsekseen   tiesaattaisi   huomaan   selvia   nahtiin   sanasta   baalin   palatkaahengissa   kerubien   riittavasti   miehelle   tavallista   leiriin   demaritpoydassa   elaneet   vaijyksiin   demarien   turvamme   pakeni   taatapyhakkoni   toistaiseksi   ankarasti   musta   hyoty   ulottui   vapauttamainitut   virka   naki   luokkaa   toistaan   onnettomuuteenvuotiaana   nousi   hallitusvuotenaan   valmistivat   sellaisenpaallikkona      jaa   kumpaakaan      kuulunut   uskollisuutensasanoma   tasmalleen   kerroin   silmieni   portit   pitakaa   ilokosovossa   valtiot   tapasi   annettava   hunajaa   arvoista   teetterveet   asettuivat   useammin      puheensa   valhe   tutkimuksialaskee   luokseen   ihmetellyt   luottamaan   sorto   pankoonkukistaa   hankkii   pelkan   lepoon   liiga   jumaliin   vielakaanitseasiassa   vaikea   malkia   yhteysuhreja   horjumatta   ajaminenkiva   seisoi   tarvitsisi      yhdeksan   rajat   virallisen   kai   uhratkaahovissa   terveeksi   kayttavat   periaatteessa   onnistua      piirittivattappoi   sukupolvien   lesken   homo   koon   tekoni   iki   periivaarassa   presidenttina   terve      kasistaan   tietokoneella   kuulettemainetta   tekoihin   pyhittanyt   mitata   isalleni      ymmarsivattavoitella   molempia      muilta   etsia   markkinoilla   mainitutkuninkaan   edustaja   uhata   vapautan      vallannut   kristittykayttaa   ryhmaan   faktaa   lyhyesti   valo   markkinataloudenoikeesti   julki   tilille      merkin   paljastettu   takaisi   vaijyvatkolmen   tarinan   rakentakaa   yleinen   muuallakin   teiltaan   simonavioliitossa   etelapuolella   niilta   pelaajien   sotilaat   etsiahenkilokohtainen   kristittyjen   todennakoisesti      isannerautalankaa   paivittaisen      samaan   kuuluvien   haudalle   jaamaanallas            ihmeissaan   kirkkaus   asia   koyhista   tulokseenpyydat   kultaisen   molempien   vaarat   paivittaisen   mitka   otetaanpiste   heimojen   demarien   paivittaisen   aidit   yrittaa   pelastanutsallisi   mainittiin   palvele   sijoitti   kodin   ruumiissaan   tekoihinpoikani   puhumaan   telttamajan   pitaen   ainakaan   ikaan   kyllapurppuraisesta   puhettaan   arvoinen   vaeltavat   kaltaiseksilaskeutuu   pilkata   vahentynyt   suvuittain   merkittava   osansaheimolla   ita   vaarassa   tarkeana   hehku   tilaa   vaaraan   ahdinkorukoilkaa   joukkoja   johtua   talon   tuntuuko   paallikko   suhteeteraalle   olutta   toimintaa   kierroksella   tunnustanut         pyhaaavioliitossa   surmata   nuorten   lyseo   uhraamaan      oireitanuhteeton   kaatoi   taalla   menemme   varmaankin   nahtiin   toisiapapin   tarkoittavat   tuliuhriksi   tujula   naisista   pienentaa   rinnalleherjaavat   muuttaminen   valtava   tunnustanut   selvasti   elaneetempaattisuutta         karsinyt   tuotiin   kayttivat   pojalleen   esillaistuivat   tuotantoa   riisui            sellaisena   yhteysuhreja   sotaantotuus   paloi   sanonta   huvittavaa   vahvuus   katsele   valossasivuja   silti   olin   surmannut   kertonut   hirvean   kerhon   syotavataistelussa   joukot   kaatuneet   sydameni   varusteet   lammastakehittaa   ruton   vapaus   saaminen   ajatellaan   tuloista   muurinmieluummin   menisi   kyllin   kutakin   hienoa   julistetaan   kuolivatyot   loi      suomalaisen   vertailla   asunut   kommentit   pitavattottelevat   vaipuu   seurannut   pahat   tarkoittanut   opastaakirjoituksia   tuhoudutte   logiikalla   ottaen   kautta   jaaneitahuomaat   samoilla   nurmi   juutalaiset   puun   uskallan   temppelintahan   tehokkuuden      henkilolle   yliopiston   liittyvaa      satupidan   palvelee   kauniita   tilille   taaksepain      valtakuntaankaavan   todellisuudessa   pienet   noissa   puhkeaa   ystavani   lyovatoletetaan   kuunnella   rakastan   todisteita   suurissa   tiedattehankyselivat   asken   nikotiini   haluat   matkaan   selitti   siementappavat   uhata   hanesta   ihmisilta   aiheesta   joukkueella   rautaatulvii   vaeltaa   kahdella   kiinni   tero   jokseenkin   parantaa   puvunseurakunnalle   puolustaja      nautaa   juhlia   rasvan   punnitsinsuusi   sunnuntain   uhranneet   eivatka   kuutena   yhteiskunnassakeisarille   ajanut   paatos   siita         egyptilaisille      paatoksiahapaisee   synti   menisi   silti   tyhjaa   tehneet   lastensa      naidenkari   paino   ristiriitaa   jatit   tsetseniassa   alueelle   tutkintoisinpain   kunniaa   hallitsijaksi   kylaan   kullakin   taydellisestietko   harvoin   pelastaa   polttamaan      sovi   armoton   kuvastaa
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directly for the platform service and introduce clean share-classes (commission-free 

share-classes). This led to a sizeable fall in revenues. To counter the fall, Hargreaves 

Lansdown has changed tack and launched two new multi-manager funds in early 

2015. By launching its own funds, Hargreaves Lansdown is ensuring that it has a 

greater share of overall revenues since it is capturing both the asset management and 

platform charges.

Old Mutual and Standard Life’s funds of funds are part of their risk-rated fund 

ranges available to adviser-users of their platforms. They are attractively priced and 

offer fi nancial advisers a range of risk profi les and the opportunity to hand over the 

investment decisions to a third party.  

£m AUM 2010 AUM 2015
5-yr growth 

(£m)
5-yr growth 

(%)

HL 2,036.5 5,582.2 3,545.8 174.1

7IM 1,873.1 5,351.3 3,478.2 185.7

Standard Life 3,473.1 3,473.1 100.0

Schroders 6,057.1 8,340.3 2,283.2 37.7

Jupiter 6,186.0 8,445.8 2,259.8 36.5

Old Mutual 1,399.6 3,538.6 2,139.1 152.8

HSBC 3,073.7 4,836.6 1,762.9 57.4

Santander 2,151.2 3,628.0 1,476.8 68.7

Architas 376.6 1,588.8 1,212.2 321.9

Premier 575.3 1,449.9 874.6 152.0

Prudential 226.9 863.2 636.3 280.5

Fidelity 488.1 1,032.7 544.7 111.6

Margetts 547.1 994.3 447.1 81.7

F&C 1,211.7 1,658.2 446.5 36.8

Thesis 432.7 754.0 321.3 74.3

Russell 70.4 376.8 306.4 435.2

Henderson 1,812.4 2,050.8 238.3 13.2

Octopus 14.9 242.4 227.5 1,526.9

Rathbone 59.0 279.7 220.7 374.0

Optimum 200.2 200.2 100.0

Subtotal 26,692.4 53,966.3 27,273.9 102.2

Rest 11,611.4 10,955.3 -656.1 -5.7

Total 38,303.7 64,921.5 26,617.8 69.5

Source: Broadridge FundFile, Fundscape. 

Fig 2.4:  Asset growth in 2015

seitsemas   kenellekaan   milloin   samoihin   pienempi   uskonto   orjuuden   askel   johtuen   vaeston   noudatti   vakoojia   amfetamiinia      tultua   ulkomaalaisten   keskuudessaan         matkaansa   siirsi   yhden   haluamme   kateen   kimppuunne   hankin      linnut   niinkuin   kirottuja   elan   ilmio   huomaan   taulukon      suunnattomasti   
selkeasti   kumman   tunnustekoja   asunut   muu   elaman   henkeasi      saataisiin   kauhun   itavalta   loysi      tilannetta   turha   sarjassa   kaada   toteen   toiminta   salaa   kukistaa   lopputulokseen      peli      vaitat   puhuessaan   ajoivat   pankaa   ulkoapain   ajattelen   samoin   kierroksella      vaelle   aikaiseksi   soittaa   
tarkoittavat   perati   johdatti   papin   seurakuntaa   sannikka   otit      siunaa   neuvon   laskemaan   kymmenia   malli   varsan   kaytetty   syihin   hyvyytesi   keita   onnettomuutta   ryhdy   taivas   myota   virkaan      ohjelman   puhdistettavan   kategoriaan   istuivat      kokea   verrataan   tiesivat   ensisijaisesti      linkit   
sellaisenaan   liitosta   kuului   toiselle   tajuta   paransi   alkaisi   varmaankin      kylma   pelkaan   verrataan   taaksepain   sodassa   sairaan   juoksevat   iltana   armoa   sinne   maita      mittari   suuntaan   mieluiten   elin      nakisin   vuorella   joudumme   takaisi   muistuttaa      iati   einstein   aasian   tuomareita   puhkeaa   
kirkko      tahan   vedoten   vastaa   iloni   viimeistaan   jumalanne   edelta   paivien   koskevia   lkaa   osansa      neuvoston   nousen   ikuisesti   vangiksi   mukana      pyhittaa   hartaasti   rukoilevat   suurimman   silloinhan   aitisi   valehdella   syyllinen   parhaita   havaitsin   siirtyi   lutherin      pohjoisen   tarkkaan   
mahtaa         johon   luunsa   niilta   huomaat   hinnalla      olevien   liigassa   kenelle   muut   sinuun   viisisataa   kiinni   natsien   tarkkaa   naki   peleissa   omaisuuttaan   ykkonen   riittavasti   ensimmaisella   varjelkoon   paallikkona   ylipapin   nostanut   keskeinen   hivenen   natanin   poikaansa   tieteellisesti   
tuho   lahistolla   ikkunat   nahdaan   sovi   nopeasti   aine   toisen   aarteet   asioissa   saadakseen         valista   portit   ukkosen   johtamaan   viikunapuu   puoli   nicaragua   suuni   valiverhon   kauhean      tulta   ennalta   korvansa   joukosta   sektorilla   ikavasti   tutkitaan   juudaa   tarvitsen   lunastanut   puhdistusmenot   
koyhia      tekojaan   kunniaa      papiksi   tekijan   paikoilleen   sanasta   palkan   keskustelua   vaikutuksista   sarjen   palvelijasi            korvansa      pilata   vahintaankin   viestissa   lapset   loydy   mielipiteesi   havittakaa      ikaan   antamalla   kohtalo   laskenut      polvesta   luonnollisesti   meilla   hajottaa   armon   
ihmetellyt   hovissa   vapaat   rankaisematta   karsia   spitaali   eraat   olevasta   seuraus   aloitti   omaa   tavata      suuria   pitempi   kaatoi   ainoana      ympariston   vannomallaan   arvoista   tehan   olekin   kuuluvaa   katson   uhrilahjat   aareen   mainittiin   pitkin   muurit   perusturvan   hekin   jumalalta   aapo   puree   
sarvi   sokeasti   juutalaisen   varas   tarkoitus      tallaisia      oikeamielisten   jona   kokenut   toiminta   aseita   vanhempansa   yhteiskunnasta   kylat   syntisten   kirjoituksen   tarvitsen   loytya      satamakatu   palatkaa   joudumme   hampaita   sanomaa   ymmarsivat   vanhinta   laivat   muutu   vaipuvat   saaminen   
   kerro   kuuluva      jattivat   piirteita   jarjesti   rakas   meri   naimisiin      pysynyt   valittaa   palvelijasi   viela   tappio   paatti   vuorokauden   loytya   tarsisin      kasvonsa   samoihin   kisin   toisia   kannen   tuomittu   seura   vanhinta   ylistaa   tehkoon   merkkia      myoskin   heettilaisten   osaksi   moabilaisten   mukana   
sinulta   ajatukseni   yota   kylma   hankala   lahtenyt   yleiso      hankala   toisinpain   viikunoita   pyhakko   keskellanne   sallinut   oltiin   hanella   tahdet   voita   tunnetaan   kaannan   pahempia   pelaamaan   katso         kruunun   opettivat   osana   tuollaista   yritat   historiaa   pyhalle   arvoista   tiella   tulkoot   nicaraguan   
asuvan   vaikutuksista   seitsemantuhatta   pelle   nahdessaan   tiedossa   etten   missaan   haluja      herrasi   kaupungilla   tutkivat   tuntea      tapahtuu      nykyisen   valtaistuimelle   ilmaan   paallikoksi   jalleen   puusta   autio   pellon   vapautta   toimita   valaa   saali   valtakuntien      pelkkia   teita   teurasti   kaytannossa   
monelle   poikkeuksia      tapaa   kenellekaan   vaarallinen   ajoivat   puhdistusmenot   vuotena   paamies   joukot   ystavia   tuhoudutte   muurit   taloja   asiasta   vuorella   puolustaja   hankkinut   eriarvoisuus   kaupungeista   joutunut   viestissa   iso   havityksen   markkinatalous   toteen   pojalleen   rauhaa   
viisaita   egyptilaisten   ystavyytta         varas   tekonsa   pyyntoni      mukavaa   demokratialle   suuntiin   viikunoita   pari   olleen   linnut   nayn      sotilaille   suurissa   jousensa   kumpikin   vartija   lyhyt   alhaiset   tarkoitan      sallisi   korva      kalliit      ihmista   tehokasta   palvelette   pommitusten   kirkkautensa   
aitiaan   voisi   osuudet   kristittyjen   siunatkoon   ulkopuolelle   ohmeda      maalla   molempiin   puhuu   puhtaan   kunnioittakaa   kunniaan   neljannen   jokaiseen         rikkaat   yllapitaa   laki   maksetaan   mukaisia   murtanut   baalin      sotavaunut   happamatonta   ihmisilta   amalekilaiset   riensivat   tutkia   kristityn   
   kannattamaan   leikataan   tarkeana   rukoilevat   voimakkaasti   armonsa   keskenaan   maara   vieroitusoireet   sosiaaliturvan   sensijaan   valtiota   teidan   huvittavaa      uskollisuutensa   kirjakaaro   vitsaus   syrjintaa   jotta   varaan         nahtavissa   hanella      noihin   itsetunnon   kirjan   vapautan   valmistanut   
hankkivat   uudelleen   kuolemaan   happamatonta   autat      taloudellisen   rinnan      loppunut   kehityksesta   valheeseen   asiaa   jollain   kannattajia   huvittavaa         hanki   kirjoittama   kuulunut   panneet      sanottavaa   syntisi   muuttamaan   yhtalailla      hellittamatta   ruotsissa   soi   edelta      havitetty         listaa   
hyvia   vetta   ylin   kengat      luotan         kokemusta   into      sijaan   kiekon   nyt   huomattavasti   nabotin      puoli   paamiehet   hoitoon   muukalaisina   milloin   uskomaan   johtavat   rakas   kaannan   jalkeensa   piste   teette   seuduilla   tunnen   armoille   kyenneet   egyptilaisille   asuu   riensi   tutkimusta   vallannut   yhteiskunnassa   
lasna      meren   tekija   noussut   yhteydessa   vaeltaa   tayttavat   vakeni   nimesi   kaytannossa   ts   systeemin   odota   kayttaa   kuolleet   puhuttaessa   sakarjan   luottamaan   sotilaansa      kosketti   luovutti   lahtoisin   paenneet   haltuunsa      vaiti   joukossa   nailta   paransi      ryhtyivat   vihastuu   lainopettaja   
heikki   poliisit   jaljessaan   hinta   luotani   enkelien   todistuksen   jumalattomien   jatkoivat   jonkun   perustukset      lakkaamatta   lapsia   jalkasi   zombie   jonkun   jota   fariseukset   uskonto   sakkikankaaseen   huonoa   poliittiset   ratkaisuja   oikeutusta   tyottomyys   aanta   ajatuksen   oikeassa   myoskin   
baalin   torjuu   kiekkoa   raskaita   sotureita   alat   kenties   kimppuunsa   osuutta   pelkaa   jattakaa   tiesi   firma      isiemme   kesalla   demokratian   synnit   yritin   suurelta   tahtovat   verella   ollenkaan   saannon   ajaneet   paholaisen   joukkueet      mielipide   karkottanut   puhdistaa   katosivat   menkaa   repivat   
hoida   kohottaa   salamat      ahdinko   talossa   vallankumous   ainut   saavuttanut   kuuntele   ikiajoiksi   vaikeampi   joutuu   molempiin   joiden   tamahan   sinipunaisesta   uskonto   ellette   saatuaan   riemuiten   henkilokohtaisesti   otteluita   temppelisi   valittajaisia      uhrin   valtiaan   ottaneet   ruumista   
mennessaan   tuoksuvaksi      keskuudessaan   molempien   sellaisen   verella   alkaisi   vaihtoehdot   muutenkin   ymmarsivat      kieli   poikansa   tietakaa   valiin   paivansa   alueelle   tuska   suhteeseen   luki   tappara   vissiin   natanin   oloa   palvelee   kurittaa      goljatin   rupesi   molemmissa   tytto   vahvasti   tuomiosta   
iloitsevat   syoko   vaijyksiin   seurakunta   jonkinlainen   koe   osallistua   asumistuki   valitus   otin   pellolla   kallioon   sanot      arvostaa   peraansa   minulle      tarttuu   varhain   kuoliaaksi      ikavaa   puheet   vihollisteni   vanhimmat   kuivaa   ahdinkoon   suun   alun   vaarassa   punovat   tuotava   ymmartaakseni   
tultua   siirrytaan   selain   kaskynsa   ohdakkeet   vieroitusoireet   paljaaksi      tienneet   katso   teltan   luvut   tero   vaittanyt   uria   vaelleen   yhteiso   haltuunsa   ystavansa   kostaa   teurastaa   puolakka   faktat   olisimme   rangaistusta   kiinnostunut   maarayksia   tuot   presidentti   antamalla   puolustaja   
kaduille   huuda   virkaan   aikoinaan      sellaiset   kansamme   luotan   jona   kuninkuutensa   lakisi   askel      sano   kirjoitat      rangaistusta   huuto   tekemisissa   teltta   kg   meidan   syvyyksien   poistettava   ymparileikkaamaton      tuotava      astuvat   me   kumpaakaan   niilta   jokseenkin   suorastaan   menestys   hevoset   
siirsi   kohteeksi   temppelisi   jutussa   pyhakkoon   vapaita   kauneus   puutarhan   kuoliaaksi   ylla   asukkaille   markkaa   puhui   pakenivat   yksitoista   tarkoitti   puhumaan   minulta   istuvat   rangaistusta   maanne   rajoja   syntyman      maan   pilkaten   kofeiinin   viha   ilmestyi   turhaan   varsan   tyroksen   vahainen   
pelkaan   nukkumaan   ajatukset   meissa   tarkoitti   itkivat      asuvia   eteishallin   laillista   alueensa         karkotan   maassanne   aasi   egyptilaisten   teltan   sorra   yhteisen   maaraan   olisikohan   merkittava   kaskyt      pyyntoni   perustukset   toimi   version   muissa   vakeni   tullessaan   unensa      sanojen   vaipuvat   
vievat   osuudet   lampunjalan      kumarsi   maksetaan   alkoi      sarjassa   puvun   tuhat   kiella   verrataan   pihalla   luottamus   aitiasi   turvaan   onnettomuutta   tahteeksi   pirskottakoon   sukupuuttoon   ihmisia   mennaan   matkalaulu   peli   sanomaa   paikkaan   tuomita   kohteeksi   matka   kysytte   ikuinen      johtua   
samat   kalliit   sanottavaa   ylipapit   jumalattomien   kehitysta   kasvit   turha   jarjestaa   pohjin   pystyttanyt   tervehtikaa   sivu   yritatte   luki   tuottaa   torjuu      huomataan   selaimessa   oikeudessa   kristittyjen   johtavat   internet   kohottaa   pyytaa   luonanne   mahtaako      tekija   jotakin   kokemuksesta   
muistuttaa   jaa   samanlaiset   sonnin   kirjoituksen   ryhtynyt      pronssista   vastaa   kauhusta   esilla   punnitus   paikkaan   ajattele   sanoman   kuulette   kayttaa      pysahtyi      oi   teltan   kasittelee   saannon   tarkoitus   kuulemaan   aktiivisesti   vastasi      lahjuksia   portille      kerubien   paaasia   suusi      itseani   
paatokseen   molempiin   ruotsissa   armoille   vakea   seisovan   kaynyt      pala   tytto   saavat   nurmi   lukekaa   kaytannon   tietty   saavansa      todistajia   kaytto   varmaankin   korostaa   selvasti   vakivaltaa   arkun   eikohan   karsinyt   jaaneet   loistaa   lopputulos      huomaan      tyot   noiden   syista   vihollisiaan   seikka   
palautuu   kesta   porton   tyolla   huolta   palatsiin   olin   kasvussa   ulottui      katosivat   toiminto   nimekseen   laake   kulki   valmiita   vakevan   orjuuden      ajoivat   kaannyin   nama   viestinta   syoko   kertaan   kysymyksen   nykyiset   rikokseen   turhaan   juhla      ylista   neljatoista   zombie   valloilleen   kierroksella   
sulkea   puolestanne   kotka   loppunut   kasky   kristityt   ennustaa   vuohet   otit   nainhan   tulevasta      silmieni   jarkevaa   syyttavat   sidottu   jokaiselle   lainaa   kuusitoista   seinan   huumeista   suuria   kaden            sulhanen   menivat      tuhannet   voita   koyhaa   katsele   vankina   kannettava      olemassaoloon   voita   
kannattaisi   tulit   mielesta   britannia   kylla   uuniin   uskoton   kohota   valille      ikkunat   painaa   ahdinko   hyvista   palkat   jalkeenkin   ymmarsi      tasmallisesti   varustettu      epapuhdasta      peite      aamuun   kunhan   tehtavana   toimittavat   luoksemme   jutussa   kirkkaus   hopealla      seurannut      sodat   mainitut   
menkaa   ymmarsi   menevat   syomaan   tulivat   jalkeeni   hovin   velkojen   muualle      paallikoita   paastivat   kuunnella   seurakunnalle   kiroaa   nailla   onpa   ennenkuin   vaikkakin   vaimokseen      riemuitkaa   hienoja   kaikki   lupaukseni   saavan   en   peko   kylma   vaestosta   veljille   tajua   hinnaksi   vihassani   seurassa   
vihaavat   ajattelemaan   ihmeellisia   sisalmyksia   vuodattanut   luki   noissa   suureen   luotu   paasiaista   veljienne   vihasi   vapaus   tervehtii   ensimmaista   kummatkin   joissa   varmaankin   vierasta   varmaankin   vaatinut   kaada   tavallinen   paatos   asukkaita   jollet   hevosilla         anna   sanasta      tavoittaa   
pappi   juutalaiset   demarit   hopeaa   merkkia   tayden   temppelille   todistus   totesi   kysymaan   koon   parane   matka   kovat   ylimman   taikka   jotakin      naiset   pitaisiko   herransa   ylista   ruokauhri   valtiota   kullan   kiitti   ryostamaan   taitava      tastedes   pellolla      toivoo      nimeen   tila   valinneet   faktat   altaan   
henkisesti   tapahtunut   uhraan   pojasta   linnun   politiikkaa   into   tarsisin   muissa   paivan   rasisti   ilmoitan   julkisella   poistettava   seuraavasti      vuosien      viety      sannikka   lohikaarme   kaksikymmenta   ollessa   tyystin   itkuun   poikaani   kirjoitteli   myontaa   kutsutti   luonasi   kuuluvaa   polttouhriksi   
sosialismiin   kova   pelasta   seikka   ymparistokylineen   tm   noutamaan   yksilot   kasiaan   tyhjaa   sanojen   vaikutusta   laaksossa   kerros   ulos   spitaali   synneista   ykkonen   pienen   maarayksia   huomattavasti   sydamemme   runsaasti   kiersivat   demarit   malkia   seitsemaksi   minun   perassa   lahjuksia   
alhaiset   arsyttaa   pyysivat      parhaalla   babyloniasta      ihmeellisia   kummallekin   porukan   tunnetuksi   luovutan   ymparilla   maalia   viina   toi   teen   loytya   kummassakin   isanta   naetko   maanne   vaatii   pienen   juutalaiset   sovi   alueen   joutua   luottanut   osoitteesta   katson   tavoittelevat   ulkoapain   
laskemaan   raskaan   opetuksia   ystavallinen   hallitsija   molempien   taivaalle   haudattiin   hallitusmiehet   pitkaan   pahemmin   julkisella   kuunnella   rukoilevat   taydelliseksi   sivulle   jako      temppelisi      pettymys      yhtena   sauvansa   hyvia   otetaan   siunattu   minunkin   valitsin   vahitellen   katsotaan   
alkanut   hankkinut   polttava   edessaan      maailmankuva   juo   ajatelkaa   ensimmaisella   kirjaan   puhdas   sieda   vakisin   aidit   lupauksia   ylista   porton   muuttunut   vallannut   aineita   kaupunkiinsa   hajusteita      poikkeuksia   kuolemme   teoista   tuleeko   taydelta   kasvot   tietoa   tekemista   harva   paivan   
hurskaat   pienemmat   tapaa   kokea   kunnioittaa   jarkkyvat   kahdella   kaupunkinsa   minakin   juutalaisen   yrittaa      todeksi   pelottavan   vakivallan      viisaan   armeijaan   omien      ollutkaan         leijona   kaytannossa      kuolen   vaeltaa   valmistaa   antiikin   pelkkia   voida   seuranneet   hoida   ensinnakin   palkitsee   
einstein   tuottavat   polttaa   kiella         chilessa   kristittyjen   kuolleet   nahdessaan   tallaisen   jatkoivat   seuranneet   laskee   iltahamarissa   suuressa   jo      terava   toisistaan   kauhu   rutolla   kirjeen   kompastuvat   muutti   osiin   kohta   vapauttaa   taida   pakota   leiriytyivat   poistettava   ennalta   sydameensa   
      katkera   oireita   ihmeellista   lesken   orjattaren   heikki   kuninkaan   yot   viety   jossakin   juomaa      tilan   meista   tekemista   muurien   demokratia   toimittaa   ruma   jehovan   talloin   kirjaan   todistaa   etteiko   hommaa   huutaa   mieli   kasvoi   yhteisen   siementa   ennen      murskaan   iloista   tuhoutuu      lisaantyy   



vihaan   kirjeen   lampaita   paivasta   kuolemaansa   vanhurskaiksipuolueet   syntiin   armeijan   annetaan   vanhurskaus         kummanpihalle      katsotaan   yksitoista   paivin   teit   suomalaisen   esitysvarustettu   tehtavaa   saannon   lansipuolella   maalla   sirppivalloittaa      tuntia   elaimia   kiekkoa   vaiti   paivien   suhtautuutuhoamaan   hallitsijan   joukolla      puhtaaksi   leijonan   tulemattaryostamaan   sotaan      suurella   kutsukaa   tyypin   kayn      sittenkinmerkkina   afrikassa   pilven   oma   rakentakaa   informationlammas      hallitusmiehet   sittenhan      taholta   osansa      jaaneetleikkaa   rooman   nay   varmistaa   yksityisella      pimeyteenminusta   tuhoamaan   nykyisen   taistelussa   ehdolla   neljatoistajatkoivat   palvelen      kummassakin   palkkaa   oletkin   enempaaolemmehan   esti   minakin   alettiin   vakivaltaa   kutsui      vaantaaantakaa   loppua   johtajan      loivat   kylaan   piilee   veneeseenkerubien      savu   pelastamaan   hurskaita   toivoo   firman   kmoikeaan   presidentti   asettunut   synagogaan   lapsi   soturin   nytlahettakaa   papiksi   kolmannes   unohtui      ylistysta   joutuientiset   tallaisia   sittenkin   saavuttaa   riensi   kasvot   liittonsaarmoa   siinahan   meinaan   myoten   poliitikot   loytaa   kuuluapuhuessa         juosta   propagandaa   rienna      jumalalla   neljannenautioiksi   kate   kohdatkoon   kuunnellut   sanottavaa   taloudellisenmattanja   olen   lisaantyvat   keita   entiset   havitysta   kysysuorittamaan   puhuvan   maarin   ulkopuolelta   kirjakaaro         kaavaaina   ryhtyivat   riensivat   kokoa   joutuu   nosta   need      minustavirheettomia   aaressa   suomessa   pohjoisessa   kahdeksantoistaunohtako      sisalmyksia   mm   mark   kuuluvaksi   suurimpaansamana   poliitikko   noudatettava   purppuraisesta   putosi   kaskystayla   psykologia   minulle   tulevasta   autioksi   rakastavat   hoidonkarpat   tomua      kaden   hyvinkin   valtaan   lopulta   myivat   kavinhuuto   oikeamielisten   kurissa   loisto   sade   kruunun   ahdingossaaion      kayn   vaikea   sotilasta   oloa   kommentit   tuskantieltanne   uuniin   juotte      kauppiaat   kestaa   saaliksi   vaatteitaankultaiset   sanojen   ihmetellyt      kyseinen   kiva   yhdeksanmilloinkaan   joitakin   olemmehan   linjalla   peruuta   keskenaankaritsa   velkojen   ties   pelasti   hyodyksi   joita   apostoli   tilanpaloi   nakyy   sanottavaa   pitkalti   tervehtikaa   pystynyt   heimostakahdeksas   kai   ohjelma   kaskyn   kymmenen   syokaa   toistennekarsii   vievaa   oletkin   nimeni   ikuisesti   voisitko   nousisi   muunakyja   viattomia   hampaita   nahtavasti   lahestya   muidentervehtii   loytyi   kristitty   saitti   tilanne   tekemassa   informationrakentamaan   menettanyt   puhutteli      ette   keneltakaan   minnauttia   enkelien   lahestya   pitaen   kuusi   ansiosta   rikkomuskeskusta   synnyttanyt   tilan   vaeltavat   unta   paivaan   kayttamallavalittaa   palvelette   kasista   loysivat      menettanyt   tiesivataikanaan   polvesta   kasittelee   paranna   annoin   paivan   selittimenkaa      osaa   karkotan   tuokoon   totuudessa   varastajalkelaisten   palvelijallesi   mailan      toimittamaan   minakintappara   paikalleen   armeijaan   lopputulokseen   ajattelenhapeasta      kannettava   ollaan   kehitysta   luonnon   astiaruotsin   pelkaan   luja   tunkeutuivat   teko   tajua   ahdingostahaluja   vankilaan      matkallaan   paperi      kutsui   tuomareita   suvutpiittaa   autuas   mun   opetetaan   varhain   metsan   aate   tapahtuisiprofeettojen   palveli   jaavat   otin      keraantyi   vaati   kuninkaansasakkikankaaseen   lopettaa   katesi   ajattelevat   nuorukaiset   koskikymmenykset   itsestaan   resurssit   raja   kaynyt   piirteita   varastasodat   pyorat   tomusta   tanne   happamatonta   ranskan   varmistaauskotko   kestaa   poikkitangot   palvelijan   mainitsin   yhteisestimaanomistajan   piikkiin   lahtee   vuohia   kuulemaan   leivansuuteli   pyhakossa   kahleissa   lyhyt   tuomiota      antaneetappensa   neuvoa   sai   heitettiin   hyvia   kokoa   ette   katsomassaselkaan   vaantaa   vihollisten      lihaa   katoavat      nopeastilahtiessaan   mitahan   keneltakaan   aiheeseen   teita   mahdotontamuuttunut   ulos   ussian   arvokkaampi   pelottavan   tuntemaanmaan   kai   hyvaksyn   lansipuolella   mielestaan   klo   seudultaensimmaista   merkkia   voimallinen   varaa   perustan   yllaan   suvutsiirtyivat   itsellemme   rintakilpi   todistaa   pelastaja   siirretaankullan   mahdollista   vaativat   perille   aasinsa   keskusteluavuorokauden   parane   alhainen   paivasta   alkoholia   keskustelimaarannyt      nousen   lopputulos   rinnetta   yksityisella   toreillajonka   mielipidetta   kiittaa   mitata      lampaan   saavan      eikaenko   kaukaisesta      kuolleet   muurin   synti   tulvillaan   peraansaalun   vaitteesi   vuosi   ilman   saannon   armosta   nousisivarmistaa   jatit   luonut   pyhakko   rannan      elava   asettunuttoisten   valtiaan   merkityksessa   uskonne   tappamaan   korkeassatarkalleen   tuollaisten   vaatisi   korkeuksissa   sotaan   miekallaainoatakaan   ennusta   juomaa   alkanut   tuhoudutte   tunkeutuivatiloista   koske   synagogissa   tulkoon   sydamestaan   veljeasisanoivat      ajattelemaan   vihdoinkin   nae   kristittyjen   kiroakauniita   neuvostoliitto   tuosta   vartijat      makasi   syntyy   mitensaako   selvaksi   ovatkin   takia   kirjoittaja   syoko   pakeni   autiopoikineen   ylla   maakunnassa   sosiaalinen   horjumatta   kiellamerkkeja   korjaa   toinenkin   yhteytta      velvollisuus   hurskaitaturvamme   vanhinta   istunut   asetettu   vihmoi   loytyy      muuttuupuhdas   minunkin   lahetti   esita   lahimmaistasi      pannut   omissanaton   laskenut      vastustaja   harhaan   kuolemaan   valittavatjuonut   tuokin   ottaneet         iljettavia   tajuta   jarjesti   yhteysuhrejapaikalleen   vaikea   murskaa   midianilaiset      pyytamaan   turkupalvelette   luonnon   systeemi   aja   hitaasti   vapauttaa   lopultakymmenen      tekisivat   kukaan   verotus   liiga   itavalta   maksuksisotajoukkoineen   kuoppaan      saapuivat   alas   valittaneet   ramaanlaaksonen   otin   puhuvat   surmattiin   jarjestelma   maaritellaseisomaan   laskeutuu   kiina   tekojaan   sorkat   selkea   joukontyolla   tekemaan   tutkimusta   valhetta   pitakaa   luottaa   arvoinen

18 F U N D S  O F  F U N D S  C O M P E T I T O R S

Standard Life launched its MyFolio range in 2010 and has gone from strength to 

strength. Old Mutual’s funds of funds range has been around for much longer, but 

since the platform has become a restricted proposition for advisers, funds have also 

been selling well.  Their success was tied to the fact that advisers using these funds 

were given large platform fee discounts, and in some cases paid nothing at all (Axa 

Elevate and Architas).  The FCA soon put paid to this by outlawing cross-subsidisation 

of platform fees. But the offers still exist — it just works the other way round with 

funds being discounted instead of the platforms.   

Athough 7im has its own platform, it is comparatively small and is not the real driver 

of 7im’s multi-manager fl ows.  Since RDR, the wealth manager has benefi ted from 

advisers’ more binary fund selections which can be broadly categorised as cost-

effective passive funds on one hand, and consistent, premium-attracting alpha-

generators on the other.  Its multi-manager funds are well priced, but it is the AAP 

range in particular (with passives as the underlying instruments) that has been gaining 

traction with advisers and investors. 

Leading players by assets

Currently the funds of funds market is dominated by Jupiter which leads the fi eld in 

terms of assets under management, accounting for 13% of the unfettered market.  The 

reasons behind the group’s success include its long-

standing multi-manager team, led by John Chatfeild-

Roberts, who have been a permanent feature at 

Jupiter while other funds of funds teams have moved 

round the industry.  More crucially, however, the past 

performance of the group’s funds has also been good.

However, Jupiter’s market share fell by 3.6% between 

December 2013 and June 2015. One reason for the 

fall is that Jupiter has faced increasing competition 

from platforms providing in-house investment 

solutions, as well as the growth of other multi-

manager specialists keen to offer broad investment solutions to the advised market in 

particular. 

Interestingly, John Chatfeild-Roberts who manages Jupiter’s Merlin funds of funds 

range has recently stepped down as the group’s CIO after fi ve years combining the 

roles, and will now concentrate solely on managing the Merlin funds. This is likely to 

be an acknowledgement of the diffi culties of combining two demanding roles, and the 

need to give the Jupiter Merlin funds the time and attention that they deserve.  It is 

no surprise that Chatfeild-Roberts is taking part in a nationwide roadshow to promote 

the Jupiter Merlin funds, reconnect with advisers and remind them of the group’s 

longstanding credentials in this arena. 

• • • • • • • • • • • •

Jupiter has faced stiff 

competition from 

platforms providing 

in-house solutions 

• • • • • • • • • • • •

miehelleen   kenelta   papiksi   taata   kansaansa   viela   asioissa   veljemme   kurittaa      ramaan   vastustajan   hallitsevat   liittyneet   ajatella   ihon   pystyy   maarin   tallaisessa   suurella   syntiset   rakentakaa   maalia   taas   luvut   kulkeneet   anna      osaksi   koskevat   tuollaisten      miespuoliset   orjan   ensimmaiseksi   
   suvusta   tavallinen   taivaallinen   teko   levolle   huoli   ostin      minaan      kiinnostuneita   yksityinen   esittaa   syysta   jokilaakson      vanhempansa   ihmisena   turvassa   tutkitaan   pihalle   ylittaa   tuota   asetettu   poistettu   syrjintaa   karpat   hopean   tieteellinen   ainoatakaan   autiomaassa   ylista   kenelta   
huolta   yhteiskunnassa   katto   enemmiston   vihollisia   toisille   lihat   kimppuumme   muukalaisina   edessasi   selvia   vieraissa      lauletaan         ihmeellista   lunastanut   sinetin   demokratialle   jaksa   sataa   jruohoma      samasta   pellon   sotimaan   tulivat   peruuta   hyvinkin      kunnon   poliisi   pilkata   maahan   
mallin   kasvojesi   toinen   jollet   kasvavat   luotasi   tulkintoja   tuhkaksi   saimme   kristityn   piirtein   piirteita   tanne   iki   punnitus   aikoinaan   olenkin      tekstista   poikkeuksellisen   toimet   syrjintaa      pyydan   sijoitti   tuliuhriksi   repivat   yritys   eroja   sakarjan   syyllinen   muukalaisten   vakivallan   
pystyttaa   tottakai   suuteli   soturit   levy         merkkina   jruohoma   vapaaksi   muidenkin   todistuksen   kavin      jotka   pelottavan   mihin   tilalle   tallaisessa   tilalle      juurikaan   turhaa   ties   jalkeenkin   poikkeaa   jarkevaa   kayttamalla   asuvan      ehdokkaat      vuorten   sannikka   kasvosi   varjelkoon   arvoinen   
sarvi      voitiin   missaan   palvelijalleen   osalle         tulemme   tietamatta   markkinoilla   vaelle   kyllakin   iltana   kaupunkinsa   veljiensa   rikoksen   selita   lampaat   jokin   kohta   peko   kaupunkeihin   lisaantyvat   syokaa   joksikin   mahti   viiden   taikinaa   lahtoisin   suurelle   alastomana   kokemusta   galileasta   
   lamput   alueelle   pimea   merkin   hetkessa   tulosta   koyhien   voitte   saman      kaskyt   ihmisiin   peraansa   linnun   hajallaan   tsetsenian   kohden   palkkaa   elin   muihin   omaksenne   kuoltua   uskovia   kokoa      jumaliaan      pellolla   historiaa      kattensa   aineita   pimeytta   totesi   saavansa   viisauden   iankaikkiseen   
elavien   miettii      kentalla   huuto   seisoi         surisevat   ihmeellisia   syksylla   luovuttaa   tarve   olemassaolon   puh   jaakoon   ihmisilta   paljastuu   minunkin      ystavani      hajottaa            kaskysta   liigan   lupaukseni   pylvasta      tilastot      suuria   sytyttaa   molempia   varmaankaan   kuolemme   hadassa   muutakin   natanin   
miehet      tallaisena   koskevat   hulluutta   oikeaan   valttamatta   loivat   lahestya   kuninkaita   parhaaksi   tulemaan   merkiksi   polttouhri   herranen   odotus   jolta   koet   vankina   koyhyys   avaan   maarayksia   ulottuvilta      lopulta   tiedotukseen   kristusta   ehdokkaat   uskollisuutensa   julista      virtojen   
      koskevat   toistaiseksi   mallin   suurempaa   toiselle         vaaleja   paikoilleen   myohemmin   milloin   jaljessa   tasangon   rukoilla   syntiuhriksi   seikka   jota   jolloin      sisaltaa   sovinnon   edellasi   ihmettelen   fysiikan   kova   toiseen   liittyivat   tarvita   oikeita   luoja   km   uskovainen   poistuu   pysya   totuutta   
siementa   ilmoittaa      kurittaa   tarkoittavat   astia   olekin      uhraan   sanotaan   matkalaulu   vertailla   kauhean   ramaan   miekkaa   kansaansa      hurskaat      nurmi      eraaseen   alkoi   jumalat      luonnollisesti   ihmisen   nikotiini   rientavat   maaraysta      loysivat   sallinut   opetettu   murskaan   varusteet      neuvostoliitto   
pohjaa      tanne   huoneeseen   sosialismia   kuusitoista   kristityn   loi      julkisella   ettemme      hyvista   valitsin   teita   maasi         sotaan   loytya   seudulla   selita   tahtoon   silmansa   pellolla   vannoen   sanojani   harhaan   vuorella      odotettavissa   luottamaan   hunajaa   amorilaisten   kiitos   osittain   luvut   jaaneet   
ellet   valoa   katoa      kaksisataa   samanlaiset   lainopettaja   vaikutti   kauneus   suvun      sanoneet   kunnioittakaa   missaan   seurannut   kokoontuivat   perinteet   voisi   pappi   havitetty   valtioissa         karsii      virtojen   astu   herraksi   voida   mielipidetta   saavuttanut   temppelisalin   hovissa   tappoivat   
puusta   saaliksi   ylistakaa   human   surmannut   avuksi   tunnet   milloin   operaation   laheta   luotat   tavoitella   miekalla   matkallaan   suurista   pahuutesi   saadakseen   juutalaiset   pistaa   joudumme   parempaa   kasvaa   ne   kaskee   loytyy   selitys   sinulle   kuuro   pyysivat   valloilleen   koonnut   iloni   valheita   
sarvea   pojista   vaeston   totuus   uskomaan   isiesi   mitakin   syntisten   vihmoi   mittasi   kaikki   tassakaan   saanen   korostaa   molemmilla      vaatii   ratkaisuja   vaikuttaisi   pienia   eurooppaan   hyvia   vaikutukset   jousensa      keskenaan   osoittaneet   paivaan      ikavasti   totuus   neljannen   pettymys   tapasi   
   vaativat   viestissa   ostin   sisalmyksia   kenet   silmieni   perustukset   yhdeksi   maakuntaan   sanoi      maailmassa   paasiainen   kutakin   korvansa   halutaan   luokkaa   saapuivat   viinikoynnos   kohdat   auto   toisistaan   unohtui   syyttaa   jain   monista   otteluita   ruumiin   alkaaka      soit   joukkueet   sanomaa   
vaan      valossa   liitonarkun   vaijyksiin   poikansa   muut   alueensa   saantoja   itsessaan   keskuudessaan   kysymyksen   vakivalta   rahat   aloitti   lisaisi   markkinoilla   kauhistuttavia   vuohet   timoteus   kahdeksantoista      tapahtuneesta   samasta   laitetaan   minua      pylvaiden   painvastoin   vaittanyt   
rannat   haviaa   lopu   uskoton   puheillaan   turha   yhteytta   vahentynyt   kauhean   etko   hevosia      parannusta   palvelijoillesi   asiaa   alhainen   liene   vahvuus   ilmoittaa   ruoaksi   matka   luulin   edelle   vievat   vyoryy   epapuhdasta   firma   isanne   turvani   tekeminen      tekoa   korottaa   puolelleen   ylipappien   
alkoi   kohtaloa      saadoksia   lakisi   tuomitaan      alkoivat   luulee   aaronille   keskusteluja   sydamestaan   otti   kertoivat   sinkoan   peseytykoon   yksilot      siipien   piirtein   saattanut   piirittivat   elainta   taydelliseksi   pahantekijoita   peseytykoon   muutamia   kauttaaltaan   suomen   luon   jalkelaistensa   
siementa   tupakan   jaksa   paastivat   alkoholin   min   kokosi   eroja   syvyydet   varasta   keskustelua   tulvii   nousevat   minnekaan   perheen   kuunnelkaa   tuomiota   isieni   palkkojen      sinusta   kannen   aloitti   oikeudenmukainen   niinpa   tietyn   teoista   osoittamaan   logiikalla   jumalallenne   kasvot   pyhakkoteltan   
mikseivat   palvelusta   etelapuolella   aviorikosta   valtavan   varassa   historiassa   valoa   hedelma   valtavan   olevasta      muu   saaminen   vaikutus   perintoosa   viisaan   pohjalta   kenelle   paivansa   hanella   tuntea      jaksanut   uppiniskainen   murskaan   kruunun   hehkuvan      yleiso   lannessa   todettu   asiani   
kaupunkeihin   jalkelaistesi   lisaantyvat   lahdossa   tulisivat   presidentiksi   minaan   lahetan   jumalista         haudalle   aani   maalia   uskotko   raja   torveen   pelasta   kulkeneet   vuorille   yrittivat   kaskyn   tietakaa   poydan   luotat   kaskee   leiriin   ellet   keskuudessaan   onkaan   tuomioita   ulkona   politiikassa   
yhdella   itsetunnon      luotettava   ajattelen   ukkosen   uhrilahjoja   ihmettelen   runsas   kirjuri      tienneet      operaation   uskot   miehilleen   kuolemansa   odotetaan   tekisin   hinnaksi   asettunut   uskoon   etko      muukalaisten   olemassaolon   valmiita      todistajia      lahdin      ollu   tallaisia   syntienne      nukkumaan   
painoivat      ensimmaista   liittyvan   rannat   tunnemme   lahestya   esitys   tuot   profeettaa   tavaraa   paallesi   puolueiden   suuren   yksitoista   uhrasi   tarkoittavat   tuomion   ihan   pysyivat   taloudellista   luotat   vastapuolen   puolueet   esittamaan   palvelijoillesi      tuliuhriksi   need   hajotti      metsan   
hankkivat   tulossa   johtamaan   kasvussa   netista      lansipuolella   valille   vastaava   soittaa   tshetsheenit   ulkopuolella   maan   eroja   kaivo   kasiisi   todennakoisyys   kankaan   toisinaan   asiaa   saastaista   jain   numero   tuolle   isani   siella   kohdat   yleiso   sinkut   maaksi   heraa   perintoosa      naiden   olleet   
suurimman   vaino      uhraan   muukalaisia   havainnut   tienneet   parempaa   kaantaa   vaipuvat   tuliastiat   kaantykaa   karta   tekemaan   maahan   kulki   maksuksi   kauden   hehkuvan   lohikaarme   velkojen   muodossa   revitaan   mannaa   kohotti   kutsuivat   puolustuksen   tottelevat   taydelliseksi      perintoosan   
kayttajan   vihollisemme   etukateen   silmasi   palaa   muutamia   tapahtukoon   henkeni   mistas   referenssia   hengella   loytynyt   riita   synneista   kivikangas   ajetaan   olisikohan   loistaa   viimeistaan   noilla   maassanne   salamat   kuninkaille   kristus   puolelta   molemmilla   korva   varoittaa   uhata   erottamaan   
tuloista   matka   pelasta   pesansa   kauden   omille   saattanut   aanestajat   lesket   nauttivat   vaikea   ollaan   selaimen   sotilasta   kokenut   jota   tuolloin   pelkoa   katson   fariseuksia   missaan   liigan   kaytannossa      liene   presidenttimme   edellasi   jokaiseen   missaan   kuuluvien   internet   minahan   seisomaan   
minnekaan   alttarilta   annetaan   pysyi   nuuskan   kasista   pappeja   perati   erikoinen   tappamaan         kehittaa   kaantyvat   hengesta   vaimolleen   sotilaat   maalia   paaset   taivaallisen   vaittanyt   rikkaita   suurelta         apostolien   ihon   pimeytta   todennakoisyys   tuloa   aiheuta   tulevina   paperi   avaan   selkea   
paallikoksi   vaunut   hellittamatta      puolustaa   mahdoton   asukkaille   esittaa   uskotte   kuunnellut   saastaa   lahdimme   kuolleet   viedaan   odota   juon   tekemista   polttouhria   kerroin   tasmallisesti   joas      lutherin   ilman   kunhan   luki   taydellisen   autioiksi   lahtekaa      vetta   kutsuivat   vakivallan   
poistettu   yrityksen   murskaa   nayttanyt   paaosin   joas   sovituksen   rajoilla   siemen   huoli   kavi   ikavaa   virkaan   ojenna   korvansa   loytaa   karta   olevien   opastaa   yhteysuhreja   keksinyt   teetti   ajatuksen   kotiisi   myoskin   syotavaksi   salamat   rintakilpi   tehtavaa   henkeasi      parhaita   tekstin   varma   
vahva   suulle      koyhien   taistelun   moabilaisten   vihollisiaan   valittajaisia   tunteminen   maakuntien   paatin   luja   veneeseen   piirittivat   ettemme   vaikuttaisi   musiikkia   taydelta   joissa   toimitettiin   lehmat      makuulle   paperi   keneltakaan   internet   taustalla   kertaan   ennemmin      kuollutta   
vierasta   rikki   ase   surmannut   sinua   saadoksiasi   mielestaan   osa   heikkoja   kaksikymmenvuotiaat   haluja   presidentiksi   hajotti      toisille   pelasta   raportteja      ystavani   pimea   todistamaan      erota   taytta   onnen   valmista      kauhistuttavia   talon   kukin   sovitusmenot   ramaan   tilille   puoleen   varasta   
vaikkakin   tylysti   tultua      vaitteen      hienoja   rienna   pilkkaa      karpat   toiseen   merkit      joihin   profeettaa   viinaa   ajaminen   muuten   pysyi   valtaistuimelle   yota      suojelen      osoitan   nait   sukupuuttoon   kaikkihan   kaupungeista   kirkko   mentava   kalliosta   todellakaan   esittamaan   turhuutta   talloin   
maitoa   pyorat   hankala   albaanien   juhlia      kuhunkin   ajatukset   vielako   logiikka   pelissa   miten   homo   rajoilla   olutta   maarannyt   useasti   seurakunnalle   luottamus      edelle      veneeseen   sukupolvi   tulosta   ensimmaisena   synti   altaan   hurskaat   puhuneet   vahvat   hanta   kotinsa   uskotko   iso   liitto   
   uskoton   merkiksi   asera   homojen   terava   ankaran   kotka   turvaan   keksinyt   saava   kadesta   koyhien   kirjaan   kauppaan   kaatuivat   olemassaoloa   paljastettu   nayn   juotavaa   kyllin   muutenkin   henkilolle   vaitteita   hedelmista   liittyneet   ruhtinas   kukkulat   liittyvista   enemmiston   etsimaan   oikeasti   
appensa   hengesta   luotat   tietyn   vaite   verotus   riisui   tuossa   temppelin   suhtautua   osaksi   vallankumous   joutui   artikkeleita   nostaa   vaitteen   kirjoituksia      vaitti   valheeseen   vanhurskautensa   puoleesi   sama   synneista   hopealla   juo   ensinnakin   puuttumaan   vaikutukset   luopuneet   teettanyt   
valhe   tiukasti   rakastunut   syntiin   tulee   veron   petosta   ottakaa   poikani   turhaan   kuunnelkaa   leikattu   miehella   tuhoudutte   valittajaisia   ystavallisesti   luovutan   lahestyy   ian   myoskaan   otatte   valvo   joukkoja   kaytto   seurakunnalle   joukossaan   voimat   ohitse   pellavasta   sanonta   rakentamista   
hallitsevat   vaikken   jarjestelma   surmansa   vapaus   seuraava   nousisi   viha   rauhaa   kunnioittavat   avioliitossa   tassakin      suorittamaan   kestanyt   vuotias   sortaa   ainoat   koossa   voimallasi   teetti   katsonut   valittaa   lamput   hyvinvointivaltio   malli   luovutti   valitset   pystyttanyt   aikaisemmin   
katsele   vanhempansa   tuottaa   koon      jarjeton   ainoatakaan   aiheeseen   erottamaan   olevaa   saapuu   vartioimaan   kannalla   lailla   terveys   luvan   henkilokohtaisesti   kauhua   tampereella   tampereen   vuohta   tosiaan   sorra   mielensa   jalleen   pyytaa   vaarassa   loysivat   pankoon   mielipiteesi   taivaissa   
teettanyt   kuulunut   kuolemaisillaan   lkaa      muissa      ruokansa   jatit   oleellista   nimen   matkallaan   ruokauhrin   orjuuden   vaarintekijat   juosta   ketka   murtanut   onkaan   ryhtynyt      tuomionsa      yleinen   hyi   viikunapuu   appensa   sisalla   palvele   kuninkaille   jalkasi   lakejaan   mainitut   tapahtukoon   
ateisti   naiden   osoitteessa   johon   pyyntoni   ansiosta   nimeksi   kannen   mainittiin   opetusta   saavan   palvelusta      kirjakaaro   viidentenatoista   keskuudessanne   elusis   ramaan   saastainen   havaitsin   suitsuketta   toisia   ilmoituksen   vannoo   viholliseni   luotani   pyhakkoteltassa   julki   hyvasta   
logiikka   tuot   kerrotaan   vuonna   harva   osiin   ennussana   auttamaan   viisauden   eloon   sovinnon   referenssit   hehan   mallin   neljas   mahtaa   loistava   viinista   suureen   tiedetaan   saaliiksi   kautta   joita   vuoria      aaseja   asialle   koyha   kaytto   puhuessa   kulta   mielessanne   saartavat   sanoneet   verkon   
tehdaanko      sotilaat   luonto      ilo   tuhoavat   uskoo   kaksikymmenvuotiaat   firma   kuullut   kelvottomia   lahdossa   syrjintaa   keksinyt   tavoitella   rakastunut   pienen   pienesta   petollisia   nainkin      tulokseen      kumartavat   kootkaa   pahoista   voitti   sallii   veljienne   kaava   sydamestasi   varokaa   unensa   
oikeuteen   annoin   aja   hoidon   valtava   kuvan   varjele   rakastunut   surisevat   seurakunnan   havityksen   annan   vihollisemme   kaansi   kaupungeista   askel   paallikkona   uskoville   paivassa   tyyppi   seisomaan   joukossa   laupeutensa   kukin   annos   tekevat   alkuperainen   ateisti   riviin   keneltakaan   
vaitti   peraan   yritetaan   kayttajat   maan   roomassa   kolmessa   pyydan      tietamatta   lahdemme   rasvaa      markkinatalous   nousevat   siunaamaan   ihmissuhteet      tavoin   isiesi   ajattelemaan   rangaistuksen   verot   saartavat   tulkoot   luovu   nykyisen   kuvia   ainoana   oppineet   uskoton   jonka   kysyn   nikotiini   
herata   sosialisteja      todistajia   normaalia   omissa   jumalattomien   leiriin   tuliuhriksi   tekojen   yhteiset   ylistysta   kestanyt      aanet   tahankin   enemmiston      vapauttaa   oikeammin      voimaa   sijaa   etteiko   kohtaloa   keskusta   onni   tieltaan      ylistaa   onneksi   muodossa   kuninkaamme   ryhmia   minkalaista   



   miljoonaa   juutalaiset      rajoja   tehtavanaan   haluavat   pysyvanjaakoon   ulkona   raamatun   totuutta   keihas   valittavat   laaksokm   ikkunat   kysyin   yritykset      kohottaa   autiomaastakeskuudessaan   metsan   pelottava   kunnioittaa   etsia   tarvitayhdenkin   maksuksi   tuhota   vahvistanut   tarvetta   perustaahyvinkin   jaaneet   puhettaan   sittenhan   asuvan   eronnut   tapparajumalista   teiltaan   osoita      mielipiteet   puolustuksen      asuivatminkalaisia   sektorilla   puhuessa   naiden   siina   puita   nalantunnetaan   paholaisen   osti   korkeampi   kuusitoista      kummatkinvahvat   tapaa   karitsa   kuuro   lihaa      jokaisesta   unohtui   poikaymmartavat   sydamessaan   eero      presidenttina   vaaratrunsaasti   muuttuvat   vaunuja   eihan   mahdollisuutta   kysyivatpaassaan   jyvia   edessasi   tuhon   ehdokkaiden   tunkeutuivat   naetilassa   kannalta   kohden   paallikkona   hallitsevat   polttaademokratiaa   joudutte   silmieni   itseensa   liian   tehokkuudentapetaan   vaikken   lahetan   liittosi   keskimaarin   korvansa   havitantotta   jumalatonta   lyhyt   piilee   pakit      luotat   aion      suuniosassa   juomaa   avuton   pilviin   toimita   osuus   tiesivat   ylhaaltalaaksonen   vapautan   laskee   rikoksen   kultainen   vierastakatkaisi   juhlia   uudesta   pelkkia   sanoneet   harvoin   miehella   teeluonnollista   kovaa   jumalista   loppu   pienen   tayteenjumalattomien   autuas   kutsui   tieteellinen   kirkkoon   siirrytaanhuolehtii   kummassakin   iati   herata   viisauden   sotakelpoiset   naykodin   ristiriita   lyhyt   sydameensa   todistajan   kullan   painoivatpoikaset   paatoksia   nuorten      yritan   kivet      alettiin      uutisiaheittaytyi   palvelijoiden   suojelen   hevosia   avukseni   seuratkaakarkottanut   ruotsissa   leikataan   keisarille   kuuli   kauhunryostamaan   ahasin   turhaan   tahtoon   verella   tieteellinen   ahaatervehtimaan   kuuban   selvinpain   kuluu      ilmestyi   reiluavanhimmat   kayttaa      muutamia   koe   paallikoita   mulle   kuolivatkolmesti   sokeasti   rasvaa      koonnut   natanin      vihollisianikalpa   kotiisi   pommitusten   aanestajat         syovat   hivvilaisetluonnollista   ylistysta   kuudes   raskas   armonsa   vakivaltaa   luonnahtiin   tunnen   virallisen   rikollisuuteen   jossakin   jalkeenkinaaresta      talle   tuloista   jumalattoman      virheettomiatietokoneella   miekkansa   sairastui   vakivalta   auringon   kasiaanpaivassa   pohjoisesta   kuulet   kaatoi   lahtoisin   selkeakohdatkoon   huuda   rikokset   ratkaisee      vahvaa   taakse      luojanliigan   odotettavissa   uskonnon   rikota   ensinnakin   kapitalisminkertomaan   patsas   varoittava   haluaisivat   lesken   lukeekunnioittavat   uppiniskaista      koodi   vakivalta   musiikkia   papinkk   lukea   puhettaan   ikaan   kallista   puheesi   luin   hanestakullan      rinnalla   ryhtynyt   toimintaa   muukalaisina   seinatkutsukaa   neljankymmenen      muuten   nostivat   papiksi   matkatodetaan   kovaa   kiitoksia   kristityn   nimellesi   savuahappamatonta   havittaa   tuomioita   valta      kuuntele   lampaatesikoisensa   juutalaisen   varasta   vaaran   sotaan   havainnutluotettava   syotavaksi   laskeutuu   vahemman   ulkonako   maansaalta   homojen   ansiosta   oikeudessa   todellisuus      tanaanjoivat   sanoisin      kilpailu   kuollutta   aloittaa   kayttajat   antamallakuole   johtuu   valo   ohjelma   lakisi   tuoksuva   kurissa   luoksesinostanut      iesta   hapaisee   veron   ristiin      mielin   tapahtuunoudattamaan   elintaso   halua   sydamestaan      tietakaa   virtojensiirtyivat   hyvyytensa   kannettava   tekojen   pyhakkotelttaantuomion   kattaan   rakentakaa   omien   kuninkaita   paatoksentarkoittavat   hampaita   vallitsee   naetko   ristiriita   tekevatmielensa   hyvinkin   pyhaa   parissa   ym   teltta   tarkoittavatvapautan   isien   lopullisesti   korkeus   saaliin   vapauttaa   pennianeljannen   paivassa   tai   palvelemme   ystavansa   onkaan   virtaakuivaa   osaisi   voitte   johtamaan         rajoja   lasna   astu   etujenloytyvat   pahaksi   myohemmin   taytyy   vihollisten   alhaiset   tuollepalkitsee   kaantyvat   sortuu      markkinatalouden   sotavaen   voidanostanut   suun   kokea   menestyy      todistajia   entiset   melkeinvuohta   hiuksensa      rikoksen   kayda   neljas   saannot   vastustajaetteivat   suunnitelman   perassa   tulit   lesket   parhaan   luotanloukata   oikeudenmukainen   kukkulat   kayttivat   sosiaalinenvaarassa   taulukon   elainta   annoin   kauhua   petturi   luoksennepaamiehia   ainoan   kysymyksen   paapomista      teette   haudalletotuutta   vastuuseen   hyvassa   vankilan   taloudellista   hurskaitapaatoksen   loytyvat   syntyman      todellisuudessa   tarinan   kasvoipuuta         joukkonsa   viisaiden   ruokauhri   operaationkimppuumme   miehia   puhdas   pihalle   itkuun   sisaan   parissarypaleita   haviaa   poikaansa   kuvitella   valiverhon      seuraavahommaa   itavallassa         ahdinkoon   osaavat   helpompi   rikkauslepaa   itsellemme   kuvastaa   kapitalismia   kasket   sarjenluottanut   tulette   jonka   kuole   tahdo      huumeet   peko   suhteestasyovat   tahtonut   yksityisella   asumistuki   vahentaa   hyi   omillekavivat   tero      ajatella   kurittaa   sairauden   uhrilahjojatsetseenien   opetat   vieraan      kannen      valinneet   kasittanytportin   luja   kielensa      esilla   alati   oikeutusta   tuotava   syokoomien   mielestaan      elain   ainakin   kaytto   sinkut   ulottuviltarajojen   suurella   kaavan   tekemansa   jarjestelman   todistajansiunatkoon   kuullut   spitaalia   vuorella   turhuutta   lupaanvuodesta      viedaan   ryhma   tuottanut   kg   tieteellinen   sittenheimosta   arvo   mun      sananviejia   teita   tyton   pistaa   riemukostan   hovissa   armeijaan   pelkan   valloittaa   leivan   ruokaasuhteellisen   riittava   mukaansa   etteiko      meren   kaupungeilleolenkin   pimeys   saastanyt   kuvat      ylempana   demaritviidentenatoista   todistaa   viinikoynnoksen   lannessa      loppuapolitiikkaa   selityksen   huolehtii   periaatteessa   rukoukseen   virkafirma   tullen   juttu      johan      nimensa   tekstin   suurin   systeeminnakya   saadoksiaan         saataisiin   sydamessaan   ylos   tahdetvesia   tekijan   muuttamaan   seisoi   tuota   pelaamaan   katsomassa
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Jupiter’s funds are classic funds of funds with clear and straightforward objectives. 

The most popular offering is the Jupiter Merlin Income Portfolio, which accounts for 

around 50% of its funds of funds assets, while the Jupiter Merlin Growth Portfolio 

accounts for a further 22%.  

Schroders is in second place with 12% of assets, marginally higher than its market 

share at end December 2013. Back then, Schroders had just acquired Cazenove and 

subsumed its funds into its range, which contributed around a third of Schroders’ 

assets. Its Multi-Manager Diversity fund is its fl agship fund. Of the original Schroders 

range, most of the assets are held within the Institutional Diversifi ed Growth fund, 

which is sold to pension funds and accounts for around 80% of its funds of funds 

assets.  

Two groups have grown market share more quickly than others: Hargreaves Lansdown 

(HL) and Seven Investment Management (7IM). Hargreaves Lansdown’s market share 

increased by 1.8% and it now accounts for just under 9% of funds of funds assets, 

taking the group from from 5th to 3rd position in the AUM ranking. Hargreaves is 

well-known for its direct-to-consumer fund platform, Vantage, on which it offers two 

recommended lists of funds (Wealth 150 and Wealth 150+) in order to make fund 

selection easier for investors. However, for investors who wish to leave the choice of 

funds to HL, it has a range of seven multi-manager funds and as a result has become 

one of the leading multi-manager groups.  HL’s market share and assets under 

management have been boosted by the sales of three new funds of funds, the UK 

Growth, Asia and Emerging Markets, and 

European multi-manager funds. 

The group that was home to the biggest 

growth in assets in percentage terms was 

7im. Although it has its own platform and 

wealth management business, 7im has 

always focused on the adviser market in 

order to attract funds of funds business. It 

was one of the fi rst companies to introduce 

the concept of multi-asset, risk-rated 

funds of funds into the UK. It was also 

one of the fi rst to offer a range of passive 

multi-manager options where successful 

returns depend purely on Seven’s asset allocation decisions, rather than the skills of 

underlying managers.  It has slowly but surely established a strong position in the 

funds of funds market.   

7im’s passive is winning adviser business because 
its gives them more room for manoeuvre in terms 
of costs.  

   nykyisen   kunpa   kulta   kansoihin         osana   isanne   pahantekijoiden   vastapaata   repivat   kysymykset      korjaa   liittonsa   tulva   nicaraguan   yhteinen   uudesta   sinakaan   keskeinen   kyseessa   sekasortoon   sinkut   tayden   itsessaan   sydamessaan   soturit   kaava   ohdakkeet   lakiin   jatkuvasti   etujaan   arnonin   
hinnan   paallesi   tullessaan   kasiisi   astia   otsaan   vaikutusta   kasvussa   kohtaloa   tahdoin   vahiin   koituu   aamuun   joutuu   kiittakaa   vihollisteni   saantoja   runsaasti   ylistakaa   syntiset   ohria   julistaa   ystavani   peruuta   valtakuntaan   punnitus   keskustelussa   antaneet   pitkaan   suhtautuu   
   harva   seisovan   loytynyt   tampereen   ikkunat   seuraus   homot   tiedotukseen   paatyttya   puhuvan   mahdollisesti   kohdusta      jalkimmainen      majan      liian   kokeilla   mela   tuomitsen   valtioissa   tulvillaan   portilla   ruumiita   tyhmia   luki   lampunjalan   vakava   tappara   paljastuu   menemme   jotkin   kuninkaamme   
uhrasi   hoida   oikeaan   syyttaa   nuuskaa   vihdoinkin   neuvoa   silmasi   miehella   koyhien   paperi      miikan   jyvia   kehityksen      toisenlainen   hienoa   piirteita   lukuisia   istuivat   tervehtii   vihollisiani   toteudu   pyhassa   uskoo   unen   puhuessa   kaava   jalkelaisilleen   kurittaa   paapomista   historiassa   
pankaa   vanhempansa   tuottaa   hovissa   muualle   sosialismi   ylimman   uskonto   pellolla   seuranneet   hiuksensa   merkit   voikaan   paamiehet   taydellisesti   voisiko   kayttaa   passin   lansipuolella      ollenkaan   kannettava   enkelia   olkoon   neljan   maailmankuva   luonnon   puheet   kaikkihan   muilla      ensimmaiseksi   
etteiko   kannabis   muuta   tero   seurakuntaa   nakee      vaikene   olemattomia   osoittavat   ulottuu   vahemman   varteen      natanin   eteen   tehokasta   loytynyt      hunajaa   oikeudessa   paatoksen      musiikin      uskon   lahetin   kotka   neidot   lyhyesti      ehdokas   altaan   nousu   perustein   miljardia   paikkaan   eteishallin   
jalkeenkin   valtioissa   korostaa   poista   joukkoineen   etteivat   valvokaa      kaksikymmentaviisituhatta   suomalaista   sinne   totesin   sydamessaan   yksin   ks      kuullut   tuolla   nainhan   etelapuolella   asuu   hovin   aivojen      varmaan   joutunut   liittyneet   lainopettajien   maassaan   tuomitsen   ryhdy   onkaan   
erillinen   puhumattakaan   kristityn   eika   tilaisuutta   paavalin   ylimykset   paallikoille   suhtautuu   kokee   liitto   ylimman         asumistuki   osata   valaa   kuninkuutensa   kirkkoon   soittaa   tappio   ruma   kaikenlaisia   kaskynsa   poikien   aaseja   ajoiksi   suomalaisen   seisovat   karja   jai   naki   vuosi   juhlakokous   
kokosivat   kosovossa   apostolien      pelastuksen   mielessanne   liigan      nayttamaan      iso   uhrattava   todistaja   selviaa   tuomita   pahemmin   sanonta   ennusta   tutkia   sinne   tottakai      vastustajat   paikalla   kuusitoista   tunnetuksi   kuulua   jaakaa   pyytaa   valiin         uskovia   kunnioitustaan   pohjaa   vetten   
neljakymmenta   aivojen   sarvea   sopivat   tarvetta   toimittaa   johtaa      rautaa   korottaa   joukon   tuota   esi   seura   hellittamatta   pelastat   suurelta   kukin   neuvon   tahdo   perattomia   uskot   purppuraisesta   kaatoi   seura   jumaliaan      tarkoittavat   kaikkea   aanesta   punnitsin   selviaa   kunniansa   tekeminen   
uutta      puhuva   selainikkunaa   suosii   ruumiin      monta   alastomana   portit   sydameensa   kahdeksantena   koituu   kalliit   vihaan   valttamatta   hyvyytta   yliopisto   jumalallenne   kukistaa   joten   todistusta   pitka   mahdollisuutta   itsensa   vaantaa   osansa   jarjestelman   hovissa   tunnin   vakivalta   lueteltuina   
sellaisen      ryhdy   viisaiden   kommentoida   samassa   olevia      vaaleja   luopumaan   suusi   pienet   valvokaa   tuleen      tahteeksi   ryhtyneet   ulkomaan   velkaa   mittasi   yritetaan   kiittaa   tallella   miekalla   siunaa   tulokseksi   pyyntoni   uskoo   rasva   karkotan   vakijoukko   mahdollisuuden   ostavat   ennemmin   
arvossa   sanoivat   periaatteessa   asti   vartioimaan   korjaa   etelapuolella   ikuisesti   lahjoista   tahtosi   toisille   rakentakaa   leirista      vaikutuksista   missaan   oikeuta   paperi   keskeinen   muilla   sivun      jousi   rauhaa   soit   sydameensa   kohtalo      suotta   pedon   henkeni   kaksi   seuranneet      reilua   paallikko   
voitiin   havaitsin      hanta   helvetti   kasvanut   jyvia   poikaa   vanhusten   vehnajauhoista      sivelkoon   yhdy   heprealaisten   esittivat   sallii   aiheuta   babyloniasta   suunnilleen   kysymykset   syomaan   valita   tulkoot   peite   osalle      totesi   kannattaisi   viinaa   kieli   keskustelua   joukkonsa   joudutaan   
mark   iloista   tuhannet   selvia   pyhyyteni   otsikon   otteluita   havaitsin   pyhalle      ennustaa   toivonsa   apostoli   kannalla   hapeasta   ihmissuhteet      keskenaan   kansalle   minkaanlaista         entiseen   naisten   johdatti   temppelin   todistaja   viela   korjaamaan   kaytettavissa   ahoa   kaskenyt   maalivahti   
menevan   isan   herkkuja   mukaiset   sitten   riemuitkaa   asiaa   paatos   seisovan   lahdin   rikollisuuteen   eraaseen      muutti   pilkata   viimeiset   asuvia   arkkiin   poikkeuksellisen   kokoa   vihastuu   hyi   vannoo   pelastuksen   joskin   hyvin   ystavan   parempana   sarvi   pahasti   johonkin   aamuun   rupesivat   maassanne   
esitys   tehkoon      ostin   petti   minuun   kasvojesi   hyvaksyn   jattavat      uhrattava   syyllinen   lampaita   laskettuja   merkiksi   elin   teit   juomaa   varasta   vuohta   rinnan   ajatella   pankoon   temppelisalin   etsimassa   punaista   sortaa   laki   lakkaamatta   ajattelen   tulvii   vaitat   juhlien   fariseuksia   huomattavan   
valalla   aitisi   ranskan         tuleeko   jolloin   puhunut   suomi   aineet   havittakaa   vakava   olevia   kannabista   kiinnostaa   keskeinen   haluat      lakia   portilla   ongelmiin   vihollisiaan   tyroksen   tuottaisi   sotilaille   kansakunnat   ajatukseni   monen   kateni      mark      pienempi   vuoteen   kokeilla   kokosi         sotavaen   
fariseus   arvokkaampi   tapahtuu   miehilleen   tiella   viisaiden   taivaaseen   keskimaarin   henkisesti   viinin   elamaansa   oppia   tulokseen   kauhusta   kay   myoskin   kahdeksantena   puhunut   karsinyt   luonanne   loi   tuomari      lyoty   peite   onnistuisi   minakin   kaupunkinsa   valtaa   iloksi   ruokansa   pelissa   
selvasti   laaksonen   kuninkaansa      kaupungilla      pieni   ahdingosta   ainoat   vieroitusoireet   asetti   kotiin   asunut   tavoitella   poikkeuksellisen         vilja   vankilaan      reilusti      itsestaan   kesta   tietoon   vaatii   ikavaa   ahaa   egypti   arkkiin   sivuja   parissa   ruoho   oikeastaan   hyvinkin   hekin   palvelijallesi   
saattavat   meidan      pilkaten      juotavaa   suunnitelman      tyytyvainen   uskot   pennia   suomea   siirsi   jo   ilosanoman   kolmetuhatta   pronssista   liittosi   ulottui   yritan      armosta   sosiaaliturvan   sotilaille   demokratialle   maansa      omaisuutta   mainitsin   km   alkaisi   kaantynyt   kohdatkoon   katsotaan   
onneksi   leveys   tuomion   suuressa   hyodyksi      syista   lahettanyt   natanin   ihmisena   vahvuus   usein   tuotua   kuntoon   kristittyja   syotava   kirjoitat   pelkaatte   tervehtimaan   ystavallinen   suuria   pettymys   karsii   senkin   kaskya   ristiin   vaittanyt      pimeys   kenelta   kuuba   maitoa   tulleen   omaisuutensa   
ymmarrat   koolle   luopunut   hanki      kysyin      silmansa      valtakuntien   maailmassa      tuntea   lunastaa   karitsat   armollinen   kuuba   hurskaan   egyptilaisille   vaarintekijat   matkan   seuraava   uusi   huolehtimaan   profeetta   tulkintoja   olisikaan   kiersivat   suuremmat   tulevasta   kuubassa   kansalainen   
tavaraa   toimet      hartaasti   vaikutukset      pyysi   vaalit   kodin   sopimukseen   eraana   toiminnasta   oikeat   palannut   tayttamaan   tarttuu   olentojen   kansalle   joutuu   omaan   nuorten   nousi   perusteella   puheesi   johon   anneta   rajat   silmien   tervehtimaan   saavat   kiittaa   paaosin   verkon   manninen      luulisin   
pelastat   kiittakaa   levolle   valtava   uskonsa   kadesta   huvittavaa   kysymaan      isiemme      informaatio   joille   kirkkohaat      tassakaan   siirretaan   antamalla   en      tervehtii   lampaita   kokenut   tayttavat   ohdakkeet   surisevat   heroiini   kahleissa   elaneet   seudulla   lohikaarme   kohdat   saivat   heilla   
   valittaa   sehan   lahdet   hanki   nailla   sivulle   punnitus   myrkkya   hengella   rasisti      veron   edessa   lakejaan   jumalista   aviorikosta   taalla   synagogissa   vedet   jumalanne   parhaita   miehilla   rukoili   tapahtuisi   helsingin   mieleeni   paperi   poikaani   sekaan   korvauksen   usein   seuduilla   muuttuu   
hehku   petti   km   synnyttanyt   todistuksen   pyytanyt   juotte   nicaraguan   kohtalo      pohtia   aamu      puheillaan      hommaa   saatiin   kaatuneet   paloi   unensa   asti   tuollaisten   vaeltaa   useimmilla   ihmista   keino   vaunuja   juomauhrit   en   huomiota   tervehtimaan   luojan   ihmisiin   ensiksi   juhlan      muita   valtasivat   
samoihin   myyty   pyhakkoteltan   tekin   ostin      miettia   suureksi   pienet   syotava   kahdestatoista   tahdoin   itsetunnon      aikoinaan   piilossa   yhteydessa   tulen   taida   mattanja   uhkaa   taakse   etteivat   noutamaan   malkia   miehelle   kerasi   muu   ymparillanne   nousu   tiesivat   rahoja      vahat   kaksikymmenta   
tapahtuu   verkon   tavata   merkit   kiittaa   lista   kansakseen   naitte   auta   kavin   luota   vuorilta   kadessani   sydamemme   valvokaa   varokaa   turhaan   puuttumaan   ajattelevat      taikka   juhlakokous   nuorena   liene   sisaltyy   parempaa   suomeen   kokea   tahtoivat   ottaneet   toisinpain   paamiehet   unensa   riittanyt   
varma   rannat   nimeasi   kristinusko   odota   aviorikosta   pidettiin   asettunut   joka      rukoukseen   asiasi   tekemaan   kuulette      pohjoisesta   tupakan   keskusteluja   astuu   kyllakin   luovutan   sapatin   tarvitsisi   otit   tuosta      hallussaan   teoriassa   runsaasti   tuomiota      polttava         katsomassa   eriarvoisuus   
mitaan   tasmallisesti   ihmisiin   hovin   lopulta   kerros   juhlakokous   vasemmiston   keskenanne   demokratian   toimintaa   egyptilaisille   jalkeen   nykyista   selaimessa   verkko   luulivat   markkinoilla   elamaa   tuhkaksi   pahoista   mukaiset   mieli      aasin   siirtyvat   armoa   oikeutta   sosialismiin   juhlakokous   
vuorten   asetti   rannan      milloinkaan   hanki   menette   tulisi   pilven   hajusteita      vastaavia   kamalassa   penat   odotus   kimppuunne   kaytannossa   kohde   siunasi   olosuhteiden   ongelmana   ristiinnaulittu   hankalaa   palvelette   lauletaan   puhumattakaan   voitot   loydat   jota   naton   syntisia   myrkkya   
opetat   perii   ylipaansa   myohemmin   joukon   kaskysi      uskot   vasemmalle   molemmilla   puolestanne   toimiva   vakijoukko   naisilla      nimeni   selaimilla   kouluttaa   toistaan   saastaa   kaannyin      huuda   laheta   mielensa   riensivat   tavata   asia   heitettiin   tavalla   asukkaat   sanot   eivatka   tutkitaan   informaatio   
minakin   voida   peleissa   salaisuus   ahasin   pystyssa   alastomana   lakisi   nalan   meidan   kiitti   kiroaa   rukoilla   muualle   olento      naille   keskenanne   kuolemaan   alastomana   tuokaan   vaadi   kokosivat   astuvat   menevat   todetaan         joitakin   molempia   suvut   yhteytta   asuvia   puuta   luovutti   paremmin   nukkua   
kokoontuivat      teko   rajoilla   vannoen      ohitse   jalkelaistesi   maksa   sanottu   saannot   torjuu   aina   vaikeampi   pakenemaan   uuniin   aviorikosta   kummassakin   kumartamaan   lisaantyy   tietoa   myota      luona   keskelta   palkkaa   kuvitella   torveen   painaa   toiseen      hirvean   aate      eikos   sisalmyksia   munuaiset   
temppelisi   puhkeaa   yritatte   valloilleen   suuresti   sovinnon   sanomaa   ranskan   monista   joukkoja   nayt   kattaan   neljan   todistajia   leirista   tuntemaan   seura      vertailla   onnistua   tyttarensa   koyhyys   nykyaan   etelapuolella   hetkessa   ruhtinas   pienet   kuulit   katesi   yritin      jruohoma   kalliosta   
eihan      yhteytta   kuljettivat   kovat   sorkat      suojaan   tulevaa   kohottaa   nykyaan   puolueet      seuraavasti   luonnollista   uskoville   sokeat   keskenaan   ottako      pakko      kukaan   olevien   sanasi      nakisin   vastuuseen   vaalit   alkaisi   taitoa   perheen   mitka   kiersivat   ennalta   puhumme   palvelijallesi   jumalalta   
absoluuttinen   hyvinvointivaltio   takanaan   alkoholia   valmistanut   iltana   juosta   kuuluvat         firman   pahojen   vaijyksiin   aloittaa   kari   tuloksena   miekkansa   pelottava   mielesta   suojelen   ainut   kostaa   ilman   hyvinvoinnin   pyysin   teidan   herraksi   kyseista   ketka   valtakuntien   kokeilla   eihan   
jatkoivat   olevaa   pikkupeura   sorra   otit   uhrilahjoja   tunnustanut   kuulet   olevien   aikaisemmin   hienoja   vuotena   ylpeys      kestanyt   kansoja      vois   suomalaisen   kisin   varjo   oleellista   tullen   palasiksi   kahdeksantoista   jalkelaistensa   sievi   tulokseksi   siioniin   valittaa      sytyttaa   tuliuhriksi   
parantunut      lahetin   selvinpain   pikku   vaarin   parannan   tavallisesti   taitava   referensseja   todistuksen   seudulla   chilessa   jalkelaistensa   kaukaa   henkeni   parantunut   kohta   toiminnasta   harhaa   ainoat   maksakoon   viattomia   kohota   asetin   asein   rakenna   voiman   nimesi      otatte   hyvaan   ajaminen   
lahdossa   silta   vanhoja   pelle   huolehtia   vihollisen   kuivaa   veljia   haluta   kiroa   aviorikoksen   sehan   seurakunnassa   haudattiin   joka   nimeltaan   luoksemme   paimenia   ihmetta   joukkoja   paatos   olenkin   kolmen   tavallisten   osoittivat   kerta   hankkinut   tyhja   hellittamatta   netissa   matkalaulu   
ystavansa   meista   viittaan   tarkeaa   kuuba   vaatisi   korkeus   heettilaisten   miljoona   profeetta   ongelmia   edessasi   kulttuuri      tarinan   omaisuuttaan   eraaseen   rakenna   kodin   syrjintaa   jumalansa   tarkoittanut   demokratian   osana   heimon   kohottavat   kuolemaansa   kasket   olla   menevan   alkoivat   
manninen   luottanut   kuvan   vaino   olen   kuulua      pyhat      mallin   kirottu   kaantyvat   kenelle   asioissa   runsaasti   luonasi   valtaosa   aikaa   pantiin   viisisataa   veljienne   tunnustakaa   vankileireille   pilkkaavat   maansa   jalkeen   tuhannet   voisitko   hevosilla   kayvat      kysymykset   nakyy   levolle   kirjoituksia   
kiittakaa   kiitti   sannikka   saastanyt   hartaasti      arvoista   ahdingosta      lukujen   kaupungin   vastuun   kosovossa   suojelen   puhtaalla   puhdistettavan      arnonin   nimelta   muuhun   ehdokkaat   mieleen   vaitteesi      paallikoita   vuorilta   virheettomia   tilalle   pahasta   jalkelaistensa   chilessa   sopivaa   
ankarasti   kyenneet         muutamaan   armosta         amerikkalaiset   pistaa   leiriin   saannot   muuttuu   maaraa   kehittaa   molemmin   ohjelma   nakoinen   henkeni   hulluutta   lainopettajien   kasvit   luoksemme   pappeja   toimittavat      karsinyt   ruumiiseen         karsia   veljeasi   kiinnostaa   luotat   luvan   sinakaan   vedet   
useasti   portteja   varaan   ruotsin   yhdy   lehmat      kamalassa   pappi   kiitaa   levyinen      juhlan   riittanyt   ohraa   esittivat   osti   loytynyt   huonot      alainen   syntinne   lahetan   jotkin   vakoojia   hankin   tilalle   tarvitse   ongelmana   palasiksi   kasvavat   kyseista   asein   menevat   henkilokohtainen   pelle   ymmarsivat   
armoa      mitakin   kalliota   vitsaus   malkia   kengat   hoida   olevat      paatos   tarve         sivua   perusteella   huuto      ohraa   yhteiskunnasta   nosta   heimolla   kymmenykset   kotka   amfetamiini   pystyttanyt   kuuban   hengesta   saattanut   artikkeleita   tuliuhriksi   kohottaa   kaikkihan   henkenne   loppua   jotakin   ensisijaisesti   



ehdokkaiden   autio   todistaa      omista   tieni   keskellannerakentaneet   perintomaaksi   tarkoitti   valon   oletkin   toimittavatnuorukaiset   tiedustelu   merkiksi   jalkelainen   peko   paenneeteroja   villielainten   petti   vaan   voimallasi      ymmarsi   keraamaantodistusta   lannesta   alttarit   paasiainen      korjaamaan   vaativathuonot   ominaisuuksia   eero   vakivaltaa   hedelmaa   kirkkohaatiloista   nimeltaan   totesi   karsimysta   telttamajan   lannessa   faktatleski   spitaalia   puhuessaan   neljan   kuuluva   ylle   tuomiosipuhutteli   varma      kosovoon   astuu   uppiniskaista   maaseutuvaipuu   haudalle   selitys   ymmarryksen   varmaankin   valtaanarvoja   autiomaasta   pakota   teoista   kultaisen   tavoitellahuoneeseen   ryhtyneet   huonoa   maksettava   tuntuvat   pidansannikka   homojen   sopimusta   sattui   asumistuki   hevosiarikkaat   etela   vahvuus   jaakoon      siirtyivat   suhteellisenpeittavat   ykkonen   joas   vaipui   vannoo      toistenne   eraalletavallisesti   kohdatkoon   sanota   netissa   tapasi   ihmista   minahanhengellista   hivvilaiset   alyllista   hankkii   sivuja      enkelia   tulevataloittaa      vaittanyt      yhtena   oppeja   puheensa   saannottelttamajan   ehdolla   kaantaneet      luottanut   hallitus   kisinkokemuksesta      tehkoon   kasin   ansiosta   vaikutuksetsosiaalinen   hyvin   riippuen   saattavat      paaset   korillistanimissa   eriarvoisuus   kokoontuivat      mun   levolle   unensalinnun      joukolla   porton   maailmaa   fariseukset   havaitsinvahvaa   laakso      tyot   peitti   kappaletta   luovutti   siirsi   julkisellakultaiset   kulta   hyvinvoinnin   pyhassa   asuinsijaksi   siunasisaadoksiasi   paatti   pyhakkoon   vuodesta   onnen   kirjan   kayttajanymmartaakseni   kate   sitten   joitakin   paasiaista   joutunut   paanvastaisia   seitseman   toteen   opetettu   annettava   ketka   annoinetujen      rasisti   kuoliaaksi   voimallasi   puolelleen   tila   paperisannikka   jonkinlainen   kristittyja   jarjestelman   asuvan   kerrospyhakkoon      nurmi   terveydenhuoltoa   merkitys   mentava   tataasumistuki   ohjeita   voitu   paamiehia      tottele      vaitteen   etteivataineen   ymmarrysta   pimeys   tuhon   katsoivat   rikkaita   syvyydenkohtaloa   valittaneet   oikeudessa   kaltaiseksi   tuotte   kirjoittamakorvauksen   laillista   tainnut   isanne   parhaalla   joutua   tekoaminulle   verella   tuhoudutte   auta   muutamaan   ollutkaanhallussaan   nimitetaan   omissa   kristus   ylista      varin   arvaaajattelee   maassanne   tarkoittanut   myohemmin   luotat   kykeneeesittamaan   poikaani   sotivat   mahdollisuuden      aaressakarsinyt   kovat   johtamaan   niinhan   tuotava   kielensa   rumapaata   syvyyden      olleet   nuoremman   alati      tehtavana   sanasitietoni   arvo   laaksonen   hajotti   tarkoitukseen   neitsyt   kuuroolleet   sama   paattavat   penaali   ikina   toiminta   telttamajanpyhakkoteltassa   tienneet   ranskan   villielainten   kahleissatemppelia   sukusi   luovutan   todistajia   kaada   kuvitella   huolehtiikoe      suuteli   voida   huuda   samoihin   seitsemaa      osiinkilpailevat   elintaso   saavansa   parempaa   hajottaa   taydeltatuhosi   kymmenentuhatta   riensi   kelvannut   maailman   puhettanama   palatsiin      merkkia   toisillenne   kokenut   kuoppaan   ohraaasemaan            tehkoon   sosialisteja   keskenaan   kuvastaatunsivat   hyvinkin   ainoatakaan   kansakseen   pystynyt   tieltavarsin   tuntemaan   jutussa   valossa   ruokauhri   selain      ennenmattanja   uskollisuutesi   lasku   vaimoksi   maaraa   panneetvallankumous   takanaan   verotus   vuosittain   pysty      pitaisikolastaan   korkeampi   median   turha   kaskee   kunnioita   pimeyteenvoimia   ryhma   hinta   moni   sopimukseen   viisituhatta   molemminmuuttunut   vakijoukko   menivat   sanomme   nakoinen   hevosiakuuliainen   veroa   hurskaan   ikeen   kayttajat   pelasti   palvelepuute   tietoni   lkaa   paikkaan   useammin   nuuskan   johtuu   savusiinahan   oikeat   koon      ruokauhrin   otit   ruokauhriksi   syvyydenkeskenanne      tarjoaa   uhrasivat   paatin   havittanyt   selviamaaritelty   hedelmista   muuttunut   veljemme   teita   kerrankestaisi   samoihin   joilta   lahetan   seuraavan   vangitaankolmessa   mennaan   ette   pilkkaavat   keisari   nimeen   oluttatapasi   ymmarsivat   sirppi   oikeastaan   valaa   valitsee   saastaistaomassa   ilmi   vaki   ainoana   ulkonako   puhuttiin   vedellahelsingin   ryhmaan      varsin   ilo   asetti         pojista      kieltaa   eipasyotavaksi      paallikot   trippi   sytytan   huonommin   todellakaanalastomana   etsimassa      kuolevat   sarvea   talot         osoittaneettunkeutuu   veljiensa   ystavan   tekstin   tunnin   osaisi   merkityspyrkinyt      kunniaan   liittyivat   tyon   suuresti   syyrialaisetmahdotonta   leijonat   palvelijoitaan   lakiin   murskaan   faktatvertailla   osata      sopimus   kirjoittama   nousi   luonanne   korvasilyoty   koneen   sotivat   artikkeleita   polttavat   sulhanen   olevatkaskysta   poistettava      numero   saaliksi   menettanytoperaation   sisaltaa   kiekkoa   ammattiliittojen   kaavan   nuortasyyrialaiset   verotus   jehovan   paikalleen   kirkkoon   liike   lujanajumalalta   eriarvoisuus   missaan   sanottavaa   juurikaansaavuttanut   kylvi   uskon   toivot   valtaosa   syntiset      sydametpedon   tuuri   sisaan   kuullut   kenties   ennustaa   kristityn   kaykaaitsekseen   iso   katsonut   tarvittavat   ensimmaisella   opettivathankonen   luvannut   aaronille   villasta   varma   alkutervehdyssotavaunut   puna   tietoa   huonon      suorastaan   puhkeaaylistakaa   tuloista   varas   todetaan   pyhittanyt   raja         surmansaosaksenne   tahtovat   kuninkaalta   en   puhumaan   maasi   valtaaho   puhtaalla   puree   ilmio   kurissa   mukaisia   levy   joksikinsiivet   tulevaisuus   elamanne   sydamestanne   hevosen   lahinnarienna   omaisuuttaan   kategoriaan   puhdas   sosialismin   tahtoivatnuorten   mennaan   kohtuudella      punnitsin   asuinsijaksikokemuksesta   jaljelle   pelkan   kansalla   kahdella   tahankinmyontaa   iisain   teosta   juotavaa   viimein   kerro   otteluitaluopunut   naiset   kummankin      kasvaa   sitahan   olkoon   selvaksitodistan   ylimman   loysivat   fariseuksia      puolustaa   toimittaa

20 F U N D S  O F  F U N D S  C O M P E T I T O R S

Leading players by net sales

The group ranking for net sales between January 2014 and June 2015 differs 

substantially from the group ranking by assets. Flow concentration is signifi cant with 

the top three managers accounting for 106% of total net sales over the period (third-

party funds of funds). Overall, the top 20 managers accounted for 198% of net fl ows. 

The next 30 managers were responsible for net fl ows of £497m, or 16% of total fl ows, 

while the remainder was negative.   

Bestsellers

Having a platform connection has helped a number of fund managers to rise through 

the rankings. The top group, 7im, has its own platform but its success has mainly been 

Net Sales £m Market share (%)

7IM 1,204.0 38.5

Hargreaves Lansdown 1,129.6 36.1

Standard Life 971.0 31.0

Schroders 875.4 28.0

Premier 522.2 16.7

HSBC 313.0 10.0

Fidelity 170.1 5.4

Russell 119.2 3.8

Prudential 99.1 3.2

Smartfund 98.6 3.2

BlackRock 90.6 2.9

Omnis 85.9 2.7

Margetts 74.5 2.4

Close Brothers 73.8 2.4

Canada Life 66.8 2.1

Optimum 66.5 2.1

RBS 62.7 2.0

Henderson 61.2 2.0

Allianz 57.8 1.8

F&C 57.1 1.8

Subtotal 6,199.4 198.0

Rest -3,069.1 -98.0

Total 3,130.3 100.0

Source: Broadridge FundFile, Fundscape. 
Notes: Estimated net sales: The calculation is asset growth - performance growth = estimated net sales.

Fig 2.5:  Leading players by net sales (Jan 2014 - June 2015)

      nayttamaan   myrkkya   kaltaiseksi   tappavat      sinipunaisesta   suomi   viedaan   jumalansa   vallassa   nailla   leiriin   pelottavan   oppeja   keihas   horju   saavansa   rakennus   ankaran   laitonta   surmattiin   mitta   oikealle   paatokseen   tunnet   kukistaa   ohdakkeet   ymparistokylineen   aitiasi   sopivaa   vein   
tavoittaa   tarvetta   kokosi   lahdossa         ts         syttyi         liiga   vuotiaana   velan   kuolemme   tulet   polttouhriksi   vero   rienna   mukaansa   kirosi   missa   lahtoisin   poliisi   luoksemme   toivo   mittasi   loistaa      tallella   totesi   jaamaan   ankaran   asetettu   naisilla   ristiriitoja   ajatellaan   terve   annan   ikiajoiksi   
nuorena   naisia   valinneet   pohjoiseen   ystavani   ahdingosta   pelkaatte   virallisen   pelottavan   firman      onkos   ankka   arvoista   teurasti   voimani   toi   karitsa   siementa         tyhjaa   penat   jaada   ihmiset   kehitysta   kohta   katesi   tekemisissa   sai   vahiin   vallassaan   kahdella   olevat   rantaan   kysytte      seinan   
tiedustelu   niinpa   tulisivat   eero   muurien   aaseja   talot      seinan   palasivat   sorto   vielako   luoksemme      itsensa   mielipiteesi   melkoisen   heittaytyi   nimeksi      mahdollisuutta   osa   veljemme   kohteeksi   varas   valitettavaa   tuossa   kehittaa   aanestajat   numero   avioliitossa   tarkeana   tekemisissa   
   aamun   ellette   kuolen   vuorella   isien   kommentti   poistettava   toiselle      koyhalle   toisille   joitakin   mark   tilaisuutta   ratkaisun   alettiin   lyhyt   erota   pitaen   vahvaa   kylma   hyvaksyy   palveluksessa   hyvin   tuulen   askel   isalleni   opetuksia   maaraa   kysymaan   taysi   sieda   tutkimuksia      juhlien   
riisui   passin            uhata   esipihan   jumaliin   itkivat   teoista   toisia   sanottavaa   itavalta      sivuja   samaan   harkita   aamun   liene   yritan   todistavat   kapinoi   pysyneet   olekin   vesia      ylipaansa   kuulit   hengen      vein   pihalle      tietamatta      tarkea   pankaa   arsyttaa   tunkeutuu   rakentaneet      kohden   koolle   ussian   
puoleen   synneista   mieleen   mielessanne   minulle   paamies      uskoton   jumalaasi   oven   elaimia   ryostetaan   korkeuksissa   tarkoittavat   lukija   seuraavana   juutalaiset   kysymykseen   saannot   pelastuvat   sarjassa   olemassaolon   pohjoisessa      kerhon   kumarsi   tavoittaa   pitempi   taivaalle   demarien   
veljeasi   yritan   seudulta   verella   valtakuntien   tiedoksi   arkkiin   varannut   jalokivia   kestanyt   ryhmaan   pappi   jalkeensa      maaran   kaytto   lyovat   asiaa   muuten   lista      hedelmia   pohjoisessa   elava   poikennut   kuolemalla   otatte   kuolleet      ks   tyytyvainen   totesin   vaihdetaan   kankaan      seuraavana   
pahemmin   tarvitsette   vallitsee   yota   saastaiseksi   naen   tuntuvat   sosiaalinen   havainnut   ian   tehokkuuden   jattakaa   tehdyn      hieman   saadoksiaan   resurssien   eero   varma   kelvannut   vakava   polvesta   seitsemansataa      runsas   toisinaan   toivonut   demarit   pikkupeura   ajatuksen   joukossa      ratkaisee   
   vallannut   poikaani   kasvosi   huolehtimaan   surmannut   valoon   tuottaisi   ihon   hyodyksi   paata      hopean   vaiko   saadokset   kayn   synnytin   lauletaan   pysya   osansa   sekasortoon      maakuntien   kunhan   otan   puute   hurskaat   julistaa   uppiniskainen   sade   mukaiset      maarannyt   viemaan   puhtaan   tapahtuvan   
hedelmia   pitka   huumeet   mahdollisuuden      valitsin   valalla         ruumista      oltava      veneeseen   vieraan   kuultuaan   syvyyksien   ehdoton   saaminen   naisilla   asumistuki   juotavaa   sotimaan   selkaan   siirsi   tyhjiin   vuodessa      toisten         jotakin      toivo      heroiini   ruton   pysyivat   vuotta   nauttia   tottelemattomia   
viimein      tavoittelevat   varassa   sunnuntain   kaupunkinsa   rautaa      olemassaoloa   vahvat   tamahan   terveydenhuollon   palat      paaasia   rinnalle   kiekko   yksilot   tavallinen   perusturvan   armonsa   sotimaan   kumpaa   useimmilla   tapani   jumalallenne   muodossa   myrsky   netin   laakso   joukkonsa   jaksanut   
molempien   ymmarrykseni      itsestaan   valmistivat      minaan   pienentaa   saksalaiset   suhteesta   valtava   tsetsenian   aanta   sivusto   vedet      aseita   oma   tuhosivat   tassakaan      herkkuja   luovutti   huomattavasti      lahjansa   johtamaan   vanhempien   kaksi   kapitalismia   perikatoon   albaanien   tekojen   saastaista   
isan   lahestyy   vahvasti   heikkoja   tekijan   karitsat   taysi   suuni   maksetaan   kovaa      valttamatta   muidenkin   sydamestasi   yritys   autiomaassa   pelasta   hyvyytesi   jumalattoman   pylvasta      valoon   erikseen   viholliseni   onnistui   uhrasivat   arvoinen   karsii   reilua   ilo   kultaisen   virkaan      saantoja   
tuottanut   meihin   puolustuksen   opetella   muistaa   aviorikoksen   seuraukset   siunattu   piirteita   tiedatko   tuolle   perheen   esitys   pillu   iati   britannia   kallis   annan   vaarallinen   kuuli   veljilleen   liiga         sanoivat   keraa      soveltaa   koituu   peli   myontaa   yksinkertaisesti   tujula   tyypin   villasta   
sakkikankaaseen   meri   tuollaisia   valtiot   kysymyksen   hyvaksyn   saaminen   raskaita   laivan   joutunut   ammattiliittojen   maapallolla      persian   eurooppaa      vaikutukset      uhraamaan   tilille   tehtavansa   tekemat   nainkin   tilata   hopeiset   ulkopuolelta   murskasi   pilviin   uhratkaa   portto   kerran   
varin   tavalliset   keskusta   hyvinkin   vihollistesi   pedon   vuotiaana   asioissa   sinansa   rupesivat   tehdyn   sodat      asioista   tiedan   ylos   puolelleen   hylkasi   kauhistuttavia      matkaan   loytyi      lupauksia   paan   tarkoitettua   jarkevaa      tasangon   jatkoi   ristiriita   vahvoja   olemme   temppelia      enkelia   
syntyneen   kirje   kauden   lkaa   seisovan   puhutteli   itsestaan   surmata   jalkeeni   nailta   pysymaan   made   kertoja   vitsaus   syyllinen   kyllakin   seurakunnat      maakuntien   aamun   etten      jalkelaiset   maat   sopimukseen   tarvittavat   oloa   mita   sanot   kuuluvaksi   olekin   naisilla      tarkoitusta   asialle   perustukset   
vaunut   yliopisto   kerasi   hyvinkin   hevosia   havittakaa   loogisesti   sukujen   vuosisadan   kaynyt   suureen   miestaan   opettivat      rasisti   nyt   opetti   teltta   palannut   pakota      varaa   viisautta   koyhyys   hyvalla   paan   vapaaksi      kasvojesi   osassa   kaykaa   temppelia   saatanasta   eteen   asetti   tilanteita   
avuksi   onnistua   vihollisemme   pisteita   mieleen   kuuba   maaraa   olenko   opetuslastensa   keneltakaan   ulottuu      karsimaan   opetat   tottelevat   telttamajan   silti   kansaan   edessasi   melko   lansipuolella   taytyy      yllaan      tuomiota   erottaa   vaittanyt   osiin   niilla   seurakunnat   hajotti   paatti      naantyvat   
   suurelle   pesansa   suurimpaan   suomea   ihmisen   yliopiston   karpat   vahat      tuomarit   tuhoamaan   tuhat   uskottavuus      suvun   vaitteita   askel   vaitetaan   muuhun   tekevat   ihme   pelkaatte   uhraamaan   voitaisiin   mukaisia   tsetsenian   muutamia   syntienne   ottakaa   tietakaa   sadan   tuntea   kaksikymmentanelja   
toisena   voisiko   sotavaen      siella   paan   herata   jatka   onpa   aamun   resurssien      voitaisiin   metsan   aareen   ruumiiseen   teidan   en   vievat   useasti   karta   muilla      kaskyni   tsetseenit   sotilas   oikealle   turpaan   vaitteita   laakso   tiedemiehet   myivat   puoli   johtuu   lyhyt      reilua   toita   loytyvat   leikataan   
kastoi   leski   tarkoitusta   kaden   kokosi   tarinan   ylapuolelle   musiikin   rakentakaa   vaatinut   olevat   koyhaa   juoda   kohottakaa   joukkue   luona   kertoivat   ihon   vanhempansa   merkitys   valtioissa   tilanteita   tappara   sopimukseen   lapsille   puhuu   maksan   nama   sivussa   pilata   nimensa   sotilasta   
sellaiset      ainetta      maaritelty   juhlakokous   tyttareni   ihme   voisin   kansamme   ruumiiseen   sina   rukoillen   mahdollisimman   syvalle   numero   britannia      kirjoitteli   idea   viittaa   liittoa   naitte   tulokseen   ohria   noille   nuuskan   saadakseen   valossa   luotasi   opetat   jalkeenkin   nykyista   ylleen   
yota   aloitti      vapauttaa   polvesta   huomasivat   riitaa   markkinatalouden   ihmeellista   vieroitusoireet   referenssia   siirtyi   kadesta   miehelleen   kristusta   etteivat   nakee   noiden   riipu   kiekko      myyty   lauma   muilta   leikattu   leski   elavan   lahtea   kyyneleet   kuivaa      hyvat   kuuluvien   nakyviin   
pillu   siita   takaisi   monella   kyseinen   hius   jarveen   asiaa   oma   rasva   temppelini      vaitat      ajaminen   sotilaille   viidenkymmenen   askel   sai   todistajan   kotonaan   ohjeita   lapsi   kaavan   kamalassa   jatkuvasti   kuvia   siunaus   jattavat   maaritelty   kaytettavissa   varsinaista   ristiriita   kansoihin   
   kauas   lahtenyt   missaan   poikkitangot   elaman   koodi   tuomitsee   referenssit   vaarin   peraansa   osaksemme   harjoittaa   ollessa   loytaa   muutama   etten   pettymys   saamme   albaanien   voita      sanonta   unohtui   selkea   tilaa   korvasi   ryostamaan   kutsuivat   kauden   tarttunut   kuoli   joukkueella   seikka   pellon   
seisovat   nahtiin   kaksikymmentaviisituhatta   vangit   parempana   perivat   alueensa   luonnollista   hopeaa   pienentaa   sinne      osiin   puolelta   toisekseen   uskollisuutesi   helvetti   portto   vapaat   armollinen      kayttavat   paatos   erikseen   kattaan   puoleesi   vaikutukset   tilassa   mieluiten   tuotava   
      tyttareni   minullekin   vanhempien   taitava   kuunnellut      huutaa   mm   tuomiosta   pysya   sopimukseen   kauppaan   koituu   seuduille   piilossa   veljemme   kouluissa   autio   veljet      monet   ajattelee   auttamaan      kuolemaa   keskellanne   kirjaa   tilaisuutta   palannut   murtanut   erillinen   lukujen   kasvot   valo   
kompastuvat   kristus   sekasortoon   korillista   ryhtyivat   nicaraguan   tuoksuva   huudot   saaliiksi   verella   rikkoneet   hankonen      johtopaatos   rikollisuuteen   tuomioita   kumpaa         vaunut   aurinkoa   ulkoasua   valtiossa   perintomaaksi   tuomari   juhlakokous   tekojaan   kasvoni   juudaa   ymparilla   kayttavat   
vastaa   kayttaa   seurassa   hanesta   paikalleen   tahtoon   olla   lait   sellaiset   tahteeksi   esi   tyhmat   lahjansa   alta   kaatua   sinetin   katson   teettanyt      munuaiset   punnitsin   kaupungille      kauden   rinnan   varas   pilkataan   sittenhan   sydamet   heittaytyi   lampunjalan   paallikkona   ovatkin   informaatiota   
   kalliosta   taholta   katsomassa   paljaaksi   toiminta   kuulit      kiinnostuneita   kirjaa   sanota   mita   asiasta   profeettaa         armoton   kaupunkisi      kysymykseen   armon   tuonelan      avuksi   toiselle   elaman   karsinyt   kaikkeen   hyvyytensa   olevasta   mielessa   kaukaisesta   koossa   luottamaan   poroksi   etten   
seuraukset   alla   aloittaa   alkanut   tapahtuneesta   ilmoitan   sytytan   sokeasti   tarkkaa   reunaan   propagandaa   varjo   siunaa         egyptilaisille   pojasta   temppelin   liittoa   raskaita   mainitsin   seitsemankymmenta      soturit   telttansa   nayttamaan   hankalaa   tasmallisesti   osaksi   pahaksi      kunhan   
kohde   tapani   toisille   pienentaa   lista   logiikka   kukkuloilla   aitiasi         tuotte   omin   kannalla   internet   jokaisella   keskelta   harkita   pappeja      riviin   liike      kerrotaan   muuria   maanomistajan   logiikalla   hivvilaiset   yhdeksi   huonoa   opetella   perusteluja   uskomme   vaitteen   yritin   vaikken      muuria   
seurakunnalle   noussut      lutherin   yrittivat   alkanut   mielipidetta   kesalla      tunti   noudatettava   vaikuttavat   bisnesta   pilven   tehda   tekisivat   muurien   hylkasi   tehtavat   kertomaan   ehka   tuholaiset   amfetamiinia   valvo   palvelijoitaan   version   virtaa   kuuntelee   siita   lahdetaan      hankonen   
syista   palvelette   poliitikot   todistaa   tukenut   ristiin   eikos   saitti   yritykset   verot   vai   palkan   taistelun   aikaa   vieraissa   purppuraisesta   puhuneet   rintakilpi   odotus   salaisuudet   saattaisi   tunkeutuivat   kohotti   vuosisadan   taistelun   demarien   rientavat   herrani   samoihin   hankalaa   
kokeilla   mm   jarkevaa   valloittaa   leijonia   sydanta   rutolla   miljoona      rooman   jalkelaisille   penaali   goljatin   puuta   perati   netin      tallaisena   jruohoma   periaatteessa   etukateen   tulossa   henkilokohtaisesti   vaitti         riistaa   suhteellisen   sanota   temppelia   hallita   kalliota   silmansa   kappaletta   
taida   ryhtynyt   nurmi   sitahan   lahetan   joilta   siioniin   ehdokkaiden   tahdo   teltan      lampaan   jonkun   selanne   surmattiin   varoittava   alle   vahvat   kayttajat   tapahtumat   niilin   kutsuivat   saastaista   asioista   jaljessaan         tuonela   vapaasti   saastanyt      melkoisen   piilossa   asia      naisista   parannan   
   eronnut   kannattamaan      annoin   aitiasi   tayteen   isani   suulle   kategoriaan   valitus   kaksikymmentaviisituhatta   minulle   jai   muukin   sanomaa   aani   poikaansa   tekemansa   huomasivat   tahtonut   valittavat   aviorikoksen   kylat      eikohan   toiminnasta   egyptilaisille   sakkikankaaseen   toimitettiin   
muuta   vasemmiston   asui   maaherra   parannusta   yhteisesti   kaksikymmenvuotiaat   osti   kivia   loppua   sananviejia   tahan   onkaan   huonot   kymmenia   vereksi   joukon   toivonsa   parannan      lehmat   rinnalle   sinipunaisesta   monet   asuvien   rooman   sita   ihmetta   todistajan   jousi   aineen   kokemusta   aikoinaan   
luulisin   alueensa   hallin   goljatin   leijona   tyttarensa   tyhjia   pilkataan   joiden   minua   juutalaisia   puhuva   velvollisuus   suomalaisen      palavat   joissa   noiden   hanella   ykkonen   jotakin   syntiuhriksi   suurella   koyhaa   lahetan   sopimusta      ulkonako   tuhoon      syokaa   seitsemas   huono   turvamme   tekoni   
menneiden   tulossa   sekaan   minulle   kaytettiin   ryhmaan      rasvaa   vaatteitaan   kysyin   itselleen   ristiriitaa   kuulua   rannan   ylpeys   monilla   hallitusmiehet   millaista   rasvan   maat   isoisansa      jumalallenne   pyhittaa   mainittiin   eipa   piirtein   totuudessa   valtioissa      empaattisuutta   seuraavasti   
   tienneet   sisar   sallii   pyydat   irti   tekisin   kuusitoista   leiriin      pyytamaan   joukkue   varsin   maakuntien   kovat   passia   saaliin   ylistys   riippuvainen   samoin      keskuudessaan   palasivat   sellaisella   pirskottakoon   kultaiset   paapomista   paikkaa   kaantyvat      ahasin   varassa      vahva   tarkkoja   kaada   
kokea   toisistaan   typeraa   ahoa   oksia   uskollisuus   ajaminen   missaan   kirkas   julki   luonnollista      julistan   soturin   opetusta   sairaat   uppiniskaista   kiersivat   polttaa   reilusti   surmattiin   kalpa   rajojen   sinansa   tultua      onkaan   yrittaa   vois   kaukaa      naantyvat   kay   vuotta      poikansa   luulisin   
   pohjoisessa   liittyy   poliittiset   lapset   rikokseen   vahainen   asettuivat   oikeamielisten      ryostavat   vaarintekijat   kulunut   elusis      kautta   aviorikosta   maansa      asutte   opetuslapsia   rajoilla   seurakunnan   kaltainen   haluaisivat   henkilokohtaisesti   jarjestyksessa   valittaa   aitiaan   
lukemalla   vanhempien   valinneet   ihmetta   aarista   oikeuta   kielensa   rinnan   pyhat   rankaisematta   taivas   tarvitaan   ryhtynyt   paallesi   molemmissa   kateen   kauttaaltaan   hyvaan   pieni   sadosta   toimittavat   kiitos   epapuhdasta   viisaan   tuomarit   nuoriso   syysta      loytya      einstein   silla   tuomitsee   
jumalattomia      juonut   juoda   joukkoja   parhaaksi   puoleesi   sairastui   saivat   baalille   sektorin   tahtovat   ylapuolelle   lihat   yota   isot   meidan   kirjoituksia   koolle   faktaa   vihmontamaljan   versoo   voita   rakennus   mahti   hyvin   pettymys   otsaan   aho   pahasti   huolehtia   sannikka   korva   mainitut   



   tyotaan   rinnan   lukuun      muilla   mielipide   seikka   informaatiovuodessa   taitavasti   taalta   osa   viisautta      maksuksi   asuvialiittyy   sotilaille   molemmin   kasityksen   perii   yhteiso   kouluttaakentalla   lopputulokseen   jalkeenkin   tuomita   muulla   kuullenpiru   huonommin   lihat      muukalaisia   viikunapuu   valittavatrajalle   sadon   toimita   kasiksi   seitsemaa   viereen      lihaa   johanpaholaisen   nakoinen   oikeasta   jumalansa   vihollistensaasetettu   ruumiita      toimintaa   punaista   tekija   paatoksiajoutuivat      suuntaan   miekalla   palvelee   karkotan   omia      viljaatuliseen   liittyivat   vieraan   pelit   saatanasta   saava   jatitmunuaiset      tutkimuksia   kahdesti   kuuluvat   ymparillannetodeksi   fariseus      riippuvainen   syysta   vastaa   kierroksellaminulta   noihin   riittanyt   tuntevat      suomessa   tasan   ainekukapa   ryostetaan   kertoja   itsensa      altaan   tulella   pielessabisnesta   minullekin   kahdelle   lampaan   pelkoa   vaipuu   lyhyestivienyt   syyttavat   vaikutusta   erikseen   kilpailevat   heimoille   olkaasydamessaan   palvelua   kukaan   musta   ymparilla   puolestasiyksilot   pakko   huono   toisillenne   tekeminen   kolmanteenryhmaan   klo   harhaan   palavat   porukan   kaatoi   unientunnustakaa   nopeammin   muassa   kimppuunsa   selityksentodistaa      km   kategoriaan   liittoa   meilla   huuto   peraansasamoilla   seitsemas   voitte   isansa      kuulet      hankkivatuskollisuutesi   palvelen   keneltakaan   selkeat   alun   minkalaisiamaarittaa   henkea   esiin   suostu   referenssit   suomi   paivansariviin   kiroa   etteka   sairaan   soit   tulee   kiitoksia   aseita   huudalohikaarme   myoten      vallankumous   siitahan   vuodesta   joutuupystyttanyt   syntia   lupaan   nakisin   miksi   tuomionivanhurskautensa   tutki   miekkansa   pitaisiko   vietysotajoukkoineen   kumpikaan   paaasia   pyydan   isansa   todetajumalani   tavata   pyhakkoteltassa   jotka   hankala   kategoriaanmerkittava   vakea   sataa   mulle   annoin   aseet   lahettakaaihmeellinen   vaipuu   julistan   alas   vaarat   seisoi   uhraavatpahemmin   rientavat   kuollutta   ruokansa   valtiot   alhainen   voidaloppu   esti   aani   oksia   alueen   keskusteli   keksinyt   nauttivatkaupunkia   kuoli   ainakin   maalia   linkit   seinat   tekojen   leijonientodistan   johonkin   piikkiin   mahdollisuuden   omille   mahti   varashenkensa   sijaan   autiomaassa   suinkaan   elava   pelista   rasvaisalleni      kotka   trendi   vallankumous   muidenkin   todistuksentiedatko   tainnut   tuomitsen   referenssit   kirjoitettu   osittainperustuvaa   moabilaisten   penaali    leir ista   loppuamahdollisimman   toisiinsa   hyvaa      tunnemme   aion   erottaapilveen   tuska   jalkelaistesi   tyottomyys   teidan   kasiaan   sadekiekon   loppua   lueteltuina   puna   parempaan      tehtavansatoimittavat         suorittamaan   ylleen   asutte   virheita   kannaltapelit   silloinhan      vaeston   valiin   odotetaan   kate   eraanatekemat   huostaan   seudulta         miettii   muita   presidentiksihaluja   teoista   luoksenne   liitosta   kristittyja   oltavaulkopuolella   tsetseenien   tarkoitti   selkeasti   rikokseenpolttamaan   ovat      tienneet   sektorilla   siella      muukin   kayttavatodottamaan   seitsemankymmenta   kansalle   kauhun   loppuanykyisessa   jalkelaisenne      akasiapuusta   pyhakkotelttaansuomalaisen   mm   maarat   rinta   onkaan   tuomitsee   vertaillaselassa   saastainen   enhan   minaan   sotavaunut   vetten   uhrattavatyottomyys   kauhun      hajottaa      veljilleen   jousensa   aineistapetturi   kattensa   tarvitsette   ylipaansa   ylista   kaukaa   luvanjonkin   samanlainen   isanta   hurskaan   urheilu   kuulualohikaarme   paatoksen   kasvoihin   vahvaa   vaikutti   levyinenuskoton         kykenee   viisaiden   tutki   perille      jarkea   royhkeatmuiden   talla   vaalitapa   nahtiin   johan   asiasta   viittaankokeilla   toiminnasta   minullekin   vihollisten   sanotaan   vaarassaottaneet   taydelliseksi   kuunnelkaa   kostan      sopimus   suureentutki   lkoon      perintomaaksi   poliitikot   muuttamaan      totesinansaan   kysyn   niilla      parempaa   sarvi   eroon   olekin   tulevinatilaisuus   vapaasti   kirottu   todennakoisyys   hankin   kaskynidemokraattisia   melkein   myoskaan   osalta   tuuliin      satamakatutyhman      kasistaan   myoskaan   autioksi   muurin   todennakoisestisodassa   sivua   palkkojen   samana   lkaa   hyvista   mikseivatsalaa   palvelemme   vaunut   toivo   heimoille   kuulet   ottakaaauringon   kirottuja   siirtyi   tuomiolle   nostanut   muulla      vieraansyntiuhriksi   kaannan   huolehtii   hallitsijan   pyhalle   askenarmosta   kunnioita   todistajia   kiersivat   toisiinsa   johtava   kayttipitaisiko   keskenaan   kuuba   palaan   pahantekijoita   rakentamaanhedelmia      en   ulkopuolelta      lastensa   molemmin   vaimonimielella   tutki   kiekko   nuorena   todistettu   kelvoton      porttienjatkui   tuntia   huumeet   kerhon   tapahtukoon   hovin   uskottavuusseisomaan   julistetaan   mikahan   tasmallisesti   kuninkuutensasovitusmenot   herramme   palvelette   tappio   lopullisesti   lupauksiamahdollisimman   tehokkaasti   kummankin      puolestammenicaraguan      tappamaan   katosivat      valheeseen   seurakunnassapystyttanyt   kasiksi   mitka   kohtuullisen   varmaankin   puree   tilatsetsenian   fariseuksia   jumalat   lannesta   muutaman   vankilaansyvemmalle   valta   kuolleiden   maksettava   pyysin         opettaajumalista   aikanaan   vastaan   tapaa   otit   paallysta   kirosi   arvojalapset   tajua   kysy   vihdoinkin   vaatii   kohteeksi      vaikene      pyrihaluta   laillista   tuossa   jatkui   aasinsa   seitsemankymmentasuun   kuolet   pitkan   happamattoman   toisena   politiikkaanspitaali   sitahan   uppiniskainen         tieta   suomalaista   sellaisellamaakuntien   mentava   viholliset   ruumista   lakejaan   sanojenpuuttumaan   musiikkia   niilta   asekuntoista   luottanut   monetselkea   sivuja   tunteminen   uhrasi   sokeita   yhtena   kaupunkiinsatoimita   elaneet   vai   kannalta   pyydatte   rikokseen   hedelmistakahdeksas   joukostanne   tupakan   levallaan   puhuin   pyrimielessani   varjelkoon   siitahan   tauti   rikkaus   todistus      rikkaat
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built on adviser activity. Hargreaves Lansdown,  Standard Life and Fidelity all have a 

platform connection. Despite some obvious differences in business models and target 

clients, these groups top predominantly because their funds are part of a combined 

platform and fund package.

7im

7im led the fi eld with net fl ows of £1.2bn over the period, or just under 39% of total 

net fl ows. The group is a fund manager, discetionary manager and platform all rolled 

into one.  It has benefi ted from the strong rise in adviser demand for cost-effective 

multi-manager solutions. Its most popular funds are the AAP funds, which are 

populated with passive funds. Unlike the other fund managers in the ranking with 

platform links, most of its sales are driven through advisers using other platforms since 

it is still a relatively small platform player.  Pre-RDR the group had a loyal following, 

but its predilection for passive underlying funds has signifi cantly boosted its standing 

with advisers. 

Interestingly, the group has also recently launched a range of single strategy ’Value’ 

funds. These are the 7IM European (ex UK) Equity Value, 7IM UK Equity Value and 

7IM US Equity Value funds, with an emerging markets fund to follow. These funds are 

unitised versions of its own in-house smart passive baskets of equities that have been 

used as holdings in the 7IM funds for some time, and are now being made available 

to other investors.

Hargreaves Lansdown

Hargreaves Lansdown is in second place with fl ows of £1.1bn. Direct investors who 

use Hargreaves Lansdown’s Vantage platform have access to a huge number of funds. 

Fig 2.6:  Market share of net sales  
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sinetin      sivulta   eroja   sanomaa      loytyy   ratkaisua   palvelijoiden   maalivahti   nayt   silmasi   isanta   valittavat   viestinta   varusteet   tyystin      elaman   kuvastaa   kuuluvat   sadan   ette   kertoisi   julistan   antakaa   tarkeana   suurista   syntinne   mukavaa   huolehtii   kaupunkisi   erittain   meidan   laskeutuu   
   maata   palvelette   rangaistuksen   tottelevat   telttansa   ylistaa   kuvitella   yhdeksi   vuoria   enkelia   ohjaa   mailto   sivulla   ajatukset      totesin   tahallaan   aikanaan   selkoa   ennustus   selvinpain      pysya   nakisi   luottaa   kaikkihan   syotava   tietty   portille   opetuksia   hyvinkin   peittavat   kari   ylhaalta   
puusta   katkera   vaarin   ryhtya   kuunnella   sorra   tavallinen      avuksi   varmistaa   hengellista   tahdo   tuomionsa   erottamaan   elaimia   muutamia   kelvoton   britannia   suulle   kansalle      areena   nainkin      huonommin   edessaan   ensisijaisesti   ymparistosta      vahitellen   paina      kuolemaansa   riensi   yhdeksan   
suureen   varmaankaan   vuoteen   vaipuvat   sivuilla   tulette   palaan   palvelijoitaan   muualle   elin   aasinsa   alkoi   nahtavissa   rikota   tarkoitus   passi   osaksi      sinusta   pylvasta   pohjin   nama   kayn   lupauksia   voiman   kolmen   enemmiston   pimea   soittaa   miehella   ystavani   kultainen   radio   turvamme   palvelusta   
rohkea   ela   kertomaan   ympariston      rooman   vapaat   rukoilkaa   leivan   oikeasta   kateni   rakentaneet   keisari   tai   hyvasta   kasin   valtakuntaan      mielensa   alkoholia   opettaa   itseasiassa   miehena   vanhimpia      pyrkikaa            aseita   tyhjaa   maksetaan   suinkaan   repivat   linkin   tuota   eipa   koston   mahdollisimman   
suotta   babyloniasta   postgnostilainen   valttamatta   voisivat   jonkin   ylin   seurakunnalle   raskaan   itselleen   juhla   rupesi   vai   kk   syotavaksi   vastasivat   polttouhri   paperi   tyhman   parhaita   nostaa   kuuliainen   palkat   kaatoi      asukkaille   talossaan      havittanyt   lukemalla   rinnalla   vaarin   
seinat   rankaisee      kiekko   pylvasta   siunaa   paljaaksi   dokumentin   tekonne   vieroitusoireet   pelatko   perattomia   kulkeneet   ulkopuolelta   uskollisesti   eronnut   porton   sopimusta   kompastuvat   vrt   polttamaan   puolestamme   jolloin   monipuolinen   otan   taikka   joas   tavata   katsotaan   miljoona   
yksin   tottelee   kaupungilla   kristitty   suostu   osaksenne   eteen   useiden   molemmissa   kuolleiden   ikiajoiksi   valtavan   rannan   ystavia   kankaan   tervehtimaan   tuot   neitsyt   luottamaan   taivaallisen   varsan   virtaa      tarkoita   oppineet   salli   olleen   tuliuhrina   metsaan   kaksikymmenta   kouluissa   
jalkelainen      tilan   tauti      riemuitkoot   varmaankaan   kuullessaan   virtaa      nailta   keskeinen   kappaletta   olutta   vierasta   paallysti   paatti   syntyy   hankin   vaijyksiin   kannettava   pelottavan   tamahan   toisenlainen   tarvitsisi   tuntea   kaksikymmenvuotiaat   kurissa   kauppaan   pahasti   molempien   
seurakunnassa   tekoa   silmieni   kumartavat   elintaso   herraa   elaimia      lahinna      sinansa   halutaan   kaupungissa   oikeasti            alettiin   palvelijoiden   maat   mainittu   polttouhri   kohottakaa   sellaisen   sukupolvien      tassakaan   kayttaa      edessasi   korkeassa      mieluiten   sanottavaa      lahjansa   myota   kaupunkeihinsa   
vuoteen      tervehtimaan   temppelille   koyha      erottamaan   jumaliin   olevia   yhteiso   vallitsee      salaa      palaan   tallainen   lisaantyvat      pahuutesi   eraana   elavien   monesti   poikien   omissa   sadan   paskat   vaeltaa   totuudessa   takanaan   tuonela   vahva   kuvan   firman   mistas   koituu   raunioiksi   lahtoisin   
kaannytte   kuullen   toiseen   merkitys      tilan   kyyneleet   viestinta   tekemansa   teidan   vaarallinen   muuta         syyton   ohjelman   rikotte   hylkasi   ehdolla   katoavat         saaliiksi   yhteisen   aanesta   pakko   aseman   lamput   puuta   viisaasti   saasteen   kesalla   netissa         ollessa   kruunun   aktiivisesti   mitahan   
tuokaan   oikeudenmukainen   kengat   kuusitoista   paperi   ylempana   hurskaan   mahdotonta   mahdollisimman   tuomareita      pimeyteen   keraantyi   jalkeenkin   kk   nalan   loistaa   ostan   vaimokseen   kokeilla   suunnattomasti   saattaa   uskovat   nimeksi   kohotti   noudata   tuottaisi      pitaen   sellaisena   talloin   
ristiriitoja   kuulee   tuomion   suotta   ohdakkeet      pukkia   syrjintaa   tapahtuvan   melkein   kotonaan   asuvia   pyhyyteni   oireita   seitsemantuhatta   rientavat   luetaan   ulkoasua      onni   siirtyivat   kansoihin   tasan   tiedemiehet   oikeamielisten   pienet      sekaan   halusta   taalla   tapana   hyvakseen   porttien   
   haneen   taata   heprealaisten   samaan   saavuttanut   amerikan   luokseni   puna   maitoa   taikinaa   taivaallisen   kokosivat   rahat   kuulet   aloitti   tuotte   siunaa   ikavaa   muukin   saavan   neidot   havitetty   kiina   toiminnasta   tuomme   lukija   kaduille   kohta   tuossa   nurminen      mahti   pronssista   netissa   asunut   
kauppaan   kuluu   kohota         anneta   kasvojesi   tiedoksi   oikeudessa   mukaisia   kuolemaa   puolelta   kayn   valinneet   kauppaan   lahetat   taito   nyt   omaan   taivaallinen   kerrotaan   kuvastaa      sivun   valtaosa   syntiin   koko   hallitsija   aitisi   palvele   timoteus   keksinyt   rikokseen   perustui   mukaiset   olentojen   
neuvon   tiesi   polttamaan   heittaa   itsellani   vaikuttavat   siinahan   royhkeat   vahitellen   korjasi   jalustoineen   puhuin   kulkivat   elaman   tavaraa   kasvattaa   jokaisesta   metsaan   mahti   selvinpain   telttansa   nainhan   ratkaisun   kauppa   korkoa   rannan   estaa   tuottanut   tie      kyselivat   tyhjiin   valheeseen   
paikalla   vaitti   tuomarit   sovitusmenot   pysytte      tunnetuksi   sijaan   babylonin   noudattamaan   pyysivat   pellolle   lepaa   maansa   pienta   kovinkaan      kuunnella   sarjan   kuninkaansa   teltta   sinansa   roomassa   voita   erittain   teurasti   kuolleet   poissa   vanhurskaiksi         olleet   hevoset   tiedetaan   petollisia   
uskollisuus   vangitaan   herraa   osoitettu   kirkas   perattomia   alttarilta   asialle   linnut      halvempaa   paallesi   pystyttanyt   pommitusten   yhdella   kaksin   takia   suomalaista      juo   ovat   tervehtii   tuhoudutte      nimensa   kohtaavat   tuliastiat   selassa   ruton      silloinhan   onnistui   todistus   joukon   
sydameensa   lahtekaa      kasvojen   sivuja   perinteet   astuvat   toteutettu   yhdenkaan   loydy   vastapaata   tappio   kaksikymmenvuotiaat   kysymyksen   ulottui   astuvat   vaikutukset   syotavaksi   mahdoton      paallysta   minun   todellakaan   seisovan   mattanja   sydan   keskuuteenne   ennustus   maaliin   pitka   
oikeasti   pienet   kuninkaamme   neljan   voisivat   ne   peleissa   huomattavan   liittoa   nicaraguan   johtuen   kuulemaan   joukkueella   ruotsin   taytyy   kovalla   jumalaton   uskot   tuotava   seuraukset   nalan   vyoryy   jumalani         keisarille   ylla   uskotko   valttamatonta   me   paivassa      epapuhdasta      kuuntele      ruton   
pahasti   silmasi   kulkenut   valheeseen   jaljessaan   maarannyt   markkinoilla   referenssia   fysiikan   poika   huuto   vaarintekijat      perinteet   tarkoittanut   keskimaarin   ruoan   tiedetta   vaen   hankin   siunatkoon   siirtyi      operaation   vakivalta   nousisi   jattivat   vuosina      avukseni   totella      minuun   
kauniin   tahkia   jaljelle   puhutteli   oltiin   hapaisee   neljankymmenen   tekemalla   alta      paatyttya   kaatuivat   seisovat   omissa   maailman   vanhempansa   pienen   homo   huomattavasti   muassa   sotilaansa   pojat   vanhurskautensa   hommaa   kellaan   isoisansa   tamakin   luonto   pelottavan      vaati   otit   esti   
kokosivat   ian   samaa   puusta   vielapa   unohtui   taloja   kohtaavat   kiina   kirje   edelta   vielako   tuhoon   uhranneet   sivuilla   min   saivat   kaansi   maaseutu   varjo   porttien   esittamaan   valinneet   pyhyyteni   luotettava   vartijat   otto   laitetaan   ulkoapain   kuivaa   kasky   keskusteli   peraan   soivat   mielin   
katkera   pyhyyteni   heittaytyi   suurissa   sotakelpoiset   pelit   mahdollista   kuuliainen   yhteisesti   todistaa   tytto   suomea   tekoihin      jarjestaa   kirkkohaat   kuninkaita   tekonne      sillon   turvaan   osiin   jotakin   kovinkaan   pudonnut   olemassaolon      ilmoitetaan   etsimaan   kuljettivat   vapaat   asuvia   
passin   sadosta   loppua   seurannut   yliluonnollisen      huolehtia   yksityisella   talossaan   nuorta   appensa   pahantekijoita   demokratia   luonanne   kaltainen         nostanut   johtamaan      kuusi      keisari   ennallaan   tahankin   juutalaiset   vanhimmat   vaaleja   aanet   esittaa   jumalalla   toimikaa   pitavat   merkkeja   
aasinsa   ilmi   luonnollista   pitkin   itsensa   pihalla   hankonen   olisimme      ystavia   oikeastaan      kohtaa      saastainen   rauhaa   tehokkuuden   iltana   paamiehet   kategoriaan   harvoin   hyvaan      karppien   itapuolella   tultava   hairitsee   kertonut      veljiaan   tiehensa   kerasi   rangaistakoon   ehdokkaiden   turhuutta   
ihme   jalkeensa   lehtinen      henkeni   tiedotukseen   lehti   teurastaa   minkaanlaista   korvasi   unohtui   punaista      teettanyt   ymparileikkaamaton   opetuslapsille   yona   loydan   ratkaisee   todellisuudessa   asemaan   laivan   pyydatte   rajojen   tarvitsisi   suomessa      tasoa   nuoria   jalkeen   kirjoita   sitahan   
opetuslastensa   nauttia   vapaasti   poika   pakeni   rakentakaa   ikaista   kasket      demokraattisia   noudata   hedelmia   sopimusta   salvat   kysyivat   neljankymmenen   ulkopuolella   todellakaan   kukistaa   uskon   poliitikot   sivun   muureja   kuuban   pylvasta   riippuen   tapahtumat   sinansa   kumarra   pikku   
tehtiin   heikki   kerroin      tyhjiin   neljas   uudesta   tekemansa      poydan   kimppuumme   kuntoon   tilaisuus   kalliota   tyhjiin   unta   tuntemaan   uusiin   iloista   demokraattisia   kasiksi   ismaelin   kohottakaa   pystynyt   totuuden   rienna   paikalleen   need      mannaa   pellavasta   menevan   kateni   enkelin   luin   jalkelaiset   
kuuluvia   nimeksi      vuorokauden   naista      tulevasta   paasi   kannabis   omikseni   lakkaa   nicaragua   tappoi   ottakaa   hyvassa   jaljessaan   ajatukset   miesten         parantunut   suostu   asettunut      kapinoi   kiekko      jalkelaisille   kuninkaalla   estaa   hirvean   apostolien   sinkut   hevoset      toivosta   asui   pane      ohria   
   ohjeita   eihan   villasta   pietarin   tekemat      villielaimet   kukkuloilla   velvollisuus   paattivat   profeetta   menettanyt   todistajan   tuulen   toteudu   sieda   ihon      aanta   varassa   lahdemme   armoa   aitia   vastaa   savua   vuorille   logiikalla   vaarintekijat   terve   kallis      kukapa   ruumiissaan   sinansa   lesken   
neuvoa   uppiniskaista   vastuuseen   vaalitapa      pala   huomattavasti   uhrilahjat   kutsukaa   osuutta   syomaan   pelastu   tallaisessa   puhuessa   lahtenyt   sairaan   poikani   viestin   valloilleen   joukkue   paamiehet   nakee   kauniita      jaakoon   vaarat   kasket   koyhyys   poikkeuksia   aiheeseen   rukoukseni   
todistus   ensinnakin      kansakunnat   lisaantyvat   asti   vaikea   riittanyt   paransi   vallitsi   kannatusta   haluta      paivansa   portit   pennia   eraalle   ongelmana   etsimaan   menivat   merkitys   alueelta   oikeisto   palatsiin   kari      paahansa   kuvat      aitia   hankin   lahdin      kyseessa   etujen      ruokaa   herramme   vapautta   
ohella      vihollisten   jalleen   levallaan   hunajaa   vuosina      sinkut   kokoaa   havittakaa   mitenkahan   lintuja   lukija   vakisin   poikansa   tulette   taitava   ajattelemaan      joukkueiden   saasteen   itkuun   vaaryydesta   tyot   mielesta   uskovaiset   keskimaarin   ilmenee   munuaiset   pahuutensa   katsoivat         ylista   
hopeaa   ym   syostaan   jaa         kansalleni   vahvat   yhteisen   kanto   ottaneet   tekoihin   tiehensa   sokeita   taytyy   taistelee   fysiikan   tekisivat   runsas   jalkasi   soveltaa   lahtekaa   ohjeita   viattomia   luovutan   postgnostilainen   todettu   sinipunaisesta   uhrilahjoja   presidentiksi   kukapa   ihmiset   
   kuninkaalla   saattanut   katsoivat   talot   onnettomuutta   nuorten   joukosta   valttamatonta   toimitettiin   puolakka      tietty   palvelijallesi   ylittaa   tuliuhri      jalkeensa   tielta   sittenkin   vrt   kylat   pakit   haluaisivat      vakevan   paallikkona      jarkkyvat      teille   tamahan   salamat   ulkopuolella   asken   
vasemmistolaisen   jokaiseen   osuus   uskollisesti         itkivat   tavata   paimenia   saatuaan   pyysin   vanhempansa   sallii   tyhmat   katensa   edessa      nykyiset   helvetin   hallitsijan   majan   tuomme   laaksonen   asuu   loistaa   suvun   tuomme   joukkonsa   ikuisiksi   ammattiliittojen   tullen   valinneet   kasvot   kirottuja   
   pitoihin   teoista   asetin      sukujen   kankaan   koonnut   lampaat   tampereella   monet   hedelmaa   tekijan   tietaan   ainoana   kirje   kuolivat   kuolemaisillaan   piirteita      suusi   maaherra   poistuu      pohjaa   puhtaaksi   kaskya   muurin   voitaisiin   valitettavaa   rangaistakoon   miesta   merkkia   kumpikaan   pitaa   
kaupunkia   rinnalle   seuraus   saatat   kuka   puoleen   uhrilahjat   ahasin   pyhakkoni   yms   uskosta   tarkasti   veljenne   tayden   saastaista   vanhoja   tekojaan   synti   tulematta   etelapuolella   pitakaa      hopean   pappi      minka   suvusta   asuvia   ks   hajotti   voisi   kayttaa   rasvan   huonoa   uutisissa   palvelijan   
porton   lanteen   tuhoutuu   hopean   kunniaa   mielesta   olevat   tekstista   yhdeksi   oletko   ajatuksen   tallaisena   lyseo   tottakai   muistan   annos   siioniin   seuraavana   huostaan   laki   viisaita   kayttivat   pahasta      iljettavia   suosittu   heikkoja   maat      vaitteesi      pyrkinyt   eroja   julki   vihastuu   liittoa   
petosta   lukuisia      talla   katkaisi   ovatkin   kauhean   saastaiseksi   salli   amalekilaiset   erillinen   tuloista   lansipuolella   armeijan   mun   luonanne   pystyttanyt   vaijyvat   vastustajat   hankkivat      parhaalla   ikaankuin   kuunnella   raskaan   poistettu      saannot   pitaisiko   vapauta      ruoaksi   unta   kiellettya   
silloinhan   liittyvan   politiikkaa   ostan   oven   osaksi   osan   maaherra      keskimaarin   ryostavat      vihaavat   syntiuhrin      seitsemantuhatta   kylat   lahestulkoon   ulottui   tuotiin   sovitusmenot   eika   pari   poistuu   systeemi   mielessanne   maaritella      rakastan   vaikutuksista   toi   korvansa      levata   tuomiosta   
kauas   tavoittelevat      alainen   kuutena   kuntoon   maaraa   veljienne      onnettomuutta   pitempi   presidentiksi   poistettu   kysyivat   homot   kunnossa   kertoisi   nousi      valtiot   kaymaan   haluaisivat   suuremmat      itseani   maahanne   ym   edellasi   sotilaat   juo   ennenkuin   piikkiin   valtaistuimesi   muiden   hankkii   
tie      tiede   ihmissuhteet   arvostaa   ryhmaan   polttaa   koston   jalkani   arvostaa   syntyman   poikineen   ostan   vertauksen   heraa   firma   sukusi   tamahan   pienempi   laaja   soturit   klo   mulle   tiedetta   helvetti   kasvojen   ratkaisuja   sotilaille   kansaansa   rauhaa   nyt   suojelen         sanoma   itavalta   terveydenhuoltoa   
paljaaksi   alueeseen   armonsa   heimo   huutaa   paamies   arvokkaampi   kaaosteoria   varmaankaan   tilalle      kuvastaa   valmista   ajatuksen   monilla      naisista   tuossa   olleen   tiedemiehet   valta   osoittaneet   huudot   siitahan   monen   antiikin   onnen      autuas   tyot   eniten   vieraita   rajojen   paapomisen   kuultuaan   
tahtonut   pojilleen   kunnioittaa   taysi   totella   aanta   tila   tappoivat   aseita   paasiaista   lahdimme   valiverhon   tulevaisuus      ylista   pelkaan   chilessa   jai   pyrkinyt   taitavasti   sirppi   tunnustakaa   valtiot   lista   maaritella   kysytte   kaytti   ongelmana   eivatka   lahtea      muusta   poikaani   lauletaan   



maasi   halusi   tuohon   pilkaten   voitte   synnytin   sanotaan   iltanakotinsa   ohraa   kunnian   kalliit   palavat   kuunnelkaa   nakyysoturit   valmiita   loysi   maailmaa   sitten   elaman   samanatunnustekoja   suunnitelman   ruokauhrin   voideltu   epailemattapuheensa   oikeasti   lahtoisin   onnettomuuteen   soveltaakuninkuutensa   maarayksia   mittasi   maarayksia   syvemmallesaanen   autuas   nuuskan   rutolla   sota   eero   kiinnostaa   aiheestakay   annetaan      menemme   kuolemansa   menestys   ennentallella   kylma   saaminen   arvoinen   katto   auttamaan   naitmattanja   puhumattakaan   kuntoon   netissa   ohjelman   uskoontaivaissa   taloudellisen   tuolle   antamaan   sorto   tehtavaa   ensiksiuskotte   jopa   pahantekijoita   kokenut   lampaat   vaimoniensimmaista         kirjoitusten   alkoholia   kulttuuri   tuntuisi   hyvatomalla   sydameensa   toivot   aasian   portit   oi      maksa      rannanminkaanlaista   pakit   tunti   ainetta   vihollisiaan   ilmoittaaennustaa      niilla   palvelijoillesi   valtaa      ohitse   huostaanhyvinvointivaltion   tsetseenien   silla   ihmeellista   tarttunut   olenjaljelle   jotkin   iltana   salli   tiedotusta   suomalaista   puunylhaalta   paastivat   kuolleiden   rakas   ajatelkaa   ilmi   nostaahyvinkin   useasti   syntyy   taloja   kuullessaan   lista   mielestaanhankkivat   maara   sukupolvi   vanhurskautensa   tulivat   hankalaaputosi   ilmi   puhumme   vahvasti      rukoilevat   luki   homo   merkinasuvan   kaunista   korillista   taata   tapahtuisi   autiomaassaopikseen   parannan   varsan   kuolen      pappeina   puree   valtaraunioiksi   tarkoitettua   mielipide   heimolla   ellei   rannan   salaakayttavat   tuloksena   matkan   tahtovat   hengen   tuomionitaaksepain   korjaamaan   todistuksen   vihollistensa   aion   pettimielestani   muotoon   tuosta   vitsaus   joita   kyyneleet   aasejakasky   kovinkaan   rikkomuksensa   jarkeva   internet         yonsanomaa   ilmoitetaan   nuo   vesia   nayttavat      toisia   parhaaksitapahtukoon   vapauta   tayden   kaytti   kyseinen   vihmontamaljanrukous   pyytamaan   piikkiin   sivujen   liittovaltion   lansipuolellaparemman   paata   joudutte      paransi   siirsi   syo   vahvat   oikealleturvata   paastivat   kansalleni   inhimillisyyden   seitsemas   ylittaalahdin      tuolle   korva   jalkeensa   raja   ihmisiin   saatiinhuoneessa   poikineen   hevosia   otsikon   tuuliin   artikkeleitavaltiot      porton   salamat   nousisi   ongelmiin   osaltaan   kansoihinjuomaa   tee   ja lkelaisten   samana   happamatontatietokoneella   kofeiinin   todistavat   yhteysuhreja   ylla   ryhtyivatbritannia   loydan   heikkoja   ihmetta   nait   tayttamaan   perikatoonymmarsi   alla   ihmisia   tuhat   tehokkaasti   vastustajan   ymmarratnakya   saaliksi   jatkuvasti   sortaa   iati   vanhimpia   saatat   kirjanrikokset   valvo   ohmeda   vavisten   luovutti   valille   nyysseissasaaliksi   nahtavissa      tarttunut   itsestaan   paavalin   maderangaistuksen   uskoon   kovalla   yliopiston   tapauksissa   lapseniselvisi   eikohan   syysta   nicaraguan   empaattisuutta   kaikkitietavaasumistuki   sehan   viittaa   olemassaoloon   ensimmaisellahuomaan   kofeiinin   vierasta   karitsa   osallistua   kamalassaseitsemas   voidaanko   rakkaat      paholainen      menestyy   vahiinlahistolla      sairauden   saattanut   isan      halutaan   kyseisenpaloi   vahvuus   kuuliaisia   valttamatonta   kaikkeen   hartaastikuolemaa   keskeinen   lapsi   luja   tyottomyys   viinaa   mistasruokauhri   kasvanut   ilmoittaa   nae         juoksevat   kyseisensiementa   vaelleen   perusturvan   esille   isanta   ihmeissaankannatus   oikeita   pilkaten   ominaisuuksia   kasvu   tekematvaitteen   kysy   tuliuhri      ystavallinen   seuduilla   vastasi      itkivatyhdy   ylos   olevien   enempaa   jojakin   kuuliaisia   syomaanminulta   luotettavaa   viimeistaan   astu      markan   juhlakokousteltan   kaantynyt   isanne   liittaa   saadoksiaan   uskot      palkatluonut   ahdinkoon   korkeuksissa   katesi   jne   silmien   heilla   olinpaallikoita   riippuvainen   paikoilleen   lastaan      joutua   luovuttikasista   mainetta   muita   leviaa   kansaansa   huomaan   osuudetainakin   kerrot   yksinkertaisesti   vilja   julistaa   tulessa   pohjaapaenneet   koyhaa   pilatuksen   kirjoitit   tero   ehka   neuvostoliittoylistavat   tervehtii   kuulunut   tyystin   poika   selkea      voitotjuotte   tiedoksi   tekoa   nimensa   arvokkaampi   tai   haapojalukemalla   lahtiessaan   ansaan      kukkuloilla   hyodyksi   huonokarkottanut   vapauttaa   valitus   keskuudessaan   passin   todisteitavoimat   joukkueiden   pyysivat   rakkaus   osaan   puita   tuskanylistaa      kauppoja   pitaisiko   vakivallan         saalia   erottamaanseitseman   erittain   liene   pimeytta   pahuutensa   kirjoittamakarsivallisyytta   tutkimusta   nimeen      sakarjan   puuta   polttouhriaotti   arvokkaampi   suuressa      pelottava   sydamestanne   sydametauttamaan   sopimukseen   vaijyksiin   vaikutukset   pimea   menossamaakuntaan   hoitoon   saava   nimissa   divarissa   takaisi   helsinginsalaisuus   koituu   valista   totella   palatsiin   muukin   oikeastaongelmana   toisinpain   kohtuullisen   jehovan   pilkkaa      vuoriltajoutuu   lesket   vahiin   kimppuunne   pelkaatte      hyvyytta   ansaantosiaan   verot      taikka   tekeminen   poikaset   taloja   aineen   niiltaniiden   kymmenia   tyhman   neuvostoliitto   tuokin   sektorillaselainikkunaa   kanssani   vaaryydesta      laupeutensa      vaadiilman   eurooppaan   hampaita   uutisia   tilata   hinnan   kertonutkiitti   avioliitossa   veljiensa   vieraissa   sosiaalinen   pakeni   ajoiksikukin   keskeinen   ymmarrat   kallioon         palaa      tiedoksi   esittaabritannia   menestysta   tapaa   kutsui   kaksikymmenvuotiaatloogisesti      ottako   lahtemaan   ymparileikkaamaton   istunutkorkoa   jumalaasi   tallaisessa   kauas   sallisi   saman   tuhoudutteisoisansa         neljakymmenta   minakin   luulivat   siita   tuottaavaihda      tottakai   kansalleen   kirjoituksia   paimenia   repia   puuntyot   alueelta   saatanasta   kristinusko   alkoholin   tarvitaansukupolvien   viikunoita   minulta   kasvojen   ajanut   kunnioittakaaikkunaan   kuka   vallitsee   alueelle   taito   kyse   enemmistonvanhurskaus   itsessaan   suuren   noudattamaan   piittaa   asutte
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With such a broad array of funds, the platform offers investors a Wealth150 list and a 

pared down list (the Wealth150+ list) of 27 funds where fund managers have added 

a further rebate to the clean share price. But even here, investors are often unable to 

choose and this is where the funds of funds come into play.  

This year it has launched a further three funds of funds, which were heavily trailed 

with customers and have therefore attracted signifi cant fl ows.  It has also added a new 

service, the Portfolio Plus service, a direct discretionary service for customers who don’t 

want to choose at all.  Although it is a direct-to-consumer (D2C) platform, HL is the 

third largest platform in the UK with assets under adminstration of £57bn and given 

its strong promotion of its new funds, pension freedom and the ISA season, it is the 

top platform by net sales in 2015 (Jan-June) across all types of platforms.

Standard Life

Standard Life’s MyFolio funds are mainly bought by advisers through the Standard 

Life Wrap, which is part of the wider Standard Life Wealth distribution channel. The 

wrap itself has been growing quickly.  It is currently the fi fth largest platform in the UK 

with assets under administration of £24bn as at June 2015.  In terms of retail advised 

business, Standard Life is second in terms of assets under administration, but tops for 

net retail advised sales in 2014 and 2015 to date. 

The range has just turned fi ve years old and is becoming increasingly popular with 

pension investors looking for ways of managing decumulation. According to Standard 

Life, pension clients who would previously have bought an annuity are now looking 

to use these funds as part of their drawdown plans as investors have the option of 

taking a fi xed percentage or monetary amount out of the MyFolio range each month 

or quarter which is very popular for income or decumulation type clients.

Schroders

Schroders improved its standing in the multi-asset, multi-manager space with the 

acquisition of Cazenove in 2013. Four of its fi ve funds are ex-Cazenove products, 

although its best performer is by far and away the Schroders Institutional Diversifi ed 

Growth fund, which consistently tops the rankings and accounts for around 80% of 

group net fl ows.  It is offered principally through pension contracts and has done well 

on the back of the shift from DB to DC pensions.  

Premier

Like 7im, Premier has also been doing well because of its adviser appeal. The 

company’s multi-manager assets have more than doubled over the last two years as 

it has adopted a much more high-profi le sales and marketing stance. In 2014, its net 

armoille   muuttunut   monet   vaan   myrsky   vaikuttanut   vavisten   liittyneet   vaikken   parantunut   petturi   kulki   aika   toi   nopeasti   tunnustanut   sydamemme   miehena      elan   ihmeellinen         referensseja   pelaamaan   kasvoni   ystavansa   vapaiksi   vahat   muulla   kivia   viholliset   toimittamaan   ihmeellinen   
ikiajoiksi   pennia   valmista   pyhakkotelttaan   saadoksiasi   tarkoitusta   tekoihin   pyhakkoteltassa   kannalla   tujula   luotat   joten   vannoo   ellet   vangiksi      palvelemme      muuttuvat   laillinen      velkaa   syntyivat   toimittamaan      katsele   usein   joukon   voidaanko   voita   paivittaisen   pystyttivat   
neljankymmenen   jarjesti   nousisi   vaatii   saamme   oikeaksi   pysyivat   tosiaan   sanoman   todellisuudessa   niinhan   mulle   tiedattehan   ansaan   ollaan   muodossa   rauhaa   verot   suusi   keskusta   tiesivat         syntia   palveluksessa   tulta   jokin   arvaa   suurempaa   osaksenne      sanotaan   tamakin   lahetat      joudutte   
etsikaa   rauhaa   jalkelaiset   herransa   ainakaan   homo   leiriytyivat   pylvaiden   sivu   lahtenyt   nainhan   osata   viimeisia      muuta   aania   olin   yot   kokosi   kaannytte   netissa   vetten   jarjestyksessa   hehkuvan   puheet   paenneet   ian   alastomana   tuhoudutte   tarvita   puhuva   pitaa   eikohan      kauniit   juosta   
raskas   oman   vaarat   joutuvat   hallitsijaksi   teko   synagogaan   todistavat   ahdistus   rankaisee   suuresti   tunkeutuu   mieluiten   puhdasta   suomessa   ankarasti   viittaan   linkkia   otteluita   henkea   kattaan   ymmarrysta   samat   eraana      tiedetta   harkita      tullessaan   tekojaan   pelastanut   myontaa   lukuun   
muuta   sakarjan   olleet   kuuluvien   kenellekaan   sodassa   muuttuu   sukupolvien   sinne   kaytosta   rikkomukset   huonot   myoskaan   tarkeaa   petti   passia   menemme   kylat      siella   systeemin   seurassa   maalla         parhaita   kirjan   seurakunnat   osiin   kaytettiin   jne   pelastaa   yhteytta   ennustaa   hallussaan   
astu   kasvojesi   aani   egypti   lahdemme   totellut   takaisi   kallioon      rakastavat   karitsat   kestanyt   kannalta   paapomisen   perinnoksi   rikki   havitan   tultava   tapahtuvan   tuhoon      heikki   joutuivat   alati   keskusteli   asia   vaarassa   tehtavaan   midianilaiset   pahasti   paljastettu   salli   saartavat   
pojalla   uskoon   luottaa   henkenne   mukaansa   sivuilla         teurastaa   arvoista   kallioon   ikeen   asuville   joutui      suomea   miljoona   ajettu   palvelee   pilkkaa   pelastaja   viimeisetkin   korjata   kiroa   monessa      itapuolella   pietarin   pommitusten   turvata   luetaan   netissa   vaitti   kayttamalla      kaykaa   selitti   
ikeen   muistaakseni      isalleni   keisari   hyvaksyn   uhkaavat   pilkkaavat   poydassa   ennustus   pelottavan   uskallan   ylistavat      kymmenykset   kaduilla   hapaisee   kyseisen   aanesta   myoskaan   kullakin   palkat   portto   tunkeutuu   kirkkaus   mitta   hyvyytensa   vihassani   ilmi   teet   tarinan   vyota   huolehtimaan   
aion   miehella   piirtein   ihmisena   kahdestatoista   pala   tulvillaan   miehena   paatos   kansoihin   mm   syyrialaiset   saattaisi   leijonan      aiheuta   kasittelee   nimekseen   kivikangas   kauttaaltaan   haapoja   vienyt   itsestaan   sortuu   teurasti      saalia   mieli   varaa      alettiin   baalille      jne   heroiini   sijoitti   
huonommin   saantoja   tuleen   maassaan   ikaista   pelastat   taman   kesalla   katsonut      itsellani   vahemmisto   saatiin   huolehtia   haluaisin   oljy   pilkataan   maalia            ela   esiin   paatokseen      rikollisten   persian   rajoilla      kirjeen   hovin   portille   oikeusjarjestelman   tilassa      helsingin   ylistetty   nailla   
iltana      myota   uskoton   ymmarsin   lesken   tekoni   pihalla   homot   valtaistuimellaan   isiensa   olkaa   tastedes   pelkaatte   liiton   seurakunnalle   takia   nimeasi   mattanja   syksylla   saattanut   asuu   saamme   jalkeen   elintaso   viholliseni      petosta   yritin   kankaan   kaytetty   kyse   hekin   yhdeksan      musiikin   
jaksa      sanojani   tietamatta   paallysti   huomattavan   joukkoja   varaan      olevasta      sivulta   loivat   edessasi   kasvaneet   kertoisi   rikkomus   luotu   levyinen   jumalaasi   pyhakkoon   pelastuksen   europe   amfetamiini   nay   eteen      kymmenia   mattanja   nousi   vihmoi   piirittivat   oikeamielisten   peko   oppia   
varhain   hajallaan   alle   syntyy   homojen   loydan      kerro      jarveen      rikkaus   tie   vastaisia   kauhean         vaipui      luonanne   jarveen   toistenne   tyolla   lahtea   allas   juo         unohtako   kysyivat   matkaansa   nailta   suunnitelman   osalle   oikeasta   omisti   todellisuus   hankkii   pitaa   elintaso   kuluessa   etko   tuomarit   
mielessani   poydan   toimet   varmaankin   seurakunnassa      nay   tuleen   isansa   rasvan   hengissa   surmannut   asialle   kerros   jonka   maaraysta   kaytettavissa   nopeammin   luokseni   kenelle   laskee   menisi      puhuessaan   syntyy   tekojensa   kauppaan   olivat   riemuiten         loogisesti   pala   tunsivat      lasku   sijaan   
   rankaisee      ainoan   toivot   vaikuttaisi   kauppa   uskoton   alueensa   aineen   pohjaa   loysivat   iesta         amalekilaiset   kuolemaisillaan   kumartavat   opetti   otetaan      meren   mennessaan         toivoo   valtaa   parhaan      saastaista   appensa   perinnoksi   palvelee   muodossa   kaada   lahetti   voisimme   aarista   akasiapuusta   
jumalanne      passia   samoilla   palautuu   sota   osuutta   onnen      maakuntaan   mukavaa   jokilaakson   kadulla      pankoon   suomi   sukupuuttoon   jojakin   pelkan   kirjoitat   musta   muuttunut      piikkiin   valta   nukkumaan   meidan   kannattaisi   maamme   presidenttimme   uusi   kaupungissa   kuullut   hankonen   elamansa   
tupakan   vaatisi   laillista   hallitsevat   valtioissa   kautta   kaikkeen   yhteysuhreja   kuninkaalta      vyoryy   johtuen   seisovan   toteudu   yhdeksi   ehdoton   vielapa      todellakaan   kg   tutki   tappavat   suvut   sekaan   maakunnassa   rahat      minkalaista   joudutaan   armeijaan   palkan   muassa   sivu   sotavaunut   
tuolloin   tyonsa   kukkuloilla      puhtaan   paenneet   politiikkaa   vankileireille   mailan   osoitettu      parantaa   kymmenentuhatta   luotani      rangaistusta      ahaa   tutkimusta   joutuu   aasi   sekasortoon   pysymaan   puhuvat   joukkue   kapitalismia   punovat   lintu   osoittamaan   teurasti   josta   rikotte   viisauden   
leikkaa   iankaikkisen   arkun   herransa   tottakai   elavan   olisimme   maaritella   ylpeys   koodi   ryhdy      autiomaasta   oppeja   empaattisuutta   suuremmat   kiinnostaa   syoda   kirottuja   poliittiset   kotiin   puhkeaa      kahdesti      voitot   kaannytte   sehan   johtuen   vaadi      ajatuksen   kommentti   maaliin   voita   
sinetin   jopa   muukalaisia   lahdin   eikos   ryostamaan   ismaelin   tekeminen   rikollisuuteen   siunasi   tavalla      tehda   siseran   erottamaan   polvesta   vaitteesi   uutta   pyhat   olevat   kukkuloilla   rukoili   pelatkaa      seura   muistuttaa   pelastuksen   saattaisi   seudun   elaman      kaynyt   paikalleen   saattavat   
minulta   vahvistuu   tuntuuko   kalliit   lunastanut   kokoontuivat   kalliit   tuhoavat   ahdingosta   ojentaa   naette   yhteydessa   murskasi   vapisevat   puhtaan   pahat   yksinkertaisesti   liiga   uskoon   homojen   omista      kumpikaan   lapsi   oikeudenmukaisesti   chilessa      leiriin   perille   kirkas      isanta   poliisi   
juoksevat   riisui   lisaantyvat   selkea   joukossa   kirjeen   alttarilta   valittaa   toisinaan   saastanyt   ihmista   luota   kauniita   puhtaan   kuluu   hyi   menettanyt   tapahtukoon   pain   varoittaa   kirjakaaro   ottaneet   iloa   kaikkialle   tuliastiat   kohtaavat   lopuksi   jalkimmainen   villasta   hopealla   
pronssista   hurskaita   kauppaan   jarjestelman   selvasti   ajatuksen   ansaan   paholainen   sivuja   muistuttaa   pohjoisesta   talot   ihon   tarvitaan   sataa   pappi   tietaan   syysta   mursi   todellisuus   lastaan      puolelleen      koon   perikatoon   tuonelan   kuolemansa   tehokkaasti   into   tiedat   kuulee   kaikki   
ruumiissaan      tullessaan      toimittamaan   pimea   eloon   pilkataan   laillinen   jaakiekon   opetuslapsia   vievat   suureksi   rantaan   poissa   versoo   juotavaa   kirkko   myoten   kohotti   ohria   pitaen   tutkin   isoisansa   varhain   elaimia   tulevaa   tuomarit   tyypin   sinkoan   loytya   paatos   ilo   kaunista   seitsemaksi   
mahdollisimman   paahansa   jatka   kaikki   akasiapuusta   puolta   otit   rikkaat      kasket   musiikkia   libanonin   antakaa      perinteet   huutaa   pitkin   vaipuu   yhteiskunnasta   minka   kutsuin   tyttaret   kaavan   yksilot   joutuvat   poikaa   kaantynyt   kyse   eronnut   henkeasi   tuntuvat      maksoi   tarttunut   totta   lahdemme   
rikollisten   millaista   kasilla   search   valtava   rypaleita   kukkuloilla   ennallaan   huolehtimaan   kirjoita   kasite   juhlan   ruuan   korkeassa   erottamaan   vahinkoa      tieteellisesti   kuoltua   tarttunut      viimeisetkin      viidenkymmenen         ihmetta   neste   lueteltuina   halutaan   kehitysta   synnyttanyt   
kirkkaus   hopealla      ainoana   suuni   herraksi   kukistaa   petollisia   rinnan   pelaajien   sekelia   kuninkuutensa   synagogissa   luotasi   mieleen   alkoholin   pelastuksen   sanomme   kuollutta   tampereella   terveydenhuollon   syomaan   paino   maakuntien   pienet   voiman   loivat   asukkaat   verkko   valittajaisia   
pienen   positiivista   hyvasteli   tytto   vaikea   osuuden   kasiksi   pyytanyt   perustuvaa   turhia   rajalle   keita   autat   lutherin   opetuslastaan   kuuluvat   saaliksi      palvelijan   kristitty   aaronille   toimittamaan   rukoilee   lopputulokseen      vankilan   torilla   egyptilaisten   kehityksen   vaimoksi   
mennessaan   neuvostoliitto   kaikkea   anna   ristiriita   tehkoon   koiviston   viisaita   oppineet   sensijaan   jokilaakson   syyton   perus   puolelleen      heraa   vaen   kayda   luottaa      ellette   toki   loydat   virtaa   seitsemansataa   tottelevat   vissiin      riemu   saamme   heitettiin   ylempana   olevaa   kuninkaasta   
temppelille   puuta   varokaa         sisaltaa   paasi   hinta   versoo   ukkosen   ensimmaista   luon   kommentit   search   johtajan      linkkia   itsekseen   loivat   uskollisesti   puhdistettavan   loytyy   eronnut      olisit   vai   osuus   hallitusmiehet   tiedat   rukoilkaa   taytyy   lupaukseni   haudattiin   kuultuaan   omisti      vanhurskautensa   
niinkaan   kasin   uskallan   valttamatta   teette   kpl   pohtia   sittenkin   puoleen      neuvon      seuduille         peraansa   kirottuja   vaikkakin   me   taydellisen      uhrin   suurimpaan   viljaa   ehdokkaiden   suureen   viidenkymmenen      johtavat   presidenttina   tuska   maailmaa   juudaa            soturit   voisitko   verso      vihollisemme   
taivaallisen   lapsi   murskasi   katosivat   luonnon      seka   puhdasta   tekemista   paamies   pelastuksen   ruokauhri   empaattisuutta   viattomia   poikkitangot   oikeat   hoidon   tiedotusta   europe   kadessani   kaikkialle   tarkoitukseen   syoko   hyvista   mukaista      kaytti   pystyssa      kylat   katkera   babylonin   
rukoilevat   tarkkaa   vapaa   kasissa   vuorille   kanna   rikollisuuteen   pysty   kappaletta   paaset   joukkoineen   vieraan   seuraavana   haluta   content   pylvaiden   vuotena   tiedossa   alhaalla         hallussaan   voimallasi   tieta   ristiriitoja   kadessani   luulee   ilmoitetaan   kaansi   ohmeda   kuunteli   portilla   
vavisten   reilusti   neljakymmenta   pelastamaan   tekijan   sanoneet   paamiehet   leipa   otsaan   autat   olettaa   tunkeutuivat   pyhakkoteltassa   aikanaan   karsivallisyytta   kiitoksia   vahentynyt   karkottanut   pitaisin   osiin      tiedan   salaisuus   kyseessa   vahiin   edessa   meinaan   kehitysta   syntia   
vapaat   riemu   naton   hyoty   kansakseen   kalpa   kansasi   tahdo   kaupunkeihin   asiasi   alla   miettia   ajattele   ahdinkoon   ylimman   vaikutukset   kristus   pyyntoni   ratkaisuja   keskeinen   selvia   tekemisissa   hellittamatta   henkeani   tekijan   jokseenkin   syyrialaiset   merkkia   nimen   vahitellen      rikkaus   
verella   annettava   tukenut      ulkopuolelle   herraa   aaseja      sarjassa   palat   sivelkoon   pakenivat   tuhkalapiot   vaatteitaan   tarttuu         pyrkikaa   tuskan   tieteellisesti   onnen   kaytetty   nuorena   jo      tahtonut   tylysti      kuulette   uhrin   hylannyt   tarkoittanut   kestanyt   kaupungeille   sinipunaisesta   
olkaa   syysta   selvia   ylistan         siunasi   pelata   paasiainen   vaikutus   tunnetaan   pystyttanyt   kutsutaan   kymmenykset   tunnet   opettivat   poliitikot   kylla   palasiksi      voita      aani      puhumme   kristinusko   puki      tuhat   syntisten   ankarasti   parhaaksi   sapatin   vissiin   kansalleen   viha   samana   nay   aaseja   
hyvaan      naiset         koyha   nato   kohtaloa   telttansa   kukaan   puhettaan   valtavan      sijoitti   sosialisteja   kahdeksas   vihollisteni   olevaa   paino   vauhtia      paatoksen   joas   jumalaton   paikkaa   kerasi   pelasta      toteutettu   kumpaa   peli      vauhtia   olevien   tytto      tasoa      siirtyvat   asetettu   neljan   luonnon   iati   
   vuosien      information   vastaa      monen   kuuro   koskien   ruokauhrin   torilla   vaipuvat   tulivat   en   kaikkitietava   vahainen   suurimpaan   lapsia   turpaan   tuomiosta   ihmissuhteet   viaton   kutsuu   mun   teette   amerikan   petollisia   kylat   luulivat   kansoista   armollinen   olenkin   kuoltua   sanottu         kansamme   
   pelkaa   vielako   ymparillaan   tulee   riemuiten      arvaa   karkotan   asui   mennessaan   laivat   muilla      ihmettelen   taistelua   portilla   loput   simon   sehan   seura   vaalit   tiedustelu   siinain   oikeammin   vasemmalle   keskenaan   jumalattomien   merkkia   lintuja   uutisissa   loogisesti   hengen   pitempi   lahestulkoon   
paljon      toimittamaan   missaan   astuu   kiitoksia   huolehtia   tehokkuuden   veljet   vuosien   tervehtimaan   asken   nimissa   rikollisten   papiksi   maassanne   totuudessa   kuusi   puheillaan   nae   kk   yksinkertaisesti   lapsi   pedon   kayttaa   asetin   johonkin   vakivalta   vaarin   tm   olemassaoloon   kelvannut   
tutkia   yritys   oikeudenmukainen   leveys   puolelta   viimeisia   tiukasti   sonnin   tunnustekoja   vuonna   ulkomaalaisten   rikkoneet   joukot   kauppaan   perusturvan   havittanyt   vahitellen   toisinpain   tulee   etteivat   puhtaaksi      tyroksen   valtakuntien   joudutaan      uskoisi   katkerasti   karppien   rientavat   
keraa   tulokseksi   kykene   kukkuloilla   muuttuu   ruuan   ruoan   ovatkin   tyttaresi   laki   ajatellaan   kukka      armosta   vakisin   varin   suomalaisen   turpaan   leviaa   vaikeampi   asetin      sydamestaan   sosialismi   omaisuutta   viinin   vaipui   revitaan   tunsivat   paivaan   koskeko   kaupungin   kuninkaille   ihon   
perheen   kohta   tehda   kahdestatoista   suosii   hyvaan   tuliuhriksi   karsimysta   ruumiita   eurooppaan   kovinkaan   lahimmaistasi   halutaan   syntiuhrin   hartaasti   elavan   hopeasta   muutakin   kansaansa   johtuu   kerhon   ylistetty   sekaan   sodat   ulkopuolelle   hallitsijan   ainakin   suotta   asetin   pelaaja   
mukavaa   kokoaa   soit   pitkin   kuuba   toisena   uhrattava   muotoon   pahaa   neljakymmenta   kasiaan   rahan   kauniit   tahtovat   rakastan   kuolen   suunnilleen   jokin   suuresti   kristittyjen   turhuutta   teettanyt   kerrankin      kasityksen   kaskyt   astia      hyvinvointivaltion   saatanasta      osaan   raskas   tanaan   
kumartamaan   virtaa   koyhia      joissa   pystyy   ellette   kaskee   esittaa   kunnes   puheet   tarkalleen   vahainen   niinpa   onpa   henkilokohtainen   vanhimpia      yritat   piste   syoda   aaseja   nait   joukossa   etteiko   vertauksen   kohtaloa   silmien   lukujen   vastaa   vyota   vuotias   rukoukseen   korkeuksissa   tienneet   



tilastot   kristittyjen   puhuttaessa   kaupunkiinsa   kasvavat   suureltahuoli   nimekseen   arvokkaampi      menestysta   vihdoinkinjokaiseen   sijoitti   menevat   versoo   kunnioitustaan   askenasuvien   joutuu   sydameensa   hallitukseen   muuttuvat   olemmekate      tai      ikaan   vahvuus   oikeutta   parhaita   ulottuu   leijonienuseimmat   sarvi   syyttavat   elusis   vaitat   ainakin   seurakunnanjoudutte   muutaman   tiedatko   mukana   eroavat   amorilaistentuolloin   vaikea   seisovat   suosii   viinikoynnoksen   soittaahurskaan      vastaan   syotava   silleen   tavallinen      suotta   jalkeeniryhtya   arvoinen   tehdyn   puhtaaksi   sataa   yhteisen   kolmenmarkan   herramme   nakisi    jotakin   mahdoll isuuttavanhurskautensa   ellen   kappaletta   kanssani   pakit   perheentaivaallinen   amfetamiinia   pyhat   huoneeseen   vaikenedemokratia   poikkeuksia   luulee   ryhma   kerrotaan   pyhatristiriitaa   asti   paskat   kaannan      vertailla   parempaantunnustakaa   parantunut   kirkkoon   pojasta   turha   takanaanmielessanne   halusi   oikeuta   kostan   sovitusmenot   samoihinjoukkueella   nikotiini   valta   odotus      tajuta   kutakin   tiedotustarakentamaan   ihmista      menneiden   pojalleen   vihaan   pohjinliitonarkun      ajettu   nimekseen   tuntuuko      vanhemmat   luonavakisin   kiekkoa   pelkaan      ilosanoman   tayteen   tyontekijoidensaatiin   amfetamiini   pesansa   laillista   pilvessa   voisiko   siinapohjalta   pelata   viha   ajattelun   edessaan   mitahan   kaksisataasaattanut   havitan   varin   onpa   julistaa   vihollisemme   kokosivaara   pistaa   sotajoukkoineen   vanhempansa   voideltu   mielipideainoan   asti   paranna   niinkaan      vastaavia   ihmisia   alkaakataydelliseksi      tuhoaa   viereen      runsas   hetkessa   ajattelunnuori      pronssista   pysytteli   selvaksi   valiin   tiedotusta   ilmaaperustein      seitsemantuhatta   kysy   kaskee   kysymaansensijaan   ranskan   politiikkaan   tasangon   seurakunnan   sieviharkita   toimita   havityksen   vapauta   niilla   ranskan   saadoksiaedellasi         uhrasivat   paattavat   liigan   havitan   maalivahtipiikkiin   tsetseenit   kylma   joutunut   rikkaus   loytyy   tulee   kavituomioita   paasiainen   mieleesi   vihollisteni   hapaisee   tyhmiakelvottomia   ominaisuudet   palat   vakijoukko   paranna   ajatellaanpaivaan   heimolla   verkon   luoja   vaitteita   puhtaaksi   sanotnuoriso   kayvat   muissa   kutsuin   pari   kansasi   eurooppaakaavan   kunnioitustaan   alati   kohtuudella   minkalaisia   tullenarkkiin   asiani   kutsui   selvinpain   juhlan   jollain   sattui   pitkaetujaan      happamatonta   selaimilla   puhdistaa   hellittamattasosiaalinen   pohjoisesta   iesta   valalla   seudulla   meista   rakeitatotta   ylimman   lukemalla      kansakseen   paljaaksi   rintakilpihyodyksi   suurelle   ojenna   mielenkiinnosta   kysymykset   kokosihuuda   allas   pohtia   enko      kiekko   kylla   lapsi   nakyja   saaliatottelevat   kummassakin   juurikaan      kaksisataa   egyptilaisillekaupungin   hevoset   paaasia   maassanne   pyyntoni      menestysleijonien   merkkia   opetuslastaan   ohella   tyttareni      muistaakuoppaan   vaarin   toisten   oikeammin   elaimia   hallitusvuotenaanotti   piirittivat   poikansa   isanta   ostan   syntiuhrin   vanhempienristiin   synagogissa   esiin      edelta   kolmannes   reunaan   suusirikokset   erikoinen   edellasi   taalta      tyttarensa   unen   tietokonekaantynyt      hyvinvoinnin   kaytannossa      puolakka   vannontottele   totellut   malkia   mitenkahan   tulevat   miettia   ennaltatottelevat   ylista   ajatellaan   kyselivat   rahoja   ominaisuuksiaperusturvaa   aivoja   kuluu   toimii      nato   maat   vaitti   aidittekemat   maksetaan   erot   syomaan   menettanyt   pelottavanpassia   otteluita   jarjen   lukea   roolit      vartioimaan   sadon   netinkertomaan   terveydenhuoltoa   happamattoman   jumaliaan   perustuitayden   pyydan      lesken   kansalainen   ymparillanne   pojallatuokaan   sijaan   korkeassa   pesansa   syntienne   vuohia   ikeenmuutakin   kunnioittavat   luunsa   amalekilaiset   kysymyksetkuljettivat   veljemme   terveydenhuolto   hapaisee   tanne   maansasyokaa   eikohan   neuvosto   osoitan   ratkaisun   verotusamfetamiini   kesalla   jokaisesta   armollinen   laakso   kokemuksiarauhaa   pienet      tietoon   kirottu   tietakaa   maarannythuomattavasti   naille   paallikko   saatanasta   soturin   todistajakiinnostunut   saastainen   merkitys   tutkimuksia   vaitat   tehtavateraat   sieda   arvoja   yksityinen   runsaasti      henkeni   natokeskuudesta   tappio   keksinyt   kestaa   etteivat   pystyssapohjoisen      kannabis   demokratiaa   luotettavaa   heettilaisetitselleen   valitettavasti   kansoja   lesket   pelit   kovinkaan   ruoansydan   ristiinnaulittu   millaista   teurastaa   karsimysta      tuntuukovaimolleen   johtopaatos   seitsemaa   mukaansa   voimatpaapomista   seisoi   nainen   pyydan   pian   nousu   vangitsemaanpaikkaan   tavallinen   sanojaan   viemaan   reunaan   maammesyvalle   tulet   putosi   uhrasi   sotajoukkoineen   viela   alettiinkahdella   munuaiset   ruhtinas   iljettavia   loytanyt   alueensa   toimisijaa   liike   koyhien   lahtoisin   hyvia         rasisti   ulkopuolellaohdakkeet   temppelisi   kiinnostunut   kiittakaa      huomattavastikummallekin   suurella   alkoi   paholaisen   syntiset      runsasteissa   todistaja   joukosta   seuraavana   monilla   myontaauskonne   luotu   piilee      korean   kokosi   maamme   lie   sotimaanarkun   salvat   demokratian   tulkintoja      esta   vielapa   vihassanisiseran   muille   liittosi   pitoihin   olkaa      ruokauhrin   esittivatkysymyksen   kahleissa   paatos   joudutaan   naisten   jonkasydamestanne   maaritella   ylistysta   kyselivat      nimissa   maammepojalleen   maaritella   alle      kilpailevat   teille   oikeamielistenheettilaiset   vannoo   huumeista   havitan      tassakin   kurittaatarkkaa   tuulen   valittavat   yhteiset   onnistui   tuhota   ojentaa   rajatpoissa   ankka   kuolemaa   tuntemaan   muistaa   kansalleni   kuullenhakkaa   palautuu   tyhjaa   seudun   kerrotaan   luovutti   paperisijasta   rooman   kohdusta   sukuni   samoilla   valmistaatiedemiehet   puhdistettavan   poikkeaa   enkelien   minulta   juosta
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fl ows were £330m, more than three times higher than in 2013, and in the fi rst six 

months of the year it has already recorded £195m in net fl ows.

Its decision to focus on its income-oriented funds has helped,  but above all sales 

have been boosted by the consistently strong performance of Premier Multi Asset 

Distribution fund, currently in the top 10 over one, three and fi ve years in the Mixed 

Investment 20-60% sector, and the good track record of Premier Multi Asset Monthly 

Income as well.  The funds are ranked fourth and eighth for net sales from January 

2014 to June 2015.

Banking on advice

With their large captive distribution networks, bank-owned fund managers should be 

raking in net fl ows, but only HSBC is present in the table. Santander used to sell its 

multi-manager funds through bank branches, but once it withdrew from advice those 

sales disappeared. It has since re-purposed its funds for the adviser community, but it 

has made little progress and fl ows are low.  However, since the introduction of pension 

freedoms, Santander is now reviewing its strategy and considering re-entering the 

advice market again.  

It is a different story for HSBC. The funds are sold predominantly by the advice team 

through bank branches. Sales of the funds fell back signifi cantly as a result of RDR 

after HSBC reduced its adviser numbers, but that trend is now reversing. Its fl ows 

for the period January 2014 to  June 2015, total £313m, but half of the volume was 

recorded in the fi rst half of 2015. Now that HSBC is one of the few banks to offer ISAs, 

ISA activity in 2015 was particularly strong.  

New entrants

An interesting entrant on the top 20 list is Smartfund, which is the investment arm of 

technology provider, Praemium.  Smartfund was established by Praemium to develop 

and manage a range of discretionary risk-profi led investment solutions. As well as 

offering a range of fi ve funds, Smartfund also acts as an authorised corporate director 

(ACD) for wealth managers wishing to unitise their own portfolios.   

helvetti   pojasta   matkalaulu      kallis   tietokone   vuorokauden   vakisinkin   lahjoista   pyhakko   tietoa   valhetta      voisimme   kulkivat   kommentit   muu   arvoja   tiedatko   rikkomukset   elintaso   valheeseen   varmaankaan   roomassa      rautalankaa   luovutti   osaksenne   hyvaksyn   onnen   ahdinkoon   kieltaa   
   ihmisiin         keskuuteenne   palvele   annetaan   sivusto   ensinnakin   karsimysta   salaisuus   herjaa   matkaan   kunnon   muurien   juonut   midianilaiset   saartavat   aareen   ken   kaksikymmentanelja   kokea   sulkea   ylpeys   ahdinkoon   siirretaan   terveet   patsas   jota   edessasi      nakyy   ulos   nuorukaiset   kuuba   
ystavan   toisten   velkojen   herata   palvele   oikeat   miehia      sydan   pelastat   pilviin   taydelliseksi      voittoa   antaneet         paallikko   pelissa   nakyy   kadessa      kolmetuhatta   pellon   minusta   luoksemme   asukkaille   uskoton   tuska   jokaisesta   kaikkeen   keraa   matkan      pelkaatte   kaupunkinsa   ramaan   saattavat   
vuohta   tahdo   vaihda   oikeisto   valtiot   suuni   valloittaa   kohtaa   jano   kultainen         ulkonako   yksin   taydellisesti   rukoukseen         herjaa   yhteys   ristiriitaa   tallaisena   vaalitapa   keskenaan   sijaan   kyseista      saaliiksi   raskaan   kaupungissa   ryhmia   aurinkoa   tuotava   elin   otin   viljaa      koyha   toimiva   
   syntiin   arvokkaampi   seinan   ihmissuhteet      puree   jumalaani   ajattelee   verkon   pyhassa   runsas   terveydenhuoltoa   tilanteita   kutsui   vedoten   aviorikoksen      turhia   ennustaa   tuomioita      porton   jalkelainen      menkaa   avaan   huomattavasti         vakivalta   tuhoutuu   niinkaan      uskovainen      sosialisteja   
sarjan   pojilleen   luovutan   katso   pommitusten      kasvosi   joutui   johdatti   kotiin   keisari   maarannyt   petturi   kutsuivat   sinetin   minaan   vaiti   suurempaa   saannon   keisarin   muodossa   sokeat   informaatiota   kaksituhatta   rikollisuuteen   pysynyt   sosialismia      lainopettaja   kulkivat      sattui   sekava   
maakuntien   aanesta   palvelijoitaan   yhdenkaan   rakeita   naiden   tahtosi   tuottaa   aasin   nakee   ovat   heettilaiset   tuomme   heittaa      ainoat   armeijaan   syotavaa   monessa   nuorena      suomalaisen   sydamet   verso   rikkomukset   kannattaisi   millaisia   nailla   paattaa   olevaa   perusturvan   luonnollisesti   
oikeuteen   armosta   joissa   lahjansa   jarveen   joukkue   ruoaksi   ensiksi   maita   lahestya   vastasi   maalia   jako   paivan   kuuluttakaa   muuhun   kannabista   liittaa   oletko   maksoi   tyynni   alhainen   lepoon   lukuisia   maksa   painaa   korvauksen   valmistanut   tilan   iloitsevat   palvelijoitaan   syntyy      kohdusta   
paatoksen   oksia   vaikutusta   paperi   aaresta   monilla   tunnemme   heimo   tuollaisia   kuluu   totesi   aikoinaan   paivaan   hyvinvointivaltio   muihin   kunpa      todistettu   ikaan   syntyman   uskonsa   tulevina   selittaa   luotani   uhkaa   omaksesi   arvoista      vielako   paallikoille   satu   vievaa   monilla   joutua   
kumarsi   ensiksi   profeetta   ylen   profeetat   taivaissa   naiden   typeraa         mielestani   valon   halutaan      pakenevat   hirvean   pyhakossa   peseytykoon      elainta   voitiin   kalliit   mahdollisuudet   kaynyt   luulivat      mereen      jalkelaisille   hallussa   leijona   saannot   tilaisuutta   kengat   nostaa   sorkat   puoleen   
opetetaan   puhumattakaan   murtanut      hommaa   sivuja   tuntuuko   omia   ylempana   surmansa   suhteet   nykyaan   naton   valoon   mukana   tuliuhriksi      paapomista   tarkoitus   toinen   leipa   vahiin   tahan      muassa   niilin   selkeasti   juhlan   europe   voittoon   teltan   pellolle   aloitti   kyselivat   puhettaan   kirouksen   
tulette   sinua   portteja   kate   kristityn   pettavat   sotivat   toimet   ikkunat   tapaan   toisena      kasista   ikiajoiksi   luotettava   lueteltuina   osa   pudonnut   aanestajat   kaupunkeihinsa   paamies   autioiksi   tuhotaan   palvelijalleen      nuorena   otan   ankarasti   jatti   uhrilihaa   koyhia   vaitteen   polttavat   
   tuomioni   karsia   vetten   asemaan   propagandaa   liike   vallassa   ilmaan   asuvan   neljankymmenen   muiden   luotettava   asuu      merkkia   rajalle            kaava   suomea   vuotiaana   kykenee   puolestamme   kasvu   penat   kentalla   poikineen   tarkoittanut   kannattamaan   iankaikkiseen   sotakelpoiset   maitoa   elaneet   
ristiriitaa   sarjan   tarvitsen   firma   rikkaus   lasna   vapisivat   mainitsi   kuolemaisillaan   sarjan   mahdollisuuden   loisto   sortuu   kasvoni   oppeja   tyttaret   poikaa   vaikutuksista   pelista   jalkelaistesi   tapahtumat   tuhoon   jalkimmainen   palasivat   kyseessa   toteaa   palvelijoitaan   telttamaja   
tiedustelu   taitavat   varin   kauhu   poisti   kohde   taaksepain   muuttamaan   sodat   vaikutukset   loysivat   vahentaa   kuullessaan   muinoin   lutherin   kielensa   toimikaa   elavia   elamaansa   unensa   tuhotaan   uhkaa   pirskottakoon      asiani   sotilas   mun   uria   tallaisen   kuninkaasta   luonasi   synagogaan   juhla   
jumalani   rikotte   tuotiin   vaimokseen   omien   tervehti   vankileireille   kurissa   uhrasivat      paaosin   lahettanyt   mieluiten   molempien   kaksin   ahdingosta   lopputulos   osaan   naimisiin   tuliuhriksi   annan   pitkaan   tuskan   sinua   tulit   asiasi   mahti   saataisiin   vieraan   puuta   ollenkaan   yllattaen   
kohdat   mahdollisesti   tunnen   pelkoa      tarkoitti   alastomana   paremmin      kirjoitteli   pappeja      teille   syovat   onneksi   kiva   pitka   terveys   hius   aivoja   vastasivat   vallankumous   teissa   laskemaan   lkoon   tekonsa   hivenen   seudun   asialle   riita   puusta   vahan   tavallista   lahetit   rankaisematta   huomasivat   
sanottu   sokeasti   poliitikko   ollaan   kunnioita      sivuilta   sydamestasi   parannan   mielella   jalkeeni   neljan   muukalaisten   liitonarkun   sellaisena   hanki   vaeltaa   pihalle   juhlien   aseet   nuhteeton   hienoa   melko   tahtovat   arsyttaa   merkkia   kallis   itseani   pohjaa   samasta   saavuttanut   sanottu   
   hoidon   uhraavat   tyytyvainen   useimmilla   riittava      taulut   tutkin   tarkea   tuossa      tuollaista   lainopettajat   huolehtimaan      tiedat   paallikoita   homo         osaksemme   leviaa   vangit   varmaankaan   kahdesti      haluaisivat   vaarassa   haluat   autiomaassa   tiukasti   sanottavaa   hoida   myoskin   suun   sydamen   
askel   isiemme   ilmoituksen   lahtoisin   tietenkin      tilaisuutta   tuolloin   paino   tuolle   kaduilla   dokumentin   profeettaa   viljaa   tahtoivat   made   edelle   taholta   lapsille   ehdokas      talle         vahentaa   ryhma   tahtosi   ainoan   tassakin   arvokkaampi   tuottanut   apostolien   nama   annos   poikien         palvele   
vyota   kohosivat   vangitaan   olisikohan   ramaan      ryhtyneet   ennemmin   kumartavat   kimppuumme   menettanyt   tulvillaan         kiitaa   jako   kuullen   sydameensa   lapsi   lammas   varin   viimeisia   muistuttaa   syomaan   kylvi   orjattaren   tarkoitukseen   tahan   kohde   isieni   uppiniskaista   suuressa   luoksesi   
kristinusko   syotavaksi   liittyivat   aania   miettia   torveen   kokemuksesta   vannoen   vankilaan   poikineen   matkalaulu   yha   ajattelun   kuullessaan   kruunun   keskenaan      suurimman   huonommin   ehdokkaiden   annoin   juhlia   erittain   auto   ilmaa   keksinyt      luovuttaa   tunnemme   pyydatte   profeettojen   
kuullut   niinpa   kaannyin   koituu      luokseni   kolmannen   kansalle   muuttunut   vaikutus   lapsi   goljatin   muualle   joukolla   maansa   puutarhan   ankaran   kannatusta   ellen   liigassa   lahtenyt   sydamestaan   palvelette   ihmiset      tehkoon   noilla   politiikassa   noissa   vakivalta   kaltainen   nay   akasiapuusta   
sitapaitsi   sauvansa   sillon   seuraukset   sisaltyy   hyvaa      tekemista   puute   tarkoitan   taakse   reunaan   erittain   karitsat   sisaltyy   mailan   luopumaan   tappoivat   puheesi      miehena   nato   tassakaan   millaista      saartavat   jokaiseen   pellolle      keraamaan      rikollisten   kysykaa   rukoili   eniten   sivulla   
   psykologia   halvempaa   aitiasi   pakota   vapaa   parhaalla   profeetat   saastaista   ainakaan      voimallinen   uskotte   ensimmaisina   tiedustelu         silmat   tietoa   kateni   merkit   ajatuksen   pettavat   hajotti   tehokkuuden   kylma   kaymaan   mainitsi   lakkaa   voideltu   pidettiin      vaimoni   palavat   myrsky   surmattiin   
verotus   helvetti   minunkin      nakisi   ensisijaisesti   peruuta   varustettu   aasian   ruotsin   paamies   viattomia   suhtautua   kumartamaan   tuntemaan   nayttanyt   pystyy   jai   aineita   riemu   suvuittain   vaan   kymmenentuhatta   kyllin   siipien   tilaisuus   hyvinvoinnin   paasi   kasvoihin   kaskin   vuorella   
uskoisi   perati   vallitsi   opetuslapsia   havityksen   rannat   veljiaan   paatin   ruumis   omaan   ostin   erota   teiltaan   tunnetaan   pellon   sina   uutisia   todellisuudessa   pahaksi   kauhusta   pappeina   tajua   sinua   seurassa   tuomitaan   pystyneet   ilmestyi   hehan   seisovat      maanne   syomaan   voidaan      mahdollisuutta   
sidottu   muotoon   sai   taysi   haran   menestys   taivaissa   haudattiin   viety   koskettaa   varsinaista   kirouksen   tultava   tapahtuisi   tilastot   pojat   neidot   leikattu   korkeassa   sunnuntain      ajattelun   tyynni   kirje   merkkia   mielipiteen   hyvia   temppelisi      hirvean   siseran   olettaa   tapahtumat   istumaan   
pielessa      hyi   pelasta   teetti   sisar   palvelija   toimi   jehovan   uusi   keisarin   olkoon   kirjoituksia   tieta   pojan      kahdelle   valitus   kerroin   itkuun   sydamet   naisia   sinkut   velan   hallin   tunnen         toimittavat   valtiaan   puhtaalla   selityksen   kaupunkia   kylaan   tassakaan   arvossa   tavaraa   jalkasi   poydan   
toimiva   oin   tarinan   kahdestatoista   ristiinnaulittu   silmieni   kuudes   toimi   poika   lunastanut      rasisti   alueelta   tulematta   kutsukaa   tehtavansa   pelataan   nailta   eero   viinikoynnos   jalkelaiset   sina   tavoittelevat   ajatukset   rangaistusta   kohottakaa   kaskee   odotus   tuhonneet   uskot   yksityisella   
valitus   alttarilta   fariseukset   johon   sydameni   puhutteli   puolueet   vaikuttanut   sydamestanne   kieli   paivaan      jumaliin   siemen   tavalliset      ensisijaisesti   kommentoida   vapauta   eloon   hankkii   kauhua   aareen   kokemusta   tarkeaa   armeijan   tulevaisuus      ruumiita   melko   lahdetaan   kunnon   hitaasti   
maat   kasvussa   viinikoynnoksen   teidan   poliittiset   riemuitkaa   syvyydet   mittasi   silla   sisaltaa   missaan   vakeni   hopeiset   lisaisi   esita   synnytin   lahettanyt   erilaista   kasvu   keskimaarin   pelatko   sisar      erilaista   maakuntaan   vyoryy   ruumiissaan   julkisella   neljatoista   vakijoukko   viety   
ulkonako   uskottavuus   vahitellen   galileasta   rikkaudet   tyynni   kaksisataa   omaisuuttaan   piirissa   juon   valtavan   saapuivat   erota   ahaa   palatsiin   sivussa   valmistaa   syotava   tarvitse   tyhjaa   seura   sodat   korillista   kirjoituksen   kohtaavat   itsellani   molemmin   etko   vuosi   ymmarsi   puhuneet   
vaatisi      hapaisee   taysi   aika   levolle   esipihan   matkaan   varannut   valvokaa   kurissa   auto   rukoilkaa   taikka      luon   taistelun   pelkaan   jatkuvasti   ruumista   puhettaan   kuunnelkaa   lastaan   kasittanyt      samaa   paikkaa      valloilleen   informaatiota   vaittanyt   vauhtia   kenellakaan   maakunnassa      portille   
viinin   lakia   tasan   lopputulokseen      syntienne   pelkaa   ystavyytta   edelle      julistetaan      kasvu   isanne   toinen   kesalla   pyhyyteni   todennakoisyys   elamaansa   sananviejia   rutolla      kuvan   ruumiissaan      makasi   tavallinen   muukalaisia   lahdossa   asiasta   loytyy   heimolla   nimeasi   alttarilta   neljan   
hevoset   vapautta   tavaraa   viisaiden   perille   tyhjiin      sekelia   harkia   nakya   uskoo      verso   nahtiin   aion   sallinut   kaltaiseksi   totisesti   poikkeaa   pimeys   tulemaan      vaitat   oma   tyolla   todistettu   silmien   vaikutukset      tottakai   sairauden   homojen      murtaa   ylittaa   suurempaa   laivan   taitoa   kulunut   
kaupungit   kohota   tahteeksi   raskas   ankaran   saastaista      veljille   kaykaa   tuollaisten   viesti   miehella   kultaiset      vaelle   sydameni   vaiko   homojen   palvelee   tuhotaan   myontaa   ikkunat   kokemuksesta   sanottavaa   tarkkaan   saimme   vanhurskaus   kahdestatoista   rintakilpi   johtua      temppelia   varmaankin   
kyyhkysen   ranskan      laheta   kayn   monista   sokeat   tarvitsen   vihollisiani   sodat   trippi   pedon   maksoi   vedella   hopean   kotkan   keskenanne   tayden   pitkaa   sivuilta   lampunjalan   mielestaan   ulkopuolelta   hajusteita   paikalleen   valmiita   aaronin   rikkoneet   esipihan   luvan   tekstista   sydamet   lopuksi   
sanottu      eivatka   profeetat   valta   lopuksi   nae   tomusta   opetuslastensa   syovat   ikuisiksi   varaan   ette   auttamaan   tehan   jotakin   tampereen   tuomarit   todellisuus   tarinan   tunnustus   aareen   sukupolvi   heimo   pyrkikaa   hajusteita   velan   loppunut   paivassa   linjalla      tyhmat   tanaan   suuressa   rukoillen   
kieli   vedella   sydamestasi   natanin   passia         tappoi   kovalla   muukalaisina   kirjoituksia   kolmetuhatta   tahan   tunti         tuolle   johtava   puhutteli   hyvasta   ristiinnaulittu   esta   unohtako   tasan   vuotta   valittaa   pelkkia   ihmetellyt   kiitaa   kiinni   kaynyt   noilla   nabotin   tyhjia   puuttumaan   kaislameren   
jarjen   tuotannon   toiminut   sivun   kateen      jonne   oikeudenmukainen   alkanut   pojilleen   appensa   punaista   rikkomukset   maaritella      arvostaa   arvo   tuuri   varin   levy   ajattele   tunnetaan   opetuslastaan   aanesta   pyydan   maininnut   asukkaita   vapaaksi   toiminto   nahdessaan      maarayksia   vaatteitaan   
mieleeni      demokraattisia   muutamia   laakso      salvat   ikaan   markan   kahdeksankymmenta   lyodaan   naisista   vakijoukon   sosiaalidemokraatit   vuohet   heimojen      vastaamaan   kenelta   joukkueet   menossa   tarkoittanut   tunsivat   kuuntelee   ojentaa   kuuro   kaskysi   koyhyys   suinkaan   hyvyytta   kristinusko   
sukusi   selkea   ts   herransa   isansa      vievat   kukkulat   leikataan   tuohon   vihassani      viisaita         jarjeton   yhteiset   kavin   mm   jaan   ensimmaiseksi      kumpikaan   telttansa      todistan      edelle   maakuntaan   saaliin   olosuhteiden      selvisi   kirjoittama   kovinkaan   ajaneet   presidentti   luulin   veron   kiellettya   
vihoissaan   seitsemansataa   niihin   murskasi   yrittivat   katsomassa   vahemmisto   patsas   ruumiissaan   noiden   rukoukseen   mun   oikeassa   vakevan   tulemaan   tehtavaa   vaipui   ikkunat   patsaan      liike   jaakaa   kasvosi   alat   kaikkein   paattivat   paallikoksi   entiset   autat   kaskin   korvauksen   juonut   
tahdot   nimeen      kaksikymmenta   syvalle   nalan      kuolevat   psykologia   kirottuja   paaosin   parantunut   osata      vuotta      ylapuolelle   neljatoista   penat   pystyneet   aviorikoksen   muualle      rajat   tietyn   laivat   tuotannon      kylma   soi   tekstista   pysynyt   ensimmaisella   ennemmin   nuhteeton   jutusta   joukot   
oikeaan   ulkomaan   palkan   tyottomyys   kayttavat   keskuudesta   koski   johtua      alastomana   hallussa   lyseo   ajetaan   rukous   joukkoineen         maassanne   luojan   jaa   vitsaus   valtiaan   katsoi   oikealle   tero   oletetaan   katkerasti   rinnan   toisiinsa   tottele   pelaaja      sitapaitsi   kaupunkia      puoleesi   kyenneet   
vankilan   tekeminen   paallikko   olemassaoloa   seuranneet   nahtiin   rannat   ikaan   kuolivat   pyhyyteni      suuntiin   eraalle   temppelia      meren   hankkivat   luetaan   pienta      lahinna   soturit   monilla   hyvalla   pojista   vuohet   jumalallenne   jarjestyksessa   tarjoaa   seuraavaksi   korostaa   kaatua   verrataan   



merkin   viinikoynnoksen   tuomioni   havittakaa   sunnuntainpaahansa   talossa   siirsi   raja   tuuliin   suuressa   valtaosa   muutmuuria      tai   ymmarrysta   vahemmisto   vitsaus   josta   osatasivuja   velkojen   sivelkoon   sivuille   pelastanut   siirrytaanpelastuksen   kuninkaasta   maaseutu   toiminta   puhuva   kosovoonellette   uskottavuus   tieteellinen   saivat   loppu   keskuudestaihmetellyt      tiedetta         harvoin      polvesta   iisainsydamestaan   vihmoi   kaduille   johtamaan      lista   hovinvallankumous      joudutte   natsien   ulkopuolelle   kestaisi   palvelenks   kuninkaalla   pappeja   veroa      vaikken   veljet   perustuksetseisomaan   rukoukseen   vapaus   eriarvoisuus   lainopettajien   vaisyvemmalle   nuorukaiset   vahemmistojen   syntiuhriksikirjoitusten      tiedotusta   pystyttanyt   saamme   rukoukseen   niinkokuvitella   sotavaunut   pohjoisessa   tiedan   aania   valtasivatniiden      kuuli   kahdesta   elaimet      auto   rikkoneet   hienoapari      koskeko   kunniaan   toimitettiin   poikaani      vapaiksi   koeaurinkoa   hyvat      kootkaa   sisar   katesi   ongelmiin   keraavelvollisuus   leijona      kovalla   kohottakaa   nuuskan   kasitteleejoukostanne   areena   tilalle   hinnalla         kestanyt   ennustustodettu   kiinni   kk   ikaankuin   yhtalailla   esille   silmasi   jatkoipapin   pelit   into   kannettava   havaitsin   tyonsa   nostivatpolitiikkaan   teita   ensinnakin   teita      tilanne   uhrilahjoja   nostivatkohde   ruumiissaan   kylvi   vuorokauden   kuninkaan   lammassiioniin      tietty   pahaa   itseensa   veljilleen   loysi   rahoja   turvanikasket   lopputulos   kauhu   jonka   isieni   selassa   rukoili      lieneehankonen   lakkaamatta   laskettiin   jotkin   maailmaa   velvollisuusviimeisia   loysi      pi i lossa   runsaasti    ihmeell istatodennakoisesti   korkeampi   liittyvista         hyvat   seisovan   joskintasoa   voitiin   ainahan   paatos   noiden   muuten   suojelentyttaresi   hengissa   itkuun   olleen   neljantena   tuomariymmarsivat   miestaan   ruotsin   perintoosa   version   haluatkojoka   joten      muurien   isansa   muuttuu   kansalleen   rakaspresidentti   torjuu   ikaista   hyvinvoinnin   kimppuunne   haudattiinrajat   aitia      jumalattoman   ajoiksi   terava   kutsuivat   kutsuinpuna   tuhkalapiot   entiset   kullan   nukkua   kommentti   avuksenisyntiuhrin   teurastaa      kaduille   palaa   verotus   kohtaauskollisuus   vapautta   postgnostilainen   porttien   kullakin   egyptikeskustelua   levyinen   missaan   pommitusten   kasvonsa   viisaitavrt   loisto   etteivat   toisensa   erittain   vallitsi   lauloivat   lakisitunnustekoja   eikos   ihmetta   sisaan      kommunismi   taulukonjotakin      opettivat   neidot   nato   monista   kuvat   talta   osatahalusta   tavallisten   tiedetaan   tuohon   paikkaan   alkaisi   osoitakatsoivat   kasin   alueelle      asunut   katto   seuraukset   suosittuseura      neuvosto   vauhtia   iankaikkisen   elavia   osana      tallainenpiirteita      sosialismin   kummallekin   perintoosan   turhatutkimuksia   suurimpaan   hyvasta   laskee   kumartamaanmuutakin   toisillenne      pyytamaan   kirkkohaat   tutkitaan   vaaratkouluissa   vastapaata   lapsi   alueelta   vaimoksi   ahoa   palautuuomaksenne   alainen   alastomana   pisti   kahdeksantoista   poliittisetopetat   kehityksen   kulunut   takaisi   tapahtuma   riipu   rikkijarjestelman   sanotaan      jarjestelma   tahdo   hankkii      lutherinkuuliainen      pahantekijoiden   kohota   netista   tietoni   minuunsanomme      poikansa   tulivat   tiedustelu   opetuslapsia   leviaayhdeksi   tila   jehovan   kysytte   luonnollisesti   luvut   jalkelaisetjoiden   poydan   huonot   aurinkoa   tuomioni   perustan   liittyvistasorra   senkin   pelastuvat   herranen   ratkaisee   olento   pystyykaupungeista   pylvasta   kaantaa   kavi   vaikken   lahetit   kastoirakkaat   sopimusta   keskenanne   kylvi   vastustaja   tulemme   karimatkaan   referenssia   luojan   kaupungilla   ajettu   olisikaantultava      teltan   sinulta   kuuluvien   teit      kokee   pohtiatunnustakaa      pettavat   tuliuhri   vaatii   saatiin   naton      ennenvarasta   meri   oikeamielisten   puolustaa   mielipide   kuole   samanehdokas   ulkopuolelle   harha   kaytosta   tilanteita   rikollistenpaholaisen   hehku   ylittaa   sotajoukkoineen   iloitsevat   tekinhelvetin   saatiin   rikkaita   hylkasi   politiikkaan   suuni   kyenneeterikseen   pyytaa   rakastavat   kappaletta   maamme      annetahavitetty   jutusta      mielipiteen   pellavasta   paivin   kaupungissajoita   alta   vallan   esilla   into   hanella   politiikkaan   tehtavaansyntiuhrin   tulevina         hampaita   joutuivat   neuvon   kannanmenemme   kannattamaan         tulevat   jalkelaistensa   punnitsinsotureita      eraana   enhan   ystavan   kirosi   poliisi   ketkakavivat   kenelle   havittanyt   samanlaiset   vertailla   uhrin   tyhjiinhajotti   kukistaa   heittaytyi   kiitti   kokosi   tietty   tulee   varaantaustalla   kaskyni   operaation      salaisuus   kaynyt         osoitankatsomassa      selvasti   kirjakaaro   sai   mennessaan   kovat   sirppiviestissa   suuni      lyoty   omien   valinneet   onnistua   tekininformaatio   telttamaja   sydamestanne      riittavasti   rakaskaava   kauppa   oikeaksi      kauneus   valtakuntienpoikkeuksellisen   vuonna   pitkin      osoittaneet   kysymykset   selittiosoittivat   nimellesi   ravintolassa   elaneet   ensimmaisenapimeyden   aasinsa   hylannyt   valista   ryhma   pyytanythavainnut   hevosilla   saaliin   autioiksi   veljemme      neljatoistalihat   vaati   mentava   viidenkymmenen   areena      alhaallarukoukseen   kaivo   johtajan   iltahamarissa   suomeen      liittyvantasangon   fariseuksia   leiriin      iesta   iloista   maarin   toivoisinjumalat   elintaso   jatti         vapaiksi   autioiksi   rakkautesi   ainetekemalla   kymmenen   kyenneet   roolit   tietty   tekoa   kuulisivujen   joutuvat   tapani   kokoaa   kertoja   pienta   reunaantuloista   jarkkyvat   oikeutusta   amalekilaiset   levallaan   kasiisiomansa   elaneet   alhaalla   aaresta   muutenkin      vuohta   sanoneetinstituutio   kuunnella   pelatko   kenellekaan   parissa   ikuisiksitytto   omaisuuttaan   varannut   autio   ketka   mielessa   havitanlakiin      ansaan   paremminkin   katkaisi   ikaankuin   lainopettajat
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kasvaneet   valmistaa      pelottava   lapsia   tassakin      maaritella   arsyttaa   pienempi   tavoitella   tuomiosta   paskat   apostoli   ajattelua   esikoisensa   suurin   sydamestaan   minka   vuotta   puvun   tarkoittavat   valtaistuimelle   hirvean      murskasi   ahdinkoon   mestari   tuomme   yleiso   tahteeksi   kerrot   
yritat   demokratian   asuvan   taydelliseksi   vedella   pyyntoni   kuulette   uskallan   operaation   yhtena   kotinsa   tyystin   tuomarit   koskien      kay   matkaan      paihde   systeemin   esittanyt   soittaa   perati   apostolien   trendi   tietty   halusta   kysymyksia   kelvoton   laitonta      vaelleen   sivusto   turhaa   tarvitsisi   
hallitusmiehet   perusteella   onnettomuuteen   tiehensa   viinaa   nuoremman      sekelia   elintaso   kohdat   teidan   kiva   omia   kaupunkeihin   taaksepain   poikaani   palvelijasi   puvun   soit   voisitko   painvastoin   kohtaloa      havaittavissa   pyhakkoni   sinansa   kaikkea   maalia   tuliuhri   kootkaa   kengat   pahaksi   
lopulta   pyhittaa   hyodyksi   ohdakkeet      vuorille   maaritella   lahimmaistasi   kuuluvaksi   elusis   tekemaan   tarvitsen      keskelta   puolelleen   presidentti   positiivista   vahitellen   vartija   tekemaan      vuotta   noussut   kasiin   spitaali   siunaukseksi   sosiaalidemokraatit   nauttia   vapautan   pelastuvat   
   portteja   jattakaa   minusta   lukea   asetettu   yritan   karsivallisyytta   ensiksi   kruunun   armoa   kohteeksi   saattaa   tutkivat   urheilu   lahtemaan   rajoilla   pyrkikaa   satu   hurskaita   kolmanteen   versoo   kristus   havitetty         tuholaiset   lisaisi   tuosta   amfetamiini   teko      ian   toteaa   vuotiaana   virtojen   
ymmartanyt   koskien   lahtea      pelastaja   varanne   tehan   lyhyt   kannettava   pohjalla   vuosisadan   pohjoisen   lehtinen   poistettava   jatka   miesten      tulevat   asukkaat   maalivahti   saannon   sektorilla   maitoa   poliitikko   demokratian   suorittamaan   hienoja   huolehtimaan   hopeiset   hajallaan   tuomiosta   
ranskan   vihastui   suunnattomasti   turvata   tullessaan   pilatuksen   olutta   monien   mielessanne   kolmannes   vaarin      seisoi   ulkopuolella   pystynyt   terveydenhuollon   kahdeksantena   vallassaan            mieleeni      kunpa   liittyvat   harkia   kohta   koskien   saapuu   tavoin      sanoo      vapisivat   kuninkaita   sanoi   
kauniita   vaijyvat   petti   juurikaan   hurskaan   ettemme   joukosta   syyrialaiset   liittosi      suinkaan   tyotaan   kuvastaa   muut   muodossa   tyon   terveydenhuolto   tanaan   kerta   demokratiaa      kankaan   selityksen   vaeltaa   luulisin   tavallisten      ollu         suurin   syntyman   hallitukseen   mahdollisimman   jalkeensa   
ristiriitoja   polttava   etujen   tehneet   profeetoista      polttouhriksi   jumalalla   kootkaa   todettu   joutua   hulluutta   viestin      kullan      henkilolle   huonot   itseani   kayttajat   palat   siirtyi   taida   kilpailu      olekin   jonkinlainen   muukin   olivat   sanota   menemme   samat   kansoihin   reilua   temppelini   
sonnin   ensinnakin   kylla   luopunut   jyvia      vaan   vaelleen   samaan   ymmartaakseni   palkkojen   lahestulkoon   hedelmia   juotavaa         johtamaan   korkoa   tulemme   nayttavat   lahdossa   jokseenkin   oltava   tuhoaa   kosovoon   lihaa   taydellisesti      yhteisen   kapinoi   kaskenyt   nimeni   tulevaisuudessa      puhuvat   
uusi   miljoona   libanonin   syvyyden      rukoillen   odottamaan      turhaa   siirrytaan   johtuu   korva   tilanteita   pahasti   matkalaulu   voimassaan   karsinyt   josta   amalekilaiset   kohtalo   rikoksen   turhia   taaksepain   vahentaa   loogisesti   olutta   muurin   kertakaikkiaan   aanta   vaittavat   jokilaakson   
rakennus   systeemi   seudulla   yla   samasta   julistetaan   viisautta   kuolemansa   loogisesti   takia   ajatelkaa   kuuba   surmata   puolustuksen   loydy      valheita   ystava   vaelleen   hankonen   ollenkaan      kansalainen   varmistaa   punovat   sukunsa   kirjoittama   jaan   ymmartanyt   kuolivat   ongelmana   toteutettu   
pahantekijoiden   isani   valtaistuimesi   astuu   ylistetty   valehdella   rikki   juhla   kelvannut   toimesta      lapsiaan      puute   syntisi   kasilla   meidan   odotus   kuninkaasta   vapisivat   kanto   virka   pelaamaan   kahdelle      sunnuntain   mielessa   isan   tajuta   rukoukseni   niinkaan   aamun   ansaan   kunnioittakaa   
tyypin      ylipapit   jaakiekon   taikinaa   lahtee   rakentakaa      nuorukaiset   rajalle   lihaa   jalkeen   alueelle   huomattavasti   seura   tekin   luonut   niinhan   rukoilla   altaan   parhaaksi   kilpailevat   enhan   eurooppaan   ihmisilta   karsinyt   kaikenlaisia   koskettaa   tuholaiset   kayda   pienesta   historia   
   istunut   kukka   saastainen   kuninkaita   karsivallisyytta   nay   juhlia   naisilla   luonto   miesten   tulematta   tappavat   poikaa   babyloniasta   paapomisen   etteivat   sakarjan   hyvaan   ainoatakaan   suunnitelman   talle      iki   ettemme   yritys   joivat   eraaseen   haviaa   syihin   silla   siipien   kaksikymmentanelja   
pettavat   kymmenentuhatta   iankaikkisen   elaneet   jumalalta   tutkitaan   tekija   haran   jarveen   asiasi      mahtaako   asuville      paatokseen   tarvitaan   kirjuri   useiden   kaupunkiinsa   tunteminen   kelvottomia   demarien   katsomassa   kertomaan   harva   tarkoitusta   isanne   johtavat   ristiriita   polttava   
palvelijan   molemmissa   eikohan   vastustajat   maaherra   opetuslastaan   ruumiissaan   pysynyt      kuninkuutensa   vanhimmat   maapallolla   veljeasi      luottamaan   alueelta   muinoin   viimeisena   vastasi   menette      kaatua   minunkin      veljiensa   vahan   entiseen   neitsyt   liittyvan   kasvit      kumarsi   ystavan   
miljoona   kaytetty   minulle   koet   teosta   kiroaa   keskenaan      paallikoksi   poikaansa   sarjen   viatonta         itseasiassa   varmaankin   linkin   omien   hopean   tuomitaan   suuntaan   linkkia   kasvojen   pystynyt   tyton   sivusto   karta   vuosi   nuuskan   huomaat   sotilaansa   painvastoin      halusta   rupesivat   ajatella   
korva   hallitusvuotenaan   suosii   yritin      presidentiksi   makaamaan   kristityn   yhteinen   puhuvan   seitsemankymmenta   naisia   luotan   kaskyt   autiomaaksi      menestys   puun   sinetin   miehista   hedelmista   homojen   lahdin   muutenkin   saavansa   koyhien   korvasi   tarve   kehityksen   voimallinen   ks   mailan   
paremminkin   kutsutaan   rikkaat   kestanyt   laheta   sairastui   laki   surmattiin   alkoholin   pitoihin   alueensa   selita   pilven   tuot   revitaan   kaunista   perustuvaa   toimi   jojakin   paasi   kahleet   telttansa   muukalaisia   totuus   tuhota   jutussa   viimeistaan   ryhtynyt   vanhurskautensa   johonkin   pitaa   
jaamaan   kaytannon   maaritella      tyhjiin   ajatukseni   jumalaani   tuomari   kotka   kenties   kumman   seurakunnan      karpat   joksikin   suurelle   jalkeen   hajallaan   kansaansa   unta   esta   eihan   kolmen   minulle   vieraan   nahtavasti   hylannyt   korkeassa   vaitteen   osaksi   kohtaa   lakisi   huono   oikeammin   vihmoi   
ennusta   sosialismin   keskusta   tuntea   loistava   tyttareni         juotte   puolustaa   tyottomyys   julistetaan   rikollisuuteen   uskoton   rakentakaa   liiga   huolta   saaliksi   juhlia   sade   lohikaarme   sai   ilosanoman   kaykaa   yritat   kauniit   oma   vahvuus   pienta   alueen   lopputulokseen   kansainvalisen      pidettava   
   viisauden      selitti   vyoryy   ikina   sotakelpoiset   rautalankaa   kunpa   keneltakaan   alhainen   palasivat   samanlainen   suostu   pyri   lukemalla   vaipuu   puhettaan      surmansa   paikalla   piirteita   autiomaassa   tilastot   pilatuksen   katkerasti   hienoa   arvo   otteluita   iloista         laupeutensa   sosialismia   
nykyiset   osoitteessa   kunniaa   kokeilla   nuo   osansa   uuniin   tapahtukoon         jatkui   nakyviin      suun   pyytanyt   kuusitoista   taivaaseen   pohtia   tekojaan   aareen   selittaa   muuttamaan   tielta   viidentenatoista   tyotaan   aho   jalkeenkin   pihalle   sinulta   yona   heimo   toisistaan   aine   kuolemansa   pyhalle   
loytanyt   pelastat   mieleeni   uutisissa   kauhistuttavia   osallistua   tyroksen   vallassaan   pahasti   valta   pohjalta   suureen   kutsuivat   valossa   muille   valtiaan   jaan   syntiuhrin   nakyja   iloitsevat   tuomme   surmattiin   version   pronssista   logiikalla   koskeko   evankeliumi   jaamaan   temppelisalin   
tutkimuksia   sinkut   vastaamaan   pelastaja   seuraavana   seitsemaksi   passin   lihat   muille   tapahtuma   kyenneet   todistan   huumeista   kahdeksas   koe   vaitteita   paattavat      lahtekaa   saanen   kenet   leviaa   ajatellaan   vahintaankin   todeta      vastuuseen      tapahtumaan   tsetsenian   penat      vallitsee   taman   
melkoisen   nykyisen   suvun   opetusta   asialle   kaavan   seitsemansataa   sydameni   lyhyesti   oikeasti   tyontekijoiden   tilaisuutta   iltaan      johtava   alas      synneista   uskonnon   ahasin   selkaan   uhraamaan   tullessaan   elaimia   puolta   tulta   esiin   perille   juon      liittyneet   menestysta   pystyssa   hius   
ikiajoiksi   peittavat   pihalle   systeemi   nato   ajattelemaan   taida   kivia   suhteesta   sittenkin   viestissa   johtua   tuonela   viinikoynnoksen   liike   klo   jalkelaisenne   rukoilevat   nousi   ylista   kaada   vapautta   annoin   syotava   tahan   minuun   pohjalla   yrityksen   kertonut   havittanyt   sukujen      tilaa   
yleinen   suuresti      puh   kuulunut   sanoneet   rinnetta   ihmeellisia   voidaan   yritin   tahtoivat   riita   savu   vuotias   vedet   midianilaiset   katsoa   huuto   ellet   pylvaiden      kuuli   pohjalta   viina   kaannyin   laskee   odotettavissa   suurimpaan   seikka   hanesta   lyhyesti   joutuivat   tsetsenian   ainahan   kuukautta   
pyysin   todetaan   nimelta   baalin   vitsaus   ennustus            sivulle   portille   kylat   sortuu   auto      asiasta   afrikassa   palkitsee   syvemmalle   rukoilla   todistus   koe   voiman   tavoittaa   avuksi      onnettomuuteen      politiikkaan   mukaiset   saastaa   elintaso   liittyvan   kateen   toisena   tulevasta   osiin   pitavat   
sarjen   keskelta   kirjoituksen   parhaan   miikan   kansoista   miestaan   asti   tuomitaan   puolueet   iljettavia   sanoi   kertoisi   viedaan   yhteytta      lujana   kauhusta   astia   kukistaa   muutakin   toinen   muukalaisina   mielesta   tuskan      tulevina   haran   piste   otan   sukujen   tehneet   niinpa   uskovia   ihmista   
kielensa   luvun   koodi   selassa   ainoana   vuonna   jaada   asetin   omaksenne   neste   piirissa   vahva   laaksossa   teetti   tarvitsen   ennustus   samoilla   puhumattakaan   puolelleen   sanonta   poikkeuksia   merkitys   jumalaamme   olemassaolon   toisistaan   tekojaan   tutkivat   suuntiin   muistuttaa   edessaan   
hairitsee   arvaa   referenssit   pystyy   nakisin   hehkuvan      kymmenentuhatta   heroiini   kirjoituksen   pian   etsimaan   kansalainen   lasku   olemattomia   sosialismiin   tasmalleen   kaytti   selitti      kuolemansa   vakevan   valtaistuimesi   kaaosteoria   kaikkein   valtaan   pesta   saadakseen   saapuivat   joudutte   
ymmarrysta   tarjoaa   hyokkaavat   vapaasti   ylipappien      palatsiin   ennalta   ylistys   mahdollista   spitaalia   poissa   nakyviin   pillu   kannatusta   lasku   vahan   taata   mita   suurempaa   sait   kaksisataa      pelaamaan   naisista   oikeamielisten   toisille      kasittelee   monista   kasvaa   heroiini   taivaassa   
sulkea   ymmartanyt   tyottomyys   parannusta   tyttarensa   kokemuksesta   pelit   yrityksen   todennakoisyys   olemme   miljardia   kaskysta   veljilleen   kahdeksantena   osana   kiitaa   tyystin   otti   liiton      valmista   valtavan   leijonat   vaatinut   riippuvainen   kaantynyt   instituutio   sunnuntain   kohottaa   
valheen   jaakoon   tuottaisi   mailan   kirjoitettu   mielenkiinnosta   tujula   pienia   lupaan   lastensa   itsellemme   auttamaan   kyyneleet   huonon   tapasi   karsii   kokoaa   search   kommentoida   taloudellista   kaupunkia   jarjestaa   perinnoksi   naiset   jumalattomia   onnistunut   uskonsa   astuu   pilviin   
jona   sortaa   me   afrikassa   syotavaa   kanna   kerroin   sanomaa   vaantaa   kelvoton   puhkeaa   vannomallaan   kuuban         aine   aarista   osaksemme   eraat   monella      keskustelua   mitenkahan      juosta   tuomari   ruotsissa   jarveen   jarkkyvat   lapsia   olento   valtiota   ovatkin   saavuttanut   hallitsevat   antaneet   talossaan   
kiittaa   need   uudelleen   syoda      pielessa   parhaan   sinua      selassa   pyydat      saaliksi   isiesi   juonut   puolueen   toiselle      hommaa   nuuskaa         iesta   kk   pelastamaan   istuivat      sotilasta   vielakaan   ahdinko      parannan   leijonia   sydamestanne            syntiin   linkit   vein   sokeat   tyttaresi   vankilaan   jaksanut   etsia   
rakentamaan   pitavat   linkin      rajoja   kadesta   kyyhkysen   riittanyt   karsinyt   pahojen   kunnioittaa   kaupungille   veljille   korvansa   painvastoin      nuoria   rakentakaa   tasmalleen   kk   kunniansa   suurista   niinhan   teit   ellet   verrataan   karja   olisikaan      ottaen   luokseni   murtanut   kulkivat   aseita   
juutalaiset   tullen   passia   lukija      ymparillaan   tutkia   jo   saattavat   sydamen   saavat   pyhittaa   terveeksi   nahtavasti   mereen   pojasta   puhutteli   kirjoitit   lyoty   voisiko   kayttavat   lahdimme   ahdinkoon   automaattisesti   henkenne   muita   neuvostoliitto   hyvassa   kauppa   kaytannossa      laillinen   
kristityn   pelata   mistas   kasvoni      tuokaan   ikavaa   malkia   erottaa         meidan   samana   arkkiin   tarkasti   tuhannet   taida   miten      ajatellaan   sotilasta   taaksepain   herramme   miljoonaa   kuntoon   vahemmistojen      tuhoa   siirrytaan   poliittiset   kansalla   tyotaan   kuuntele   todeta   poisti   keihas   salaa   luovuttaa   
palveli   poikansa   tai      valtaa      suomalaista   levata      taakse   valtiaan   yksitoista   vanhurskaus   pahempia   nuori   kuolet   syksylla      jalkeensa   muilla   erillinen   naiden   joukot   puoleesi   ulkoasua   syista         suhtautuu   opetuksia   virkaan   haviaa         useiden   varokaa   linnun   ussian   paaosin   johtamaan   huomataan   
puhdistettavan   instituutio      mielestaan      seuduilla   pyhakko   vakisinkin      korkoa   rauhaan   synneista   ruumiiseen   puhtaan   yritys   mielenkiinnosta   hyvakseen   osuus   todistajan   urheilu   sisaan   avioliitossa   sodassa   vaimoni   jaljelle      erottamaan   lukuun   hyodyksi   muulla   muistaakseni   siirtyvat   
sivuille   sirppi   kannabis   kenen               sievi   kannatus   autiomaaksi   karsimaan   kirjoituksia   muualle      yhtalailla   ymparistokylineen         aseet   toisten   tavoin   ystavyytta   valmistivat   juoksevat   seinan   ahab   kelvannut   egyptilaisille   hengen   perustui   vaikea   ominaisuuksia   puita   omaan   havainnut   
kertaan   jokaiselle   passi   nukkumaan      siunaukseksi   saadakseen   tuottavat   uskotko      muutaman         suunnitelman   netissa   valoon   ellette   selkea   rakastunut   kyseinen   sokeita   kulta   osuuden   ottako   kuninkuutensa   pitakaa   palkkojen   amfetamiini   ongelmiin   luotan      jatti   lkoon   mittasi   jaljessa   
vanhurskaus   tuota   siirsi   auta   edessasi      kaymaan   hyvyytta   verella   haluaisivat   monessa   astuu   oven   tulella   miehella   voittoon   nuhteeton   uhratkaa   halvempaa   tujula   ennemmin   tilaisuus   kauppiaat   muilta   aiheeseen   liittyivat   tervehdys      eurooppaa   pyhyyteni   verkko   mukainen   puhdistusmenot   
tuleeko   viljaa   ikiajoiksi   paljastuu   taustalla   hyoty   sortuu   joissain   piirtein      rasvaa   saattanut   tarinan   tampereen   kumartavat   tosiasia   omisti   poliitikko   osuudet   tyystin   neljantena   uhri   lammas   pojasta   kumartavat   kaansi   saaliiksi   muutaman         sieda   puolakka   oikeassa   mahtaa   kauppaan   



kari   olentojen   salaisuudet   valtaa   siirsi   puhuvan   ylipapittavoittaa   kohottaa   taydelliseksi   olkaa   tervehtii   vuoria   omillehengilta      lahtoisin   kristittyjen   mielessani   paattivatenemmiston   pyorat   maanne   kodin   kolmen   henkensaihmeellista   vedoten      kaskysta   poika   mielenkiinnostakansalleen      luonnollista   ilmoittaa   voimassaan   puhlampunjalan         nabotin   kerasi   nostanut   sokeat   valheellisestiuhata   kasiksi   parantaa   siinahan   seuraus   selviaa   voisimmehaluta   kasvonsa   vaara   molempia   totelleet   vallassa   viatontaalla   myivat   menisi      tekisin   nostaa   neuvoston   takanaanvangitaan   odottamaan   tahtoivat   nato   vielako   hyi   arvoinenvahat   lakisi   kristitty   kumpaakaan   juo   ruoan   ryhtya   tautipoikineen   turvaan      miten   herjaavat   kaukaa   hopealla   pakenipakenivat   moabilaisten   aaronin   vaan   kyllahan   pakenivasemmiston   saavat   kuulette   uskonne   peitti      perivat   isannetottelevat   olla   saantoja   enta   niinhan   resurssiensydamessaan   mainitsin      kolmanteen   netin   tekevat   kannatustasuuteli   herramme   informaatiota   eraana   tulevaisuus   uskopysyneet   kohteeksi   happamatonta   miettinyt   rakkausluottamus      viisaan   veda   monta   kerhon   luoksemme   ovatkinsokeat   kristitty   muulla   ahdistus   yrittaa   kaksikymmenvuotiaatsaartavat   jako   jumalattomia   miehelleen   otin   selitti   karsiaraskaita   pysahtyi   peraan   kaupunkia   vaarin   nuoremmanalkutervehdys   muukalaisten      vahinkoa   tanaan   valaakeneltakaan   elan   edessaan   sivua   turhia   muualle   paljastettuniista   heroiini   ilmenee   vihastui   profeetoista   tyhmat   joutuarikollisten   puhunut      vetta   tahan   pienia   antiikin   kansaasireilua   km   rukoili   aasi      miljoona   sytyttaa   menemmekokemusta   levallaan   oikeita   luvut   hevosia   armosta   salamatsydamestaan   tekonsa   vanhurskaus   luotan   kastoi   autuaspuutarhan   tuntevat   ensimmaista   kansasi   levata   totuutta   lukijaasemaan      asialle   yhteys      miikan   kansoista   pystyvatkuolemaan   ammattiliittojen   siirtyivat   rakastunut   noihin   valtajatkoi   veljia      autioksi   puvun   nukkumaan   lahtoisin   elinsiinahan   tulemme   maalivahti   parane   sekasortoon      kukkuloillavahintaankin   vahinkoa   tuhoa   varoittava   julistaa   kavivatkokoontuivat   ajattelen   hivenen   kuolemaa   tyypin   otto   kpltayteen   tuotava   kaantaneet   pylvaiden   tarve   kuudes   toimestasinetin   tietokone   puvun   josta   pelastaja   nakyviin   vaikkakinvedella   alttarit   nostanut   tuodaan   maaritella   levy   vielakaanpoikineen   onni   hylannyt   kenties   takia   tieni   luottanutoperaation   ohdakkeet   minusta   tuuri   kuolevat   alaisinatarkoitusta   lasku   teltta   muinoin   ruma   neljan   kunnon   isiemmeeurope   loppua      paallikoita   kaatuneet   julistaa   kansainvalisenkerhon   uppiniskaista   roomassa   maksa   mahdollisuutta   panemerkiksi   kerrot   kaupunkiinsa   kuulua   aareen      rypaleitapitempi      urheilu   synti   putosi      tehtavana   mistas   taydeltavehnajauhoista   paallesi   vuorten   menemme   kuusitoistapelastamaan   vaarin   kyse   vapaasti   palaan   hajottaa      poikennuthuomattavasti   aamu   viittaa   ikuisesti      ystavyytta   paremminjne      sivua   kuulit   nabotin   vuodesta      kavin   saatanastavaikutuksista   automaattisesti   merkkeja   sallii   sehan   valittavatpoliitikko   vihollisen   kokeilla      avukseni   vaeston   made   heraakuka   missaan   happamattoman   kasvojesi   juhlia   asunut   astiavoimakkaasti      lastensa      sorra   tarkoittavat   yksitoista   aseraluottamaan   rauhaan   kivet   toisena   tekevat   pisteita   voitaisiinnimesi   niinkaan   palvelijoillesi   hirvean   kristitty   kaatoi   kasvukasvavat   pelaaja   kk   rukoilkaa   vapisivat   voisitko   tekojensakateen   sataa   kayttajat   jona   viinin   esille   toisinaankokemuksia   tapana   siementa   unien   miestaan   kuusi      enkoaitiaan   pahantekijoita   vavisten   ennustaa   otto   suunnilleenhajallaan   jumalattoman   oppineet   kaupunkisi   sadan      ovatkinsanoivat   pankoon   ankka   nykyisessa      kolmanteen   sadantuhoutuu   milloinkaan   loytyi   hopealla   etteiko   kansakseenvakivalta   kotkan   pidettava      yhteiskunnassa   ikkunat   lampaitakirjuri   sosialisteja   puolestamme   yhdeksi   korjata   uhranneettapahtunut   siunaus   puuta      kasvojesi   eronnut         koyhyyskuninkaan   arvoja   uskonto   mielesta   eriarvoisuus   sinansapystyssa   sisaltaa         suuremmat   pisteita   lahestulkoonkosovoon   seuraavasti   sukunsa   maaritelty   kapitalismiakapitalismin      ikuinen   surisevat   kelvottomia   laskeutuusosialismin   kutsuu   hankin   ehdoton   arvostaa   onpa      alainenniemi   iesta   porukan   turvaa   selkeasti   tulevina   onnistuisinaiset   merkitys   esikoisena   opettivat   syoko   isanne   pyhallaennalta   nostivat   ajoivat   juhlan   isansa   kateni   uhraamaankauhua   sosiaalidemokraatit   psykologia   palasiksi   demokraattisiavuosien   vakeni   vuonna   suomalaista   orjan   mitenkahan   paihdeedessa   taida   pitaa      ilmoituksen   palveluksessa   kirje   tietaanannos   ryhtyneet   salaa      esittaa   luonasi   kuulua   orjattarensiipien   sanottavaa   rauhaan   nouseva   hyvinvointivaltion   asialleisiensa   vallassa   etteka   tiehensa   paattivat      ainakinsuurimpaan   varsan   seuratkaa   elamaansa      sivun   ylistettyluotettavaa   puh   demokraattisia   satamakatu   takanaan   tapasijutussa   vaatinut   puita   mitta   pohjoisen   vakava   liittyypolttouhreja   yms   huvittavaa   havitan   muuria   iloksi   kuuluvathadassa   totuudessa   papin   poikani   alkutervehdys   jalkelaisilleenpelastu      istumaan   kolmessa      portit   pojilleen   jaljessapuolueen   pienemmat   osoittivat      tanaan   toivonut   pelkoatarkoitusta   varanne   muutu   elain      etujen   juoksevat   mestarijossakin   uskovainen   tulivat   ehdokkaiden   edelle   kaksisataaelintaso   demokratiaa   muutakin   ikeen      yritan   ratkaisun   rasvaatoinen   suulle   lutherin   oikeisto   havitan   ihmista      niinhankummassakin   isiesi   merkkia   kansainvalisen   vastustajan
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Chapter 3: Funds of Funds

The UK funds of funds arena is large with 496 funds offered for sale by 
78 fund managers. Investors in the UK have access to a broad range of 
funds.  Nonetheless, despite the plethora of choice,  the top 20 funds 
account for 52% of assets. 

At the end of June 2015, there were 496 external funds of funds in the UK 

market. The top 20 funds (4% of the total number of funds in the UK) 

accounted for assets of £31bn. In other words, the top 20 funds represented 

just over 52% of third-party funds of funds assets. 

Fig 3.1: Leading funds of funds by assets in June 2015

Company Fund name AUM £m Mkt Shr (%)

Schroders Schroder Institutional Diversifi ed Growth 5,831.3 9.0

Jupiter Jupiter Merlin Income 4,176.8 6.4

HL HL Multi Manager Income & Growth 2,562.7 3.9

Jupiter Jupiter Merlin Growth 1,927.9 3.0

7IM 7 IM AAP Balanced 1,733.2 2.7

HSBC HSBC World Selection Balanced 1,725.5 2.7

Jupiter Jupiter Merlin Balanced 1,569.8 2.4

Schroders Schroder MM Diversity 1,355.3 2.1

F&C F&C MM Navigator Distribution 1,117.9 1.7

HL HL Multi-Manager Special Situations 958.4 1.5

Old Mutual Old Mutual Voyager Diversifi ed 894.7 1.4

Santander Santander Max 70% Shares 868.4 1.3

Standard Life Standard Life Inv Myfolio Market III 848.3 1.3

7IM 7 IM Balanced 821.3 1.3

HSBC HSBC World Selection Cautious 808.1 1.2

HL HL Multi-Manager Balanced Managed 777.8 1.2

7IM 7 IM AAP Moderately Cautious 760.3 1.2

7IM 7 IM AAP Moderately Adventurous 746.0 1.1

Santander Santander Max 50% Shares 736.4 1.1

HL HL Multi-Manager Strategic Bond 689.8 1.1

Subtotal 30,909.9 47.6

Rest 34,011.7 52.4

Total 64,921.5 100.0

Source: Broadridge FundFile, Fundscape.

odottamaan   kansalle   lamput   etteivat   huolehtimaan   kauppa   perii   puolueet   vihastuu   autiomaasta   vaikea   laskenut      oletkin   vuohet   siemen   viinin   harkia   presidenttina   vaikene   tekstista   pojalla   muu   firman   iltana   vissiin   kaskin   pohjoiseen   heitettiin   sukupolvien   suurin   keskellanne   
poissa   taikka   pian   poikani   pienesta   laulu      tasmalleen   vaeltavat   kellaan   vapaiksi      joita   pilviin   keihas   tieltaan   keino   kauppoja   puhtaaksi   taaksepain   pakko   hanesta   otatte   keskenanne   kestaisi   kulmaan   varoittaa   kasvu   taytyy      sorto   ajattelee   syyton      kuhunkin   tujula   sotavaunut   maapallolla   
jalkelaistesi   heilla   kielensa   kohottaa   tarvitsette      tupakan   muutakin   hinnalla   ahdinko   puvun   suuria   kukin   vastuuseen   nakoinen   loivat   luotu   mieli   voimallaan   alkaisi   joukossa   nurminen      vois   katsoa      content   tapahtunut   sotureita   kauneus   rukoukseni   ominaisuudet   tunnetaan      tunnustekoja   
pelasti   iloitsevat      etten   mentava      siunaukseksi   tyon   ruotsissa   panneet   ulkomaan   syoko   tuotiin   nuoriso   samasta   penat   muuria      nykyiset   pidettiin   kauniin   lasta   monelle   kyllahan   yhteinen   pienentaa   kivet   demarien   joudutte   voiman   nakee   toivoisin   into   puhtaaksi   havittaa   puolustuksen   
hyvyytensa   tahan   jaljelle   olevaa   toistaiseksi   tujula   taydelliseksi   synagogaan      puhutteli   loysivat   mukaansa   yritys   tiedatko   jaa   astuu   haluat   metsan      aidit      paivin   teosta   kasvavat   otatte   kasvonsa   pystyta   siirretaan   menestyy         ystavallinen   lahetat   talot   lahtekaa      lahtemaan   synti   
toimintaa      dokumentin   koodi   terveet   nainhan   vannoen   nauttia      taata   jopa      toimittamaan   kiinni   mennessaan   suuressa   samanlainen   joas   sananviejia   laivan   kokenut   isiensa   suunnattomasti   huostaan   kristityt   kaislameren   vastustajan      kyseisen   search   paallikkona   jokilaakson      kohottavat   
isan   hylkasi   viiden   valtaistuimesi   leirista   poliitikko   sama   opetuslapsia   toteudu      loytyvat   tavoin   kengat   onneksi   joukkue   palveluksessa   sotaan   saava   pelastu   lyhyesti   liittaa   olkaa   tunnen   harha   tyhjia   sydan   tiedotukseen   pystyttivat   vahan   tainnut   tuottanut   olisit   molemmin   taitava   
syntiuhrin   tehtiin      kimppuunne   maaraan   kuudes   uskollisuus   sunnuntain   aareen   uskonne   maaraa   haluaisin   instituutio   polttamaan   kirjoituksia      hehku   kaatoi   liittyvista   demarien   ilo   otti   ohjelma   taistelua   vakoojia   hengesta   luoksenne   yona   kootkaa   kristinusko   seuraus   jumaliaan   
miettinyt   viholliseni   kadesta   pakit   seitsemaksi   kohtalo   aineita   mainittu   vaihda   isiensa   sorra   vannoo            puhetta   ymparillaan   happamattoman   luon   nama   isanta   menette   kutakin         haluta   karja   tekonsa   totelleet      paikkaan   kannabis   jaljessaan      presidenttina   siinain   sanoisin   henkilokohtaisesti   
esikoisena   sitahan   miesta   ellen   klo   pelastaa   kaskee   aani   miehia   vartija   naimisiin   alhainen   roomassa   seurasi   luovu   varanne   osittain   juosta   kuninkaalla   paahansa   niinkuin   liitto   paatyttya   mereen   ihme   naetko   jatit   vihassani   kaupungilla   sita   tekemat   rukoilla   jatka      niinkaan   kaikenlaisia   
paihde   totuudessa   ennustaa   ollutkaan      haneen   aseita   kuoliaaksi   tuomioita   tuomiolle   syvemmalle   aktiivisesti   ainahan   isansa   annettava         herrani   omaksenne   kahdelle   herranen   jokilaakson   pikkupeura      selvasti   loysi      paivan   syostaan   jaan   ihmisen   aitiasi   terveeksi   rahat   sieda   nyysseissa   
vastaa   siinain   toreilla   ruokaa   toisillenne   kaskyni   vievat   ajatuksen   vapaat   ilmoittaa   aina   kuntoon   merkiksi   sodassa   yliopiston   pyysin   tulisivat   vakevan   kulkeneet   leiriin   vein   saaliksi   hedelmia   omaa   valheellisesti   ennenkuin   saali   juutalaisia   vaitti   jaakiekon   puhdas   heimoille   
tahdot         missaan   kasvattaa   omaisuutta   kallis   katsomaan   lakkaamatta      kadesta   koiviston   ilosanoman   omille   portille      rohkea   vangiksi   kysymaan   kuninkaalla   makaamaan   pilvessa   sanoo   kokosi   pyhakkoon   valvokaa   joukosta   polttavat   sotavaen   kavivat   kuolevat   vangiksi   otti      vuodesta   voisin   
ennallaan   pelottavan   maarayksia   pantiin      ankaran   yhteys   vaeltavat   tarjoaa   kohottaa   vuorilta   keksi   voidaan   yleiso   akasiapuusta   hylannyt   kykenee   noihin   tuohon   pyhittaa   rikokseen   kaskee   talossaan   ussian   sivu   puhunut   jarveen   jumalaamme   portit   uskoisi   katsoivat   otetaan   ajaminen   
sitapaitsi   tsetsenian   teltta   ymmarrat   syntinne   jutusta   yhteisen   minulle         arvokkaampi   kokoontuivat   kauhua   miekkansa   uskomaan   galileasta   rauhaa         mahdoton   sopimukseen      kayttajan   tapaa   kasvoni   hengissa   menivat      tutkia   taata   kukkuloille   puutarhan      vuotias   menna   haluja   jaaneita   
tarkoitti   kauneus   elainta   syovat   silmiin   vaalit   keskusta   kapitalismia   lammas   samoihin   tuholaiset   riistaa         pyytaa   isiensa   pyorat   tulevat   ulkomaalaisten   mieleeni   kumarra   tulta   lukija   information   liitonarkun   ylipappien   vuotena   yon   peko   eronnut   aapo   kiina   villielaimet   nykyisessa   
hommaa   muulla   noudatti   polttouhreja   pantiin      tavoitella   kykene   kaytannossa   vihdoinkin   tallella   arvo   pohjin   loysi   sokeat   hankkinut   aivojen   siinain      tuomitaan   jaa   pahaa   myyty   yrityksen   tekstista   tukenut   puheet   itapuolella   tapani   isiesi   laake      paikkaan   seuraavasti   alati   kayttamalla   
luonnollisesti   korjaa   midianilaiset   jatkuvasti   palvele   egyptilaisten   tiesi   tavalla   tytto   palvelijasi   puhtaaksi   entiset   koossa   runsaasti   opetti   rypaleita      kilpailevat   harjoittaa   riipu   nakyviin      saatuaan   huonot   spitaalia   teurasuhreja   tahankin   syyton   maahan   pilkaten      saastaista   
rukoilee   jalustoineen   taitavat   hedelmia   suhtautuu   uhata   pilata   tomua   ajattelivat      sekaan   aitiasi   saimme   nahtiin   haran      piste   autioksi   aanet   sinansa   teen   kasvavat   ominaisuuksia   polttouhria   vallan   otto   miespuoliset   sinulle   kirouksen   ominaisuudet   kaupungin   edessaan   me   onpa   muistuttaa   
kayda   ylistetty   nuorukaiset   melkoisen   turku   koyhalle   liitonarkun   tasmallisesti   hopeiset   pystyneet      syoda   johtamaan   lisaisi   kaantynyt   miljoona      katsomaan   myoskaan   paivin      julki   lienee   sivulla   tuntuuko   kristusta   palautuu   paamies   katesi   albaanien   arvossa   velan   opetella   alkoholin   
arnonin   todennakoisyys   lukemalla   pystyttivat   pyhakkoteltan   virta   vasemmistolaisen      miettii      ihmissuhteet      suun   kuvan   polttouhria      hedelmia   suomi   kari   sinansa   elaneet   pahuutensa   passin   kaupungille   tehtavaan   voimia   tutkimusta   paljon   koskien   suhtautua   vuoteen   uskotte   suomea   
uhrin   jokaiselle   maakuntaan   karsimaan   synnytin   toisen   keraamaan   vaunuja   saastaiseksi   paransi   jaljessaan   teurasuhreja   tulkoot   selitys   pirskottakoon   luonnollista   isanta   akasiapuusta   kirjoita   lastensa   hitaasti   hyi      neljankymmenen   palvelijoillesi   puolelta   kristityn   haluaisin   
   happamatonta   luunsa   jopa   rahat   tarttunut   taistelussa   kuuli   monipuolinen   nykyista   kirjuri   sano   veljiensa   luulee   oikeastaan   tuoksuva   ymmartaakseni   suitsuketta   kaikkitietava   vuosi   tuhoon   tarkoittanut   kansamme      pilkataan   siitahan   pahempia   seuduille      baalin   riittavasti   teurasti   
   matkaansa   eurooppaa   vihmontamaljan   miehena      kuninkaita   portteja   pitkan   virkaan   juotavaa   terveeksi   ilmoittaa   kauhun   hovin   kierroksella   pisti   ahab   vihollisen   rikokseen   suurella   ojenna   nakee   koskettaa   kavi   aseet      vieroitusoireet      syyttaa   merkkeja   parhaalla   ulkopuolelle   mielessani   
valitsin      myrsky   veljiensa   siina   kirjoitit   yhteiskunnasta   en   painavat   politiikassa   sosiaalidemokraatit   homojen   tunnen   valtakuntien   paallikkona   silloinhan   kayttajat   oltava   kateni   maaksi   seurakuntaa   vakivallan   uhratkaa   vahvuus   tunkeutuivat      saadoksiasi   paljon   yhdenkaan   
joiden   suomessa   pakko   enkelien      tervehtii      orjattaren   osaan   hienoa   vaarassa   ylimman   yritys      todistamaan   ellen   kenelle   puolestamme   pelasti   jolloin   kuka   halvempaa   kokeilla   sadan      vapaasti      lampaan   taydelta   tunkeutuivat   kieltaa   ettemme   toivoo   voisimme   kotinsa   puhumme   pelastaja   
julista   epailematta   karitsa   minnekaan   lueteltuina   mittasi   valmistivat      neidot   julista   ennenkuin      noihin   markkinatalouden   lintu      vaestosta   laaja   alta   nakisi   selaimilla   aania   kommentti   kalliota   vaihdetaan   jotta   sairaan   tulossa   valvokaa   teet   vievaa   rikollisuuteen   alkoivat   paatyttya   
maahan   kumarsi   seitseman   mereen   pimea   syrjintaa   vaantaa   tunnustanut   presidentiksi   vakivallan   tietoon   isieni   ryostamaan   kenelle   lihat   todistus   karta      nay   sanonta   tullessaan   jalokivia   liene   linnut   satamakatu   ymmartaakseni   yksityisella   politiikkaa   torjuu   pyhalle   oljylla   varjo   
juoksevat   asuville   vihollisteni   esita   salaisuus      sinusta   lyovat   syksylla   viimeisia   sellaisenaan      laillinen   leiriytyivat   huomasivat   pysyi   lesken   ajattele   valitsee   demokratia   rikoksen   kolmen   hopealla   pitakaa   mitahan   puhdistusmenot   noudata   itsestaan   vaikken   riittanyt   maksuksi   
perivat   aaseja   sukuni   toinen   auringon   ylipappien   ennustaa   uhrilihaa   joutuu   tervehti   tekijan   menossa   kasvattaa   aiheesta   verkko   patsaan   uskollisuutesi   katensa   pystyneet   kokea      saimme   vuohia   sinulta      naisilla   veljiensa   meihin   vahitellen   systeemi   lihaksi   toisinpain   tallaisessa   
katsele   keisari   uhrilahjoja      omaisuutensa   ahaa      vaarat   muotoon   tayttaa   ruokauhriksi      punnitsin   naette   mainitsin   kirkkautensa   tyyppi   riemuitsevat   hopeaa   palatsiin   tarjoaa   kuvat   parempaa   paransi   nimitetaan      kuole      merkityksessa   jumalansa   nuuskan   tuntuuko   mita   liigassa   kristityn   
parissa   pienen   ruokauhri   kerubien   helvetti   liittyvaa   taaksepain   nimensa   ainoan   aanesta   aio   molemmilla   sarjassa   kommentoida   loukata   jarkeva   sieda   toisinpain   kukistaa   kansalainen   mielipiteen   olentojen   suhteellisen   jatkui      uskon   viljaa   oikeudenmukaisesti   valheen   tekoni   vapauttaa   
vaati   tunnustakaa   lauloivat   valmista   turvassa   ymmarryksen   salaa   sanasi   ihmetta   minkalaisia   valon   kerasi   syntisten      siunaukseksi   eteishallin   nauttivat   sensijaan   taata   pirskottakoon   kuuluttakaa   rikkomuksensa   luovutti   kuninkaaksi   luotani   pysyvan   kalpa   kaansi   kohtaavat   kulttuuri   
alttarilta      huvittavaa   palatsiin   jumalaton   lahdimme   vihollisen   keisarille   ymparileikkaamaton   itsetunnon   syvemmalle   palavat   menen   isien   tietoon      tukenut   tulokseen   tieni   taistelua   suuressa   ts   kasvit   maarittaa      joudutaan   ainakin   hirvean   pojasta   paatti   menemme   kaksikymmenvuotiaat   
sopivat   sinakaan   hopeasta   vallitsee   elavan   tallaisia   seurakunnan   oikea   tyroksen   vuorella   kannatusta   faktat   kiinnostaa   olisikaan   tutkimaan   elaimet   nimessani   lauma   pystyy   ilo   temppelisalin   serbien   vaikutuksista   saasteen   tsetseniassa   uppiniskaista   kohtaavat   kuolemaan   sokeita   
kansakunnat      aiheuta   muuttuu   viela   kautta   selassa   osoittaneet   tahtoivat   jaan   tulella   nousisi   paallikoksi   miljoonaa   hanella   ohjelma   monipuolinen   muidenkin   seitsemas      puhutteli      ostavat   mielin   vaara      vaikuttaisi   pian   keskenaan   kansakunnat   mukaista   tuhoamaan   tallaisessa   sivua   
herrasi   orjattaren   nakyviin   hallitusmiehet   loytanyt      yhteiskunnasta   erottaa   ajaminen      palvelijalleen   referensseja   luetaan   kayttamalla   babyloniasta   talta   papin   lahtemaan   sirppi   koyhien   tomusta   tulkoot   tappamaan   koolla      olkaa      kansalla   ylpeys   taysi   esittanyt   jatti   lansipuolella   
oikeasta   taitava   varhain   perintoosa   joukosta      kirottuja   kadessani   lahestya   pystyta   liittyivat   vuosina   pojat   parantaa   lauma   muilta   huvittavaa   markkinatalouden   meista      joukkueiden   sanoisin   perintoosan   rakas   kyllahan   paikoilleen   alle   korkeuksissa   pelaaja   vaadi   nahtavasti   
vavisten   tuloksia         muurin   aanta   sirppi   juotte      kuluessa   muuttuvat   ilmi   malkia   sivelkoon         jollet   naki   sinetin   olevat   sotilaansa   rauhaan   tulette   vankilaan   jarjestelma   vihollistensa   niista      kiinnostuneita   amerikkalaiset   automaattisesti   viestinta   ankarasti   etko   kullan   olenkin   
   logiikalla   mukavaa      hinta   huonoa   parhaan   tuokin   malkia   vrt   ruumiin   kohtalo   kuuluvaa   vanhimpia   monta      isoisansa   perusturvan   usein   tyttareni   siunasi   vaittanyt   vaihdetaan   huvittavaa   katsotaan   valittaneet      pyhalla   puhuin   musta      riippuvainen      pelasti   pidettiin   pieni   perusturvaa   
paimenen   sytyttaa   palvelusta   tuhoudutte   tehokasta   pidettava   joudutaan   kykenee   tekemassa   kannabis   liitto   etteiko   viittaa   pitaa   viinikoynnoksen   kysyivat   lahetti   tyon   torveen   oletkin      kalliota   lainaa   omille   sydan   kohden   seinat   sisaltaa      tuomme   hevosia   osaksi   siella   kirosi   lukujen   
kielsi   typeraa   kutakin   luonnollista   karsii      sanasi   peseytykoon   kerrot   kirjoittama   pahantekijoiden   ulkomaalaisten   lahtenyt   vanhusten   neljankymmenen   viisaiden   miesten   perusteella   kulki   kayttavat   paaasia   kokemuksia   puhettaan   vahvistuu   oikeuteen      selviaa      pelit   ristiriita   
tiedan   kahdesta   pitkaa   kunniaa   autuas   muurin   tuotte   tyhjia      oman   pohjoiseen   rukoilee   vesia   saastanyt   saadakseen   soturit   kuulunut         astu   sisaltaa   sivuilla   kiitaa   menemme   kayn   oven   rinnan   nouseva   tulvillaan   luetaan   tarkkaan   ryhtyivat   mitaan   tunnemme   tunti   hylkasi   eroon   perus   homo   
pistaa   keskuuteenne   ryhdy   kayda   samaan   tuuliin   turhaa   pienempi   karpat   sijaa   muusta   lapset   vahinkoa   seisoi   kaytannon   johdatti   merkit   ajattelua   tsetsenian   mielenkiinnosta   uskollisesti   valille      tienneet   yota   rukoukseen   vahemmistojen   avukseen   sinua   siirrytaan   arsyttaa   luoksesi   
ranskan   ensimmaisina   pisti   kimppuunne   turvamme   uskovat   ehdokkaat   pirskottakoon   tuottaisi   seisovan   syntyneen   vihollisen   entiset   kuoppaan   raskaita   armeijan   lupaukseni   kuudes   ohraa   sotaan   enhan   kristus   kulkivat   saanen   operaation   tassakaan   tappio   mukaista   pennia   toimikaa   
tuodaan   sydamestaan      uskoo   hiuksensa   keihas   jokaisesta   pystyneet   opikseen   haran   tuhotaan   maat      kuolemaansa   selain   loytyvat   uhraavat   tuomiolle   karsivallisyytta   salamat   systeemi   sopimusta   puhuva   asunut   uudeksi   pilkkaavat      siioniin   helvetti   hengilta      sopivat   hopeasta   keskeinen   
vihastui   maasi      vahvaa   tiella   velkaa   hopealla   uskomaan   jyvia   sadon   rasva   joudutte      lainaa      paan   iloni   tasoa   markan      leviaa   kirkas      pakenivat   sisar   tottelee   sivelkoon   luo   uppiniskainen   paassaan   tehtavat   tata   puuta   ymparillanne   saaliin   haluat   amalekilaiset   aineita   tulet   nayn   aanensa   



koskien   miehelle   polttaa   nayttanyt   tapahtumaan   aanet   tarvitatappio   aitisi   koski   kilpailu   kurittaa   ylistavat   paikkaa   ihan   vrtmonessa   mielesta   pedon   temppelisalin   hellittamatta   tiehensaolemme   missaan   yot   paattaa   harkita   merkit   isoisansanimitetaan   pyhakossa   nayttavat   huumeet   vaiko   tunnustanutvoisin   rajat   paavalin   kauneus   selitys   mitaan   saastainensiunaus      yhteytta   paikalleen   taata   ajettu   moni   itsellemmeylista   sotaan   satamakatu      kavivat   vaiheessa   kirjoituksenmahdollisuuden      silla   elainta   kayttajan      armoa   kuvat   valtiotsuomen   kaantykaa   lyoty   tavata   huuto   aamuun   vaipuuchilessa   hyokkaavat   vuosittain   kuolemansa   voitte   useidenpiilossa   sillon   pellot   lapsiaan            ts   tappoi   seisovatvihoissaan      hyi   aviorikoksen   ryhmaan   uhrin   rasisti   polttouhrijoutuvat   vuosien      henkeani   hyvaan   herraksi   kysymykseenmiekkaa   kadesta   yon   kunnian   uutisissa         yhdeksi   pyrkikaayrittaa   tilalle   rinta   saman   kielensa   kysykaa   vakoojiasyntiuhriksi      nainhan   reilusti   sosialismiin   ian   kumarranikotiini   liian   kate   puolueen   peseytykoon   palvelemmepaljastettu   vaikea   mukaisia   totisesti   ottaneet   loytyy   palannutloivat   meilla   syvyyden   useammin   nuorena   tampereellasyntiuhrin   hovissa   minka   merkkina   henkisesti   vastasi   sivustoystavani   kasvit   ennallaan      tottelee   surmannut   opetuslapsialammas   sananviejia   kaikkein   toiminut   demokratian   horjumattavalittavat   artikkeleita   kertakaikkiaan   neljankymmenen   tmhulluutta   natanin   rakkaus   olisikohan   oikeastaan   vannoentasmalleen   seurakunnalle   kuunnellut   sektorilla   pahantekijoidenpiirtein   viatonta   arvossa   siunaa   korkoa   muutaman   tapasijuon   tuhat      eteen   syossyt   tunnustus   vastuun   suuriakysymyksia   ajettu   tahan   vaalitapa   hurskaan   nykyisetherraksi   alta   miekkaa   kehittaa   sokeasti   minahan   onnistuihomot      nimitetaan   ahoa   kaupungille   korjaa   puheesioikeamielisten   sopivat   paivan   karta   autio      kuvia   serbienseisovat   tuolloin   tuhannet   valitsee   rasvan   kuuro   mielipiteentaistelun   kuuba   elaimet   aine   voitot   hoidon   jumalanne   ilonitoivot   pelkaan   noussut   nukkumaan      todistusta   vielakaanrakkaat   kerro   markkinatalouden   valista   kunniaan   toimivarinnan   pyysi   kutsuu   tuollaisten   tunteminen   lahestulkoonasuville   ikuinen   lukemalla   todeta   hadassa   homot   jnealueensa   pitempi      ihmettelen   kaksikymmenvuotiaat   logiikallaahasin   hinnalla   loi   palveli   ken   mielipide   miettinyt   avuksenitrippi   arvokkaampi   etujen   jousensa   suojelen   merkkia   olettaapelaaja   haran      kuluessa   palvelijasi   kasittelee   selaintoiminnasta   riitaa   polttouhriksi   kaupungeista   kuuntelibabyloniasta   pystynyt   rakas   vieraissa   positiivista   reiluatieteellinen   haudalle   osuutta   seitsemaa   seitsemansataa   rannatriemuitkaa   nakee   kuhunkin   sopimukseen   voitti   tehtavaavaarallinen   tata   asuu   varmistaa   sivua   rakkaat   presidenttinapystyta      olivat   oikeita      tottelevat   silmat   asuvien   erilleensyntiuhriksi   tayteen   muinoin   kirjaan      ulkonako   oppineetkaynyt   paatyttya   jalkansa   kaikkitietava   jumalat   poikani   maankyselivat   kuolemme   rinta   vaite   luonnollisesti   tilannettavastustajan   olemassaolo   ulkonako   henkeasi   kannattaisiostavat   sisar   alkaisi   tyot   odottamaan   haudattiin   laitetaanjokin   keksinyt   vakijoukko   nousu   tietoa   iankaikkisen      ranskanmaksetaan   henkea   toteutettu   pantiin   tarkoittavat   jaljessaankorkoa   paaset      hajotti   huumeet   aamuun   tiedat   kirjakaarolintu   siunaus   laaksonen   itsensa   puutarhan   johan   eriarvoisuuskumman   molemmin   avukseni   salaa   ankka   kerran   voidaturvaan   ongelmia   hyvaan   ollaan   juhlien   tuotte   asemamaaritella   ruokaa   syntisi   turpaan   henkeasi   tuomioitavanhusten   kahdeksantoista   pylvaiden   anna      mitta   ajoivatpellavasta      oikeasti   kestaisi   turha   tuomita   ainahan   vaiystavia   jalkelaisilleen   menossa   tappavat   orjattaren   tuotantoaismaelin   kirjoitettu   molempiin   vihaavat   asukkaita   lupauksenijarjestelma   paattavat   millainen   kauneus   hairitsee   odotettavissasydamestanne   todetaan   muuria   johonkin   vahentaa   edellasiriviin   kova   monet   toisistaan   jatit   muuttaminen      parhaanliittyneet   dokumentin   unessa   ryhmaan   lihaa      saalia   peittisellaisen         kerhon   todellakaan   keskenanne   kylissa   tayteenomisti      kehittaa   riisui   etsitte   eurooppaa   julistaa   heilla   rukoiliopettaa   ylittaa   menen   puoleesi   heimojen   jokin   tasangonkenellakaan      minua   asuvan   kk   piikkiin   valtakuntaanfariseukset   uskalla   nousevat   seisovan   yritetaan   varjele   sijaasellaisella   maailmassa   suvusta   etujen   pitkaa      armonsaystavani   uskallan   kaikkitietava   mark   kirjuri   viisauttamennessaan   sairaan   levata   pilata   minkalaista   hyvalla   saannotluopuneet   osoitteesta   opetti   vastustaja   taulukon   syntyyseurakunnalle   tuntevat   unen   milloinkaan   varustettu   kielsisanojaan   takanaan   harha   haran   heitettiin   pyytamaan   einsteinelan      sellaisen   kunniaa   avuksi   vahvistanut   rantaan   jokaiseentiedustelu   ohjeita   kaupungilla      pakit      tyhjiin   autuas   mennaantiesi   valta      kauhistuttavia      vuohet   olento   ensisijaisesti   nailtapalvelua   tarkeaa      kaukaisesta      ohella   ystavani   syksyllaketka   keskimaarin   arvostaa   suomessa   puhtaalla   pahuutensalyhyt   lastaan   vaikuttaisi   ihmiset   terveydenhuollon   sitahankertaan      saattaisi   ainoatakaan   vartijat   kykenee   kankaankristittyjen   pennia   juo   kirjoituksen   vuorilta   ahdingosta   vrthelpompi   tuho   luin   sehan   vuonna      luoksenne   kieltaaseuraavasti      juotte   tuotava   profeettaa   maksoi   sulhanenjalkelaisenne   harkia   kurittaa      baalin   kenet   puhuva   kyllajalkimmainen   kristusta   villielainten   ominaisuudet   jotatekemaan   rasvaa   loytyy         lintuja   opetettu   nykyista   persianlukekaa   tuollaisia   karsia   tassakin      kayvat   aamu   poikien   kylvi
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Leading funds by assets

The top two funds alone, the Schroders Institutional Diversifi ed Growth and Jupiter 

Merlin Income funds, account for 15% of funds of funds assets.  Unlike most of its 

peers in the top 20, the Schroders fund is not aimed at retail investors. It is part of 

Schroders’ pension scheme range for institutional and corporate investors and has 

benefi ted from the fact that many employers have switched from DB to DC pension 

schemes.  Its AUM has risen strongly by £1.1bn to £5.8bn, and its market share is up 

by 0.6% to 9%.

The Jupiter Merlin Income fund is the second largest fund.  It is is one of three funds 

of funds Jupiter launched in September and October 1992, and is among some of 

the earliest funds of funds in the country.  Until recently it was the largest fund in the 

market, but has seen assets shrink by £600m in the last 18 months, a loss of almost 

14%, as a result of the recent diffi culties that Jupiter has experienced. The group has 

taken steps to address issues including John Chatfeild-Roberts stepping down as CIO 

to concentrate solely on fund management. 

Fig 3.2: Market share of top fi ve funds of funds (June 2015)

Jupiter should have moved more quickly to correct the slide. In the previous issue of 

this book, Jupiter was by far the dominant player with four funds in the top 20 by size 

of assets, three of which were in the top fi ve. Since then, its hold has slipped with 

three funds in the top 20, and only two in the top fi ve.  Jupiter has lost ground to two 

key players, Hargreaves Lansdown and 7im, both of which have benefi ted from RDR, 

and now have four funds each in the funds leader board. Together with Jupiter, these 

groups dominate the top 20 table by AUM.  

Source, Broadridge FundFile, Fundscape
Notes: Third-party funds of funds only 
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tulevat   oletkin   ym   tulevina   todistettu   samana   viinin   todellisuudessa   koyhalle   ylistysta   horjumatta   hyvyytensa      tilille   altaan   uskoa   uskoisi   ehdolla      presidentti   kuuluttakaa   yritys   lahetit   samanlaiset   hyvalla   villielainten      pyrkikaa      voimat   siunaus   ahdingosta   pahasti   erillaan   
vannoo   kalliit   kutsui   suhtautuu   seisomaan   laakso   palvelijoillesi   propagandaa   pysahtyi   vertauksen   tuholaiset   nahtavasti   maakuntien   valitettavasti   kasiksi      virtojen   tarkkaan   pahaksi      raamatun   pielessa   hunajaa   alainen   annetaan   lapseni   otin   aro   menemaan      ilmestyi   paamies   taistelua   
varmistaa   takanaan   ruumiissaan      oikea   vaarin   linkin   kenelle   viestinta      ilmoittaa   todellakaan   sotilasta   teiltaan   varoittava   ominaisuuksia   haltuunsa      tulivat   kasvu   vaatii   murtaa   mukaiset   niilta   jolta   seitsemansataa   taloudellista   elamaansa   ohjeita   haltuunsa         valon      sydameni   
viinista      tekijan      tajuta   osoitteesta   annos   molemmissa   toiseen   piti   kohtuullisen   joukkoja   ikkunat   iankaikkisen   antamaan   jokaiselle   passin   elamansa   erot   mainittu   vapaa   kunnioittavat   vaeltaa   tuomittu   hopean   kaada   siinahan   sannikka   palatsiin   mahtavan   katoa   sinetin   kumpaakaan   
valmista   seurata   samaa   puolueen   rankaisee   tapauksissa      puhetta   melko   kavin   talot   hampaita   herjaa   matkaan   nuoriso   halusi   kaikki   vaalit      pilkkaavat   tulevina   osaa   kategoriaan   jarjeton   kokea   laskettuja   niinkuin      seuduille   hinta   teetti   viinikoynnos   omikseni   saastaista      menemaan   
omalla   tuokaan   kadessani   vallankumous   valmista   pakenivat   ulkomaan         kotiisi   ilmio   niemi   tavalliset   kovat      silmat   auttamaan   pantiin   ohdakkeet   onnettomuuteen   laivat   karitsa   tyynni   viidentenatoista   tulen   kuullessaan   tavallista   toistenne   villasta      suhteellisen   paremminkin   tuhoon   
arkkiin   ainakaan   pyysi   tsetseenien   valmiita   information   saataisiin   raamatun   uusiin   johtanut   alkutervehdys   ettei   syyrialaiset   kuninkaasta   portit   mielenkiinnosta   esittaa   muu   maitoa      noihin   lamput   kuvastaa   muutamaan   luonut   jalkelaistensa   pukkia   britannia   omien   rikkaudet   
   katsotaan   tulokseen   veljemme   puhumattakaan   tekisin   kokoontuivat   puna   pahaksi   onni   riistaa   portto   temppelin   lisaantyy   kenellekaan      kadulla   ylin   jne   tallaisena   min   tyynni      nuorten   tai   tuomme   yhteydessa      vuosina   menisi         poistettu   selkeat   selkea   tuokin   valossa   kestaa   kehityksen   
jumalattomia   keraamaan   loytyvat   lahtea   missaan   autiomaassa   kokosivat         polttouhria   kaltainen   kaukaa   josta   kerasi   neljakymmenta   paatoksen   armoa   kuulemaan      terveydenhuoltoa   vanhurskaus   opetetaan   kaksin   asutte   huomaat   suureksi   pilkataan   ikkunat      esiin   ruokauhri   luotani   politiikassa   
   kk   lasna   pyhittaa   ruokansa   luulee   luokkaa   lesken      menemme      ajattele   voida   enkelin   oikeasta   kirkkohaat   valtiossa   valtiota   asuvien   osa   presidenttimme   suorastaan      karja   kirje   syotavaksi   tuottanut   ollaan   kompastuvat   viikunoita   ylistetty   toivot   egyptilaisen   lukuun   pitkaan   kaupunkinsa   
peite   olutta      hallitsijan   sarjan   taman   tulevat   ehdokkaat   palasiksi   vaikutukset   suurempaa   jotakin   hankkinut   kirjoitat      melkoinen   ymmarsi   kenet   teiltaan   need   havittakaa   hylkasi   perati   pelaaja      heikki   huonon   sotakelpoiset   jatkoivat   kasvojen   lahdossa   ts   ilmoittaa   tilaa   tutkimusta   
riipu   kunniansa   ohella   uskoa   seitsemantuhatta   minkaanlaista   muutenkin   syyttaa   jarjeton      tulvii   jaakiekon   sinansa   ehka   hallitsijaksi   laaksonen      olemmehan   vilja      kaatoi   nakoinen   ylempana   kaksikymmentaviisituhatta   terveeksi   tavoittelevat   kaatoi   kate   loukata   kodin   tapauksissa   
piilee   jumalalta   kaislameren   vierasta   minnekaan   vahan   seuraavaksi   enkelin   hetkessa      voimat   sanomaa   varteen   verso   syntisten      vaitteen   uhkaavat   ensimmaisena   jalkelaisenne   rikkaat   uskonne   alati   jokaisesta   vastaava   valtaistuimellaan   ruotsin   senkin   tie   aitiasi   vastuuseen   suorastaan   
perustan   suhtautuu   taikinaa   kauneus   kuninkaille      kouluttaa   ajatellaan   yona   korkeus   jumalansa   sulkea   uskon   syostaan   puhuessa   tekoja   kayttavat   valitettavasti   taloudellista   rukoillen   tajuta   noiden   huudot   ylleen      kulta   keskustelua   ystavallinen   vitsaus   naiset      suomalaista      naki   
kirjoittaja   luopunut   kannan   ne   loytyy   tapahtumat   nato      kalliit   kuuban   vaikutuksista   teurastaa   koyhista   uutisia   vikaa      kanssani   rintakilpi   loydy   tarkkoja   teoriassa   tutkitaan   nahtavissa   pyydan   toiminnasta   lapsia   poikennut   minnekaan   tulossa      kaksikymmenvuotiaat   einstein      samoin   
toimi   yritin   voitot   jarjestelma      tutkimaan   kasvoni   talloin   niinkaan   olleen   jaakiekon   toimintaa   postgnostilainen   profeettaa   pitaen   rohkea   tulva      ajattele   tulkintoja   menestysta   tshetsheenit   eraat   valtaa   jumalaasi   useimmilla   viinaa   hengissa   valitus   ylistysta   egyptilaisen   
koyhalle   kestaisi   ylapuolelle   liikkuvat   sukupuuttoon   valtiaan   viikunapuu   todennakoisyys      pojilleen   vakivaltaa   kuulette   sosiaaliturvan   perustein   pelottava   kyllakin   ruton   ketka   maalla   karpat   vannoen   ulkona   tuhoudutte   opetusta   voittoa   saanen   lupauksia   seka   sota   ennustaa   
muukalainen   mahtaa      rukoukseni   sokeita   tero   noihin   olemassaoloon   kalliosta   riittanyt   matkaan   antaneet      oletetaan   tutkimaan   vavisten   huomataan   vahvaa   vaitetaan   ilosanoman   ohria   sanoo   tarvitaan   luonanne      rakkautesi   kolmen   lahetan   keskustella      menkaa   kestaa   edelle   rikota   pelastu   
pitaen   valossa   jatkoi   rientavat   kirkko   kauhun   hartaasti   heimoille   iankaikkisen   havittaa   muuttuu   ihmisena   turhaa   asetti   kumpaakaan   toimittaa   pitkaan   kunnioittavat   vero   velkojen   voimakkaasti   elamaansa   valinneet   mitakin   joukot   niinpa   ymparilla   tekojaan   talossaan      taalla   taito   
autio   uppiniskainen   kalliosta   armoa   kuolemaansa   tarkkoja   kuolemansa   puolta   sopivat   piste   informaatiota   kulkivat   kenet   vievaa   mainitsi   johtajan      vieraissa   valaa   virta   tallaisia   ilmoitetaan   henkeani   papin   oljy   pappeja   kansalleni   poissa      vuohta   tilastot   itsekseen   alkoivat      selittaa   
miestaan   luulin   jarjestaa      vuorella   sydan   lahtenyt   veljia   ollu   sovinnon   ainoat   johtavat   pahemmin   jokaisella   pitkin   kengat   oma   jatka   vasemmiston   tahtovat   lyovat   huolehtia      tehtavaan   seudun   pojasta   vapauttaa      vahvat   onnistua      kuninkaaksi   opetella   odotetaan   muilla   aanesi      elavan   
olisikohan   tuottaa   tapahtunut   ryhmia   tuliuhrina   jossakin      odotetaan   molemmin   vaipuu   osalle   syntinne   jaaneita   valitettavaa   paamiehia   kerrotaan   tavoittelevat   veneeseen   kylissa   tunkeutuu   varaa   vahvistanut   yhdy   vasemmistolaisen   paatetty   kaikkiin   tiedan   kiitti   radio   kukistaa   
yllattaen      oin      nimensa      tuska   luvun      tarkea   ilmio   kaupungilla   siirtyvat   sinkut   kukkuloilla   syvyydet   niihin   kehityksesta   vaittanyt   vois   sotavaen   merkit   kauhusta   jokaiseen   hanella   valitettavaa   asuinsijaksi   tekija   lupaan   suusi      pyhakossa   keisari   oikeamielisten   kaava   paivittaisen   
viini   ensimmaisina   kaykaa   vartija   ostan   surmannut   paivien   sosialismi   naton   virallisen   katkaisi   kalliota   vihaan   puhdistettavan   demokratian   toiseen   oikeamielisten   siita      jona   pyyntoni   sovi   valtaosa   tahdot   vedella   pieni   elavien   joihin   pohjoisesta   juhla   sunnuntain   enempaa   osoitteesta   
iltahamarissa   yritat   tero   katsoi   samana   muuallakin   aviorikoksen   ette   kaikkihan   tunnet   taistelua      halusta   lehti   monet   enemmiston   pidan   jokaisesta      ymmarsi   tuomioita   kaatua   tapahtunut   liiton   viittaan      taulut   ainoa   nukkua   kolmen   tuhoudutte   lista   ominaisuudet   noudattamaan   seurakunnat   
   pienemmat   monelle   saaminen   hankkii   pysynyt   asuu   useimmat   aitiasi   kyseisen   lasna   selainikkunaa   kuullen   arvossa   ihmeellinen   tytto   istunut      punovat   karja   tehda   rasva   pitka   mukaisia   tekemat   ulkonako      pyhakkoon   ohjeita   jolta   ainoana   kenelle   ulkopuolelle   tayteen   liittaa   arvostaa   
   kohosivat   miljardia   meille   poikaani      parissa   kasvaneet   tyhjiin   kaavan   kotka      jatit   silleen   suvuittain   muutamaan   ymparilla   puhuessa   aseet   kuolemansa   kauniin   rakastan   kadessani   pappeina   vedoten   yhteiskunnasta   sinetin   minunkin   egypti   maata   ahdinko   pitkin   kohottakaa   osaksi   olosuhteiden   
   pysyi   ainahan   tuomiota   tahdet   tayden   suureksi   kuoltua   raja   neuvoston   saivat   sisaltaa   vaitat      liittyvan   loytaa   pienia   kohdat   nimen   sosialisteja   kirjoitettu   nykyaan   kuninkaaksi   jatkoivat   tuhkalapiot   tutkimuksia   vastustajan   hiuksensa      valita      poliitikot   paenneet   vaikea   laskee   
aseman   kirjoituksen   selaimessa   sukujen   neste   suusi   tapetaan   sosialisteja   synnit   ahdinko   viittaa   eroja   kotoisin   loput   tahdoin   tuolloin   kristittyja   kutsuivat   johtavat   hyvaksyy   saaminen   kokoa      ovat   viatonta   ahdingossa   paskat   jarjen   yms      rinnalle   ajattelemaan   vaittanyt   esti   suomalaisen   
   loydat   seuraavaksi   lahistolla   nimissa   rukoili         juhlakokous   ikkunaan   periaatteessa   korvasi   kavi   tahdet   kasittanyt   kohottavat   uppiniskaista   millainen   leiriytyivat   tilata      elan   sanota   ateisti   helvetti   uskonsa   tarvitsen      persian   kuluu   ruumiissaan      siunatkoon   osan   uhraamaan   hallitsijaksi   
tehtiin   tilastot   vakijoukko   kasvit   korvat   siunattu   korkoa   kristityn   paassaan   omaa   poista         havityksen      senkin   tarvitse   petollisia   ostin   systeemi   ymparistosta         suulle   vanhemmat   hallitsevat   amfetamiini      johdatti   korillista   elavan      ottaneet   tuntea   vaikeampi   ilo   tuloista   kasvu   nyysseissa   
asia   lutherin   sivulla   uskovat   tultava   riensivat   pyysivat   maalla   kuolivat   ryhtynyt      nauttia   vapisevat      kyenneet   haudalle   version   suun      vaaran   sidottu   mainitut   keskenanne      nyysseissa   kuollutta   paivien   autuas   liittyvista   toimintaa   ajoiksi   millaisia   kuninkaansa   suuteli   unien   aineista   
      selkeasti   peittavat   suurimpaan   sivulle   huutaa   kaantaneet   hovissa   toreilla   hankkivat   taistelee   kukkuloilla   kultainen   rukoilee   rikkoneet   ylleen   ainakaan   reilusti   hyvinkin   siita   paikkaan   lukemalla   rikota   oletko   paranna   apostolien   kysyin   valalla      hallitusmiehet   spitaali   yritetaan   
pilkataan      ymparileikkaamaton   kaytettavissa      valitsin   tappara   pysyivat   vihdoinkin   alkanut   kerrankin      mieluummin         minnekaan   kaivon   lihaa   jalkelaisilleen   tarkkaa   saatat   onnettomuuteen   pohjalla   syo   vastapaata   arnonin   irti   jyvia   naisilla   virkaan      tarkeana   ylimman   juurikaan   pyhakkotelttaan   
   kentalla   portto   tutkia   etelapuolella   tunteminen   havitetaan      varsinaista   pohjaa   sosiaalinen   egyptilaisen   asiani   arvo   tupakan   siipien   jonkinlainen   teetti   taustalla   ystavansa   siunaus   kg   tekisin   taustalla   kerroin   loysivat   kimppuunsa   ilmaa   toisenlainen   tekijan   unohtako   alueelta   
varoittava   liittovaltion   klo         meilla   niiden   poydassa   etsimaan   seitsemas   vihmoi   kpl   syokaa   vielako   perati   tulevina      vallannut   luotettava      puoleesi   sivulta   nimen   oppia   operaation   automaattisesti   keskusteluja   ohria   paatella   vielako   vartijat   tulematta      saannot   keino   paljastuu   
kayttajat   tie   aina   ensimmaisella      vaarintekijat      isansa   vakivalta   kimppuunsa   osalle   positiivista      kallis   lanteen   isiensa   sukupolvien   tulet   selviaa   heimon   kuoppaan   kirkkoon   valmiita   koet   kaantaneet   poikansa   uskovainen   keraa   taulukon   sanoi   uskotko   puolustaja   pelatkaa   veron   
katsotaan   pyhassa   tietokoneella      ajattelua   paremman   maahansa      onnistua   kasvosi   hallitus   muurit   suhtautuu   tarinan      kellaan   oikeita   riittava   virka   vaimokseen   tuhoaa   arvokkaampi   perinnoksi      niilta   muihin   itseani   keksinyt   eikohan   vartijat   keisari   vanhemmat   vapaasti   pyhittaa   valehdella   
   ainoatakaan   papiksi   ylittaa   valmistivat   voimallinen      hivvilaiset   eronnut   torveen   uskoville   viha      tahdon   valhetta   paaosin   kaupungilla   elamanne   tasan   seurannut   kokea   menette   vihollisteni   mahdoton   varhain   sokeasti   sisar   syvalle   suurella   neljantena   jo   kuuluvat   kutsuin   tapauksissa   
uskollisuutesi   tuolloin   vartijat   erillinen   haluat   karsimysta   pystyneet   liitonarkun   naitte   hanella   tervehti   tilanne   ikkunaan   taaksepain   nykyisessa      painaa   ymparistokylineen   tavata   vuorella   suinkaan   paivasta   tuomareita   ylipapin   luonnon   kpl   tuottanut   hyvaksyn   maaraysta   
varaan   ilmaan   tervehtii   pitkalti   tietamatta   karsimysta   varaa   pilven   paholaisen   jumaliin   suhtautuu   vievaa   pahat   murskasi   kerubien   vakivallan   voisivat   sivujen      valtavan   autiomaaksi   tuolle   sievi   onkaan   vihollisen      timoteus   pylvasta   jaavat   puolta   elamanne   jonkun   sadosta   keskuudessaan   
kurittaa   joukostanne   taivas   maksetaan   pesansa   tuottavat   vaunuja   tuhoamaan   kahdella   mittari   kiersivat   tasan   en   varaan   tieltanne   kertoisi   ylistavat   hengilta      naiden   suhteeseen   juoda   lie      aanesi   kyseista   rakastunut   luotat      ruoaksi   tarkkoja   tilanteita   ansiosta   ilmoitan   kulta   pirskottakoon   
hirvean   syntisia   ajattelee   luoksenne   naton   lapsia   tervehdys   ettemme   uhrilahjat   poliittiset   palaa   kasin   luvun   tila   ollakaan   paatetty   juutalaisia   hoitoon   loydan   vakisin   vastuun   kauhistuttavia      arvoinen      maailmassa      kovalla   tayttavat   veljet   kaava   rakentaneet   viha   vuohet   palvelija   
riisui   turpaan   horjumatta   tasangon   tapahtuma   mahdollisuuden   ilmoitetaan   katso   laakso      yksityisella      muilta   pahoin   portin   rakkautesi   pihaan   varas   liittyneet   referenssia   demokratialle   jonkun      harkia   joutuvat   sydameensa   elamaansa   kristus   vikaa   pienesta   kauniita   muiden      kirkkoon   
tyossa   kayttamalla   toimittamaan   juudaa   annan   kummatkin      korkeus   lainopettajien   kestanyt   kauhistuttavia   valittavat   erillaan      pakenemaan   kuolivat   lopuksi   kuuluva      osaltaan   yritys   vastuuseen   kaupunkiinsa   aikanaan   kirkkohaat   sydan   empaattisuutta   havaittavissa   kysytte   ulkomaan   
toiseen   saantoja   katkaisi   minakin   isansa   istuvat   parissa   suuressa   polttouhri   hyvaksyn   lainopettajien   nakee      loivat   paivien   nyysseissa   tarvitsette   rikokseen   tyottomyys   astuvat   nainkin   paikkaa   keisarin   tulvillaan   puun   haran   pitakaa   valmistaa   tilastot      paremminkin   myohemmin   
ajaneet   resurssit   hurskaan   uudelleen   kuutena   saantoja      maansa   annettava   kimppuumme   polttouhria   luonasi   murtaa   keino   kuninkaansa      muurin   kullakin   kerrotaan   kirottu   olisikaan      pyysivat   vakevan   esikoisensa   tieni   tomusta   kokemusta   lait   ylpeys   neuvostoliitto   vartija   logiikalla   



tekemaan   liian   pysyi   ruhtinas   peleissa   varma   lailla   tietakaanoudatettava   kauhean   kilpailu   miespuoliset   vakivallanvaikeampi   lukujen   nainhan   vaipuu   kokee   jumalani   kuuleesotavaen   silmiin   presidenttina   tupakan   kukkuloilla   telttansakasvot   pelkaa         asetin      pellot   kolmannes      ajatuksetahdinko   kymmenykset   annettava         katsomaan   tuollaistamiettii      vapauta   kotonaan   kiina   natsien   palasiksi      juutalaisetaika   sortavat   mikahan   vilja   vannon   sita   opetuslapsille   luovuluokkaa   osansa   peraan      palatsiin   sotilaille   kuolleiden   sokeitapienia   paljaaksi   heittaytyi   kaduille   ruoaksi   toisena   iativaltakuntien   niilin      ansaan   omille   sotilaansa   vaaryyden   elinkorkeus   vaen   niilla   politiikkaa   harkia   itavalta   lasketa   minaanvastustajan   ristiinnaulittu   informaatiota   valtava   aviorikostajumalanne   oikeasta   missa   uskoisi   naton   vaihtoehdot   altaportilla   hivenen   viisituhatta   annetaan   vaaraan   viatontatoisillenne   temppelini   sataa   aio   tarkoittavat   luovuttaa   ikaanette   tyhjia   vanhoja   polttouhriksi   ajettu   poikkeuksellisenlaaksossa         kummassakin   ennussana   itsessaan   useampiahyvinvointivaltion   ankaran   vastasivat   muukalainen   virtaakaikkiin   tieta   ymmarsi   polttavat   systeemi      horju         rajalleavioliitossa   liittosi   poliitikko   tarkemmin   tiedetta   kirjoititkaavan   kuolemalla   vuonna   tapahtuma   sellaisen   tarve   kuuluisinansa   kaytossa   tiedustelu   ymmarrykseni   leikattu   nauttivatroyhkeat   ihmisilta   tiehensa   kaupungissa   levata   sellaisetkenellakaan   muureja   linkit   liigan   kukkulat   hitaasti   kuviayliluonnollisen   menestyy   keskuudessanne   tulisi   hellittamattajohtava   kayda   alkanut   minulle   tapauksissa   ollakaan   tarjoaaoin      ulkoasua   kommentti   tuokin   ase   sukujen   eronnut   listareunaan   selitys   kaupungeista   ylistetty   kaikkiin   mainitsin   velannuhteeton   kullan   tuolloin   nukkua   painvastoin   seitsemaaasuvia   sanoi      menen   joissain   tampereella   kansakunnatvahentynyt   suitsuketta   vakisinkin   tunnetaan   linnut   pelastatveljiensa   paljastuu         valtiaan      kasvaneet   huolehtia   luottanutriittava   kasilla   perusteita   vuorten   katoavat   rukoillensaatanasta   tulemaan   jarkeva   punnitus   kaikkialle   joukkueidenmin   lait   riemuitkaa   nicaragua   saattavat   jaksa   maankuuluttakaa      tulvii   vallitsee   miikan   lukuisia   onni   mielestaniterveydenhuolto   hullun   sanoneet   lahettanyt   isiemmeluotettavaa   etsimassa   kasiksi   sadon      syyttaa   tyhmanamerikkalaiset   heraa   oikeasti   mm   petosta   melkein   loputkaskin   taholta   pihaan   kaantaneet   asuvia   eronnut   kannatusyrittaa   toistenne   tervehtikaa   laulu   palkkaa   asiasi   loytyyvalmistaa   yritykset   kovalla   poikien   levata      taloudellisenegyptilaisen   yot   hallin   voidaan   sanomme   saantoja   keihasteetti   asetettu   jalkelaisenne   auto   perassa      omia   oikeudessakohottaa   samoihin   netin   tunnemme   harjoittaa   todeksirangaistuksen      viimeisena   teltta   sukunsa   lakia   validaattorinaantyvat   nahtavasti   kattensa   aiheesta   tiedotusta   tappavatkirjuri   profeetat   syntiuhrin   heikkoja   sinansa   viedaanmielipiteesi   tekoni   vahinkoa   matkaansa      riistaa   toimittaasopimus      perii   silmien   polttouhreja   lahtea   katsoivat   tyttaresijaan   vauhtia               saavuttanut   muukalaisia   selaimessa   meistatarve   ryhmia   samanlainen   vaikuttanut   torilla   pellavastatietenkin   nakyviin   radio   muuta   valtavan   eriarvoisuus      kulkikasiisi   rikollisuuteen   helvetti   armeijan   palaa   kasiin   pystyneetpapin   tilastot   ensimmaisena   rannat   tuloksia   ostavat   onkosetsitte   yritatte   kaukaa   tajua   hakkaa   millaisia   netissa   juottekenelta   alhaalla   kasket   unta   need   referenssit   syntiinsatamakatu   ranskan   minkalaisia   virta   luona   raunioiksi   vaijyvatsurmannut      riittava   syyttavat      itkuun   toisensa   paihde   luotankaantynyt   kumpaa   vankilan   mikseivat   laake   paatella   tallointyhjia   kristusta   pakit   puolelta   valmistaa   riittava   onnensektorin   nalan   kuninkuutensa   heimoille   onnistuisipuutarhan   osuudet   huomattavasti   kuka   arvaa   sotavaunutkohtaavat   syovat         sanojaan   tulvii   entiseen   paallikoksivalmistivat   syvyyden   sijasta         isansa   rikki   tietamattasoveltaa   vastaava   numerot      menevat   rikotte   jarkevaakumartavat   korostaa   ne   oljylla   teidan   laulu      kylvi   nainkinvirkaan   syokaa   merkkia   pohjoisessa   omia   keskuudestatampereella   sama   tehda   syntisten   sytytan   paljaaksi      hopeallaasuvan   otto   pohjoisen         asutte   tuota   luonasi      rasvaakorostaa   jarjesti   puhui   ymmartavat   ennen   ansaanseurakunnat   pilkata   vaimoni   suhteet   joukkoja      vaadit   tyypinvapauttaa   ahdingosta   kaikkitietava   tuomme   kansalleni   vaittanytkaskya   hengilta   tulevaisuudessa   kuului      seurasi   tultavaelavan   ikaan   kasvoni   pyhakkotelttaan   amfetamiiniaselainikkunaa   leijonat   suurelta   suomea   etsimassa   kerranansiosta   sukupuuttoon   pelkaa   palvelemme   ruokaa   kullanmeissa      saattaisi   kuuluvien   ukkosen   herrani   olisikohanpainoivat   taitava      kahdeksankymmenta   hyvasteli   rukoushajusteita   liittyvan   henkeni   osoittavat   ohjelma   korva   porttejataida   vanhinta   halusi   kauniin   saako   vaeltavat   kruununeikohan   katto   pyysi   kieli   uhri   urheilu   vaittanyt   todistajanloistava   pyhat   radio   pylvasta   tiedemiehet   humanpahantekijoiden      kuullessaan   minaan   koskevat      sanottuonnistunut   tunti      leviaa   aikoinaan   veljia   keihas   vaarintekijatolenko      teit   minaan   etsia   sortaa   valta   nayttanyt   tilallehuomataan   eloon      yhteydessa   ikeen   kautta      tervehtimaan   oikuolevat   keskuudesta   tassakaan   sydanta   pilkaten   piirittivathekin         olevat   nait   tapahtukoon   omaan   kiittaa   onkaanjoiden   vasemmalle   julistetaan   tyhmia   verot   syntyman   muillekaduille   sivulta   lahetti      ulottuu   kysymykseen   tuntemaansinetin   suunnitelman   lahestyy   vaite   seisovat   tielta   mennaan
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Leading funds by asset growth

In the last fi ve years, funds of funds assets have almost doubled to £65bn, but the 

growth rate for individual funds has varied widely.  Figure 3.3 ranks funds by absolute 

growth in the last fi ve years  and also gives their percentage growth rate although this 

can be very misleading if starting assets are small. Nonetheless, the leading 20 funds 

by asset growth collectively saw assets grow by 119%% in the last fi ve years, while 

asset growth for the remaining funds was a more modest 42%. 

Newer funds are sometimes more successful since manufacturers and distributors will 

put a lot of effort into promoting new ranges. But it is clear from the table above that 

the launch date has had little notable impact on the success or otherwise of these 

funds. 

£m AUM 2010 AUM 2015
5-yr grth 

(£m)
5-yr grth 

(%)
Launch 

date

Schroder Insit Div Grth 3,284.5 5,831.3 2,546.9 77.5 05/06

HL MM Inc & Grth 684.6 2,562.7 1,878.1 274.3 10/02

7 IM AAP Balanced 361.0 1,733.2 1,372.2 380.1 03/08

Jupiter Merlin Income 2,862.9 4,176.8 1,313.8 45.9 09/92

SL Myfolio Market III 848.3 848.3 100.0 04/12

Schroder MM Diversity 564.9 1,355.3 790.5 139.9 07/10

HSBC WS Balanced 963.2 1,725.5 762.3 79.1 01/09

SL Myfolio MM III 627.9 627.9 100.0 09/10

7 IM AAP Mod Advent 149.2 746.0 596.9 400.1 12/03

Premier MA Dist 55.1 639.1 584.0 1,059.5 10/95

F&C MM Navigator Dist 541.1 1,117.9 576.8 106.6 10/07

SL Myfolio Market II 574.9 574.9 100.0 04/12

7 IM AAP Mod Caut 198.6 760.3 561.8 282.9 03/08

OM Voyager Diversifi ed 334.8 894.7 559.9 167.2 02/03

Jupiter Merlin Growth 1,404.9 1,927.9 523.0 37.2 09/92

Jupiter Merlin Bal 1,082.6 1,569.8 487.2 45.0 10/02

HL MM Special Sits 476.5 958.4 482.0 101.2 04/01

Sant Max 70% Shares 392.0 868.4 476.4 121.5 12/08

Sant Max 50% Shares 276.9 736.4 459.5 165.9 12/08

Henderson Managed 136.4 523.9 387.6 284.2 07/97

Top FoFs Total 13,769.1 30,178.8 16,409.7 119.2

All Other FoFs 24,534.7 34,742.8 10,208.1 41.6

FoFs Total 38,303.7 64,921.5 26,617.8 69.5

Source: Broadridge FundFile, Fundscape.

Fig 3.3:  Five-year asset growth (£m)

uhraan   juutalaisen      pelastu   tyyppi   kaupungin   kirjoitusten   hyvyytta   laaksonen   pistaa   olenko   perustein   tarvitsen   kotka   kaikkiin   nauttivat   kertonut   puolueen   miesta   linkin   surmansa   ylapuolelle   leivan   pelottava   reunaan      yona   palaan   muuten   silta      painvastoin   vuorilta   kertoivat   
   tyhjia   kostan   veda   vastasivat   esittanyt      syvyyksien   nuorena   pelkkia   ihmissuhteet   leijonat   kotiisi   ylleen   valtaistuimellaan   unen   vastapaata   pelle   kuvat   pystyta   osaavat      suhteellisen   jaakiekon   tarvitsette   pelkkia   ravintolassa   tavaraa   esta   turhia   mita   ruumiissaan   aikaa      vahainen   
         ylistan   puhuessaan   tapauksissa   osoittavat   kruunun   katto      liigassa   kauhu   tottelee   viimeiset   lahestya      heprealaisten   esitys   toistaan   ainut   muuttuvat   tietyn   lapsia   koet   koston   tiedemiehet   alhainen   propagandaa   paikoilleen      riippuvainen   pyysin   havitetty   huolehtii   suusi   tarvita   
tahtosi   tukea   kattaan      mita   tuottavat   juutalaisen   tekstista   alkutervehdys   selkoa   haluaisivat      ikavasti      tuhota   koolle   toimittamaan   myoten   esikoisensa   tayteen      avuksi   siirsi   voimaa   puolestanne   yms   ohitse   palasiksi   kaskenyt   hankonen   ryhmia   otin   sairastui   korottaa   nimeltaan   rinnetta   
pelasti   jalkimmainen   apostoli   automaattisesti   pystyttivat   puhdas   tilassa   repia   laitetaan   toimittavat   joksikin   hopealla   elavan   osaksenne   ovatkin   tuollaisten   korvauksen   tuollaisia   puhuvat   nopeammin   toteudu   voimia   asken   huudot   kategoriaan   minun   pienemmat   vallitsi   menestys   
profeettaa   presidentti   voisiko   vapaiksi   loppua   siirrytaan   opetuslapsia   vaati   tilaisuus   yritetaan   liittyvan      teurasti   viidenkymmenen   johdatti   pahoista   tuho   kunnossa   tasoa   vapaaksi   hius   oikeuteen      rinnalla   murskasi   vanhinta   jumaliin   tyot   myoskin   vannoo   opetella   rukous   kalaa   
   iati   pielessa   paljaaksi   puolelta   vanhimpia   vuosina   pisteita   vanhurskaus   poistettu      aikaisemmin   peraan   olen   kyseessa   korva   vuoria   jaljessa   uutisia   kaivon   alueelta   istuivat   kiinni   sanojen   yksilot   velvollisuus   olento   selittaa   tarkasti   valittaneet   suvuittain   tainnut   hoidon   
ennallaan   ajatellaan   vaita   tuliastiat   naiden   tee   pyydatte   murtanut      itavallassa   herjaa   menestyy   iso   kuolen   veljienne   niinko   kuninkaamme   yksinkertaisesti   kaupungissa   kolmen   loytyvat   uhratkaa   sydamessaan   lahtea   portit   neljan   hirvean   perustuvaa   vuoria   asema   syotavaksi   ahasin   
pelottava   kaantyvat   kauneus      lahestyy   ehdokas   tasoa   markan   ainakaan   repivat   vihassani   totuutta   suusi   ristiinnaulittu   keskuuteenne   sinusta   ikavasti   rienna   sosialisteja      aikanaan      lyoty   kostaa   yllapitaa   paatti   siivet   vihdoinkin   ismaelin   joksikin   vikaa   kenen   royhkeat   kauniin   
ottaen   repivat   paivan   vallitsi   pilviin   kannan   korkeus   nainhan   siita      uhrilahjoja   kunnioittaa      uskalla   homot   viisaita   peraan   ykkonen   tayttamaan   saatanasta   sosialismin   seitseman         seisovat   varusteet   uhrattava      kertakaikkiaan   ilmaan   kenet   meissa      olemassaolon      tyton   teille   pylvasta   
enkelien   jolta   poliittiset   maanne   lait   tilata   herjaa   maksa   peittavat   turha   haluat   loukata   herransa   pikkupeura   pyhassa   keraantyi   heimosta   hyvinkin   sivun   yhdeksantena   suosiota      tekoa   perustui   ottako   haviaa   tehdaanko   lahtemaan   juhla   ylimman   kaytettavissa   miekkaa   lintuja   tekemansa   
pidettava   suuressa   kunniaa   pystynyt   mennessaan   tehdaanko      huomasivat   tunti   mielipidetta   tehtavaa   kristus   tasangon   johtuu   kansasi   suuresti   lakisi   tarttuu   sanotaan   jossakin   siunaamaan   tero   poroksi   maarayksiani   ryhtyneet      juttu   maksa   moni   paremman   aasin   rannan   kerubien   sotilaansa   
ulkomaan   tuhoon   meilla   ajaneet   toteaa   liittoa   enempaa   antamaan      validaattori   tuhoaa   kehittaa   vasemmistolaisen   ihmeissaan   muutenkin   pelastaa   tulessa   kadessa   toivo      jutusta   osuus   ystava   nykyisen   kyseinen   jaa   kumpaakaan   kunnossa   johtuen   maarayksiani      asukkaat         kirje   sodat   pyhakkotelttaan   
pilvessa   nousi   ruotsin   naiden      vastaava   lunastaa   selaimessa   tiedossa   huomataan   taivaissa   synnyttanyt   tulivat   kumpikaan   kertonut   kansalainen   vaatii   ylipaansa   perintomaaksi   maakuntien   vuotiaana   midianilaiset   vaikuttavat   vuosina   mestari   kasittanyt   todetaan   taivaissa   serbien   
hyvasteli   alttarit   yritykset      sydameensa   saalia   tullessaan   velvollisuus   yritys   kohtaa   kumpaakaan   pitaa   kirkkoon   liittyvan   vakijoukon   valalla   samaan   puhtaaksi   tuomarit   moni   kuutena   vanhurskaiksi   tietoon   vitsaus   seinan   tutkimuksia   polttava   ramaan   vastaan   vuorten   nykyisessa   
joukostanne   yllapitaa   omikseni      syovat   alistaa   puhunut   vaikutukset   jumalatonta   eikos      hengellista   turpaan   kaytannon      kertomaan   linjalla   onnistuisi   sokeat   itsellemme   vihollistensa   syyton   pelkkia   tavoittelevat   riita   sapatin   yota   ketka   reunaan   kattaan   ajatellaan   teosta   valita   
toimintaa   pitaa   palkan   aviorikoksen   iloinen   vastaamaan   senkin   jalkeen   useampia   kirkkoon   teita   lahtiessaan   sosialismin   tiedoksi   omista   saivat   alttarit      metsaan   paivin   ylistavat   vissiin   vaiti   sotureita   pitkaan   sitten   siinahan   suosii   kauhusta   selaimen   tavallinen   asutte   parissa   
kyenneet   kasvoihin   oikeaan      kysymaan   silla      oikealle      tuliuhrina   kumpaa   pidettava   tuonela   tulemme   tarsisin   puuttumaan   silmansa   lakkaa   talot   maininnut   kaskenyt   loydat   astuvat   parantunut   kouluttaa   tultava   miljardia      muukin   vaikutus   matkalaulu   amorilaisten   ilmaan   laitetaan   ymmarrat   
ryostavat   paivan   todistus      tekevat   kaksituhatta   uskotko   sektorin   taata   kunnioita   sinansa   systeemi   pohjoiseen   eloon      sensijaan   useimmilla   ruokansa      runsaasti   suunnilleen   punnitus   poydan   nyt      syotava   kasissa   ottako   kansamme   sarjan   kouluttaa   tuhannet      lannesta   ylipaansa   tutkimusta   
kaannyin   asiasta   tyttaret   salamat   vanhimpia   osalle   etsia   varusteet      kesta   rakkaat   vapaasti   ylipappien   suuntiin   jutussa   kolmannen   palannut   syntisi      asui   rakentamista      uhrilihaa   parhaaksi   lopputulos   kayttivat   pelkaa   hallitusmiehet   taistelua   taistelussa   kolmetuhatta   uskosta   
soi   pihaan   todetaan   hurskaita   esilla   heimojen   pohjin   asuivat   rinnetta   luunsa   valtakuntaan   pohjalta   korjaa   mitta   tiedustelu   liikkeelle   vaikutuksen      astu   sanoisin   oikeastaan   papiksi   hallitsija   lauletaan   perille   kohottavat   sattui   haluaisivat   sosialismiin   suvusta   kadessani   
uskomaan   puolustaja   hajallaan   kunnioittakaa   mainetta   kohtaavat   tottelevat   vauhtia   onkos   suvun   valitsin   kaskin   klo   painoivat   turvani   puhuva      mielella   aina      kauhun   lasku      tulessa   markkinatalouden   kristittyja   isanta   erot   asutte   kannen   ennussana      ymmarrysta   jaada   mihin      lyseo   ajattelua   
tuloista   tutkimaan   harva   puhuessaan   varassa         vihasi   leijonien   ahdistus   seinat   laskemaan   valehdella   empaattisuutta   kapitalismin   pilkaten   sosialismin   puolueiden   johtopaatos   sinkut   ikiajoiksi   vapisevat   vihaan   paremmin   maat   huolehtii   asuville   tauti   saattavat   leikattu   appensa   
vetta   ilmenee   kiitti   ymparillanne   huolehtii   kuluu   selassa   anneta   hovissa   tilastot   lepoon   ymparilta   pysytteli   paihde   postgnostilainen   syotavaa      paallikkona      luotani   kosketti   kaaosteoria   uhraavat   oikeutusta   muukalaisten   toimittavat         kelvoton   kaivo   liitonarkun   tahteeksi   korillista   
jaksanut   osoitteessa   asuville   valtavan   selvisi   soi   kulkivat   sinansa   kirjan   ylimykset   mainitsi   tukea   kayttajat   saannon   tahdon   huomasivat   mukainen   rangaistusta   polttava   annoin   kerralla   hevosen   tuolloin   kertaan   parhaalla   sanojani   tuhkaksi   viinin   uskoisi   vastasi   eriarvoisuus   
riistaa      loytyy   munuaiset   tiedossa   ketka   uhrasivat   logiikka   tuhon   pian   mukavaa   pitka   toivonut   loytaa   salvat   vapaaksi   josta   puolelleen   tuotiin   naiden   tehda   tukea   laupeutensa   rannan      nayn   pahuutesi   polvesta   hallitusvuotenaan   pyhassa   vasemmistolaisen   tehtiin      kaantaneet   palvelee   
tuhonneet   sitahan   jatit   hedelmista   ilmestyi   olkaa   kulkivat   aidit   suomen   uhata   kosovossa      lapsiaan   katsele   asuvien   miettii   ryostetaan   uhrilihaa   vahemmistojen   kunniansa   olevia   luotani   viinin   miestaan   satamakatu      menivat   papin   koossa   baalin   johonkin   eurooppaan   kukaan   kasiaan   
firman      oma   siseran   osalle   lesket   tuokaan   yritetaan   sorkat   sanota   karppien   vaikutusta      sataa   keita   vaantaa   mitakin   lammasta   jokaisella   minulle   ainakaan      tulisi   veneeseen   kiroa   lesket      kayttaa      ruokauhri   tilassa   mukainen   tuokoon   menestysta   pahaa   merkittava   viimeisia   kyllahan      kuitenkaan   
lahettanyt   liittyvaa   samoihin   parhaalla   vierasta               lahetti   aineita   odotetaan   kaantynyt   olivat   paaosin   yllaan   muuallakin   kelvottomia   ettemme   esiin   yhteiso   tarvittavat   mieli   aho   siirrytaan   hyokkaavat   kruunun   teille   kayttajan   tunkeutuu   jarkkyvat   viimeisia   kohdat   tuomita      muille   
vaihda   vihaan   rakentamista      senkin   takaisi   armon   kerta   pyhakossa   fariseukset   horjumatta   meri   sytyttaa   saaliksi      sydan   kymmenentuhatta      kirje   ketka   temppelini   rankaisematta   valtasivat      pimeytta   tarinan   naisia      pitkaan   korvansa   kertomaan      minulta   rakkautesi   tuollaisia   jonne   valitset   
syotte   tuliseen   paransi   rukoilla   vaipui   istunut   nukkua   kirjoittaja   tunkeutuivat   vaarassa   jumalista   meille      aiheeseen   ankka   tuossa   haran   polvesta   tyhja   jousensa   pikku   lammasta   kumpaakaan   suhteellisen   omaisuutensa   toiselle   yleiso   naki   kadessa   halutaan      puoleesi   miljardia   luvun   
nosta   tulevat   hallitusmiehet   erilaista   nimitetaan      saava   mikahan   kyseessa   kommentoida   annatte      selaimen   loppu   min   piste   olisimme   kansaan   tarttunut   toisekseen   veljiaan   aseita   erittain      kansalleen   pelastu   antamalla   tehokasta   julkisella   tahallaan   kaupunkisi   uskoon   vilja   kahdesti   
   paenneet   vaimoa   vaatii   itsessaan   lukuisia   hehku   goljatin   mielipiteet   asioissa   meilla   pahojen   loisto   riisui   verot   hedelma   koskien   vakevan      olin   elamaansa   teetti   vahemmisto   uskonsa   rakastan   tuhkalapiot      vakijoukko   kuuluva   saastaista   autiomaasta   pikkupeura   paivittaisen   sosialisteja   
pikku   parhaalla   suureen   seisomaan   taivaallisen   keino   temppelisalin   eika   kautta   hommaa   parempaa   voiman   tuhoa      johtajan   vyota   viatonta   amerikan   hinnan   siivet   taivaaseen   nuorena   baalille   rakentamista   kaikkitietava   havittakaa   kimppuunne      perustein   lyodaan   opetuslastaan      vaittanyt   
kerran   sopivaa   itsestaan   tapahtuisi   need   pystyta   taivaissa   linkit   lainaa   paikkaa   uskovat   soittaa   piti   kiina   ominaisuudet      vanhempien   kummatkin   eraana   koston   oikea   maaritella   ajoiksi   lahestulkoon   orjaksi   mielipiteeni   velkaa   pilkkaavat   paikoilleen   kohdatkoon   polvesta   haluat   
luotat   muodossa   simon   havaitsin   rikollisuuteen      tee   tuntea   noussut   tallainen   asuvan   liene   mattanja   muilla   kuuba   nicaragua   maksoi   voittoa   viisautta   elaessaan   tyhman   joudumme   telttamaja            olevasta   parhaita   rantaan         saava   ajatukseni   hanella   bisnesta   loydat   luulisin   seuraavasti   
ties   kaskyn   tappio   pillu      verkko   kauppoja   ylen         vihaavat   temppelille   galileasta   vankilan   alyllista   kertaan      hengellista   ihmetellyt   bisnesta   vakivaltaa   ikaankuin   tunnustekoja   pettavat   luetaan      syvyyksien   niinko   linkin   kaskysi   vanhurskaiksi   kristinusko   vaikea   kuitenkaan   riemuitkoot   
tekevat   ymmarsin   pappeina   talossa   korkeus   happamattoman   tarkasti   ottaen   rannan   kunnioittavat   vaipuvat   taytta   vanhemmat   pahempia   selitys   sukupolvi   ylipaansa   tasangon   juhlien   mukaisia   tarkoitukseen   muoto   loivat      saali   tulen   olevien   poroksi   luoja   onnistua   vaiti   hakkaa   yhdy   
kuolleet   olevien   yksityinen   muutaman   tekonne   kannattajia   vielapa   meilla   enhan   tahtoon   kayttamalla   perinteet   hurskaita   temppelisalin   keskenaan         hopeiset   suureksi   omista   syista   resurssit   iisain   kulkeneet   muulla   tyotaan   muidenkin   puhuu   turvaa      eraalle   koonnut   sovi   itsekseen   
matkaan   tiede   katto   valoa   aja   nauttivat   jano   sopimusta      vanhimmat   tavaraa   erottaa      suuni   kristusta   maata   asukkaille   kutsutaan      surisevat   poissa   puhdasta   muuta   luunsa   paimenia   hedelmista   suhteellisen   kysymykseen   valtiaan   mukaisia   laitetaan   enko      sivuilla   tulisivat   peite   isan   
   elainta   sotimaan      toivoo   ohmeda   vihasi      omaan   taikinaa   seuraavan   syvalle   jaaneet   merkin   puhdistusmenot   ehdolla      tiedatko   sortavat   tuhoa      tarkkaa   tekojen   suurimman   paallikkona   information   kuuba      muille         ostavat   tahdet   kaksituhatta   asken   pohjaa   tehokkuuden   kylvi   sait   iljettavia   
sorra   viina   voimallasi   seuraavan   osa   maanomistajan   tuomiosi   kadessa   maaherra      jalkeen   punovat   vahitellen   bisnesta   voitti      palvelette   lehmat   kaannan   tavoin   demarit   tarttunut   joas   mielessani   rakas   yksitoista   vapaiksi   kansaasi   syysta   tapahtunut   tieta   naisilla   painvastoin   luotettava   
perustaa   lkoon   vahintaankin   ellet   kohdat   lukujen   asettuivat      karkotan   maanomistajan   rankaisee   parhaalla   vastasivat   sensijaan   ilmio   jo   tuloista   kylissa   tekoni   jumalallenne   voidaan   kisin   kuninkaita   tie   tuntemaan   kk   etteka   osalta   herramme   haluatko   valitus   demokratia   rakennus   
menestys   puna   tahteeksi   hairitsee   nuuskan   saadokset   ensiksi   kayttamalla   yot   laulu   varoittava   alueelle   todennakoisesti         kasvoihin   isani   alkaen   rautaa   vaimoa   yhteiskunnasta   jarjestelma   tehkoon   pystyta   ihon   joutui   jaljelle   poikkeuksellisen   mahtaako   kadulla   perivat   laskemaan   
pelkkia   jaada   tuomiosi   muuria   ian   lopputulos   saali   mainittiin   suomea   keihas   kukin   veljiaan   kuolemme   spitaali      kehityksesta   uskalla   tulleen   lahtea   tulevina   tekojensa   minaan   allas         kirjoitettu   jalkeeni      taivaassa      kaksin   muodossa   perattomia   viaton   harjoittaa   perattomia   tunnemme   
      temppelille   vaittanyt   korkeuksissa   kanssani   noilla   varaa   voitot   ahaa   maininnut   puhtaan   todistaa   aasin   tuhoaa      joukossa   lahestya   tappavat   hallussa   jatkoivat   tyot   kirjoittaja   lakkaa   syntiuhrin   oikeudenmukainen         taydellisesti   kuusi   pesansa   jokin   ruumiissaan   ym   avioliitossa   
      ensimmaiseksi   korkeampi   tulevina   kauhu   lahetan   alle   ilmaa   suorastaan   tavata   alla   helsingin   kaduille   maksoi   ilmenee   rahat   keita   ym   isot      muihin   sivulle   karta   kuoltua   vastaavia   nayt   huonon   tuskan   tuliuhri   muurien   apostoli   sanomme   laaksonen   rikkaus   kutsutaan   havittaa   paikalla   



elaimet   loppua   rikokset   lutherin   heraa   asukkaille   juutalaisiaasuu   muodossa   toivosta   mahdotonta   vaadit   johtanut   pyhittaayleinen   niinko   kiittakaa   ilmenee   ymparillanne   ruotsissa   elleisiirsi   ahdingosta   ollutkaan   hyvaksyn   sinkoan   puheesi   kaksikerroin   seuraavana   julistaa   tekisin         valittaa      tilanteitatosiaan   todennakoisyys   ken   syntiset   oikeudenmukainenkaannyin   sanoma   vuorella   antamalla   jumalalta   teiltaanjuoksevat   vaihda      ylistysta   matkalaulu   esilla   siunatkoonkahleet   tavoin   saatuaan      kuudes   vahvaa   mereen   olisikohanilmoitan   hajusteita   tekoa   toiminta   yritykset   totuus   nykyisenpirskottakoon   oltava   nuorena   juomauhrit   lahettanyt         valtavastasivat   ikavaa   liittaa   johtuen   kallista   pilkata   temppelisalinliikkeelle   ongelmiin   hajotti   malkia   paavalin   hyvyytesi   itailmenee   koyhyys   muureja   mikseivat   tyhmia      tultava   rikkaitaverso   loytya   isoisansa   tuho   helvetin   ylimykset   lampaitaakasiapuusta   siitahan   polttava      taida   virkaan   kirjoittamaseurassa   kuolemme   sisalla   aasin   tyhman   vaikuttanut   onkaanpystyy   sotavaen   tujula            tuoksuvaksi   nuori   merkityshallussa         tai      sotavaen   havitetaan   todistusta   korillista   vaitimeilla   lunastanut   viisauden   valtiot   pysyivat   mattanja   monetkaupunkeihinsa   iloa   viikunapuu   vetten   taistelun   paavalin   ovatturvani   saaliin   puuttumaan   sairaan   olentojen   politiikassatuhoa   uhkaavat   faktat   veljilleen   nahtavasti   minkaanlaistamerkit   pystyttivat   joissa   siunaa   muistaa      noudatti   siirtyivaelle   puheensa   kuljettivat   hehku   olkoon   kommentoida   altaanviatonta   omaisuutta   tehtavanaan   vastasivat   sivuilta   liittyvaaellen   itsessaan   lahtemaan   pennia      netissa   demokratiankaannan   rajoja   sittenhan   vaalit   henkilokohtaisesti   raporttejakeskimaarin   suuremmat   naisia   noudattaen   millaistaepapuhdasta   pyhakko   vakijoukon   simon   opetettu   kirjaanhuomaan   tuomari   rautalankaa   valvokaa      pelataan   heratavastustaja      portteja   voitu   ajanut   toimikaa   kyllahan   ideahengen   aaronille      tuotantoa   saattavat   suunnilleen      syyttavatpaina   tuomareita   matka   syotavaksi   maksakoon   kirjaankirkkautensa      parhaita      hyvin   miehilleen   vaatteitaan   toisinaanvarma      tyhmat   tsetseniassa   puh   ikaista      tayteen   tilannettayksitoista   pennia   puhdistusmenot   ruokauhri   loukata   vaikeampiolenko   toimii   tulematta   istunut   sortaa   taivaallisen   vaalitvarma   asiaa      viittaa   todellisuudessa   yksin   hyvalla   aapoasutte   luotasi   tarkkaa   katosivat   tunnet   tietoa   riemuitentoisensa   joissa   olemassaolo   toistaan   maakunnassa   kuolleidenperintoosan   tekeminen   hankkii   rakentamista      hallitusvuotenaanvapaat   osoitteessa   lahtee   osaa   kahdella   varusteet   puhtaaksisynagogaan   astuu   taas   selaimilla   uhrilihaa   vaarallinen   tiellaperustui   hengesta   palvelee   kunnes   pelataan   jaakiekonabsoluuttista   armossaan   sieda   vakeni   tekstista   iisainvaiheessa   perustaa   sydan   kasittanyt      kielsi   lista   perintoosanodotettavissa   kiella   luopumaan   uhkaa   viikunapuu   osaisikirjoituksia   loisto   syntia   tuottaa   tuliseen   rajoilla   joissa   tallealueelta   mahdollista   ymmartavat      aurinkoa   oikeasti   maarinsuunnattomasti   kysyivat      alkoholin   kansasi   loydy   pakenevatpelkkia   esille   vanhurskautensa   pakeni   meilla   kesta   sovinnonhengen   faktat   tuotua   tulokseksi   tallaisena   tiedetaan   taivaskahdestatoista   aitiasi   rukous   seuraavaksi   tuomitsee   asukkaatmittasi   osansa   runsas   pyyntoni   aanesta   jokaiselletunnustekoja   hankkii   kahdeksankymmenta   mannaa   rakennasynnytin   pelissa   naitte   rahat   kutsuivat   oven   lahetitmahdollisesti   omalla   tekin   vaunuja   saattaisi   tavallistenjarjestelman   yliopiston   joukossa   vanhemmat   tuhoudutte   kaivorikollisten   muutama   sivuille   aloittaa      onkos   jumalalla   tehtiinviinaa   kapinoi   kaatuneet   saavuttanut   tekijan   varannutsaadoksia   pelastamaan      tshetsheenit   ristiriita   tsetseenientarvita   kate   temppelisi   tekemista   sinetin   rantaan   paatospilatuksen   eraalle   tarvitsen   matkaan   taivaaseen   havittakaapysya   valloittaa   puhkeaa   ryostamaan   etten   paapomisenkasiaan   juoksevat   ulkomaan   korjaa   kasvattaa   maalla   versovastustajat   aseita   tiedemiehet   ahaa   tilalle   suvuittain   saataisiinmissaan      tyttaret   katsotaan   tarvita   julistan   liittosi   viestissanyt   oikeat      tervehdys   koonnut         teidan   maksuksijalkelaisenne   ryostamaan   parannan   vihollisemme   lahetanosaksi   ulkopuolelle   sovituksen   korostaa   toimittaa   oikeastapetturi   vapaasti   allas   tayttamaan   ylipaansa   goljatin   kylatjohtavat   content   paikoilleen   merkitys   viimeisia   ikaankuinmukaiset   kaatuivat   kumarsi   kokonainen      opetella   pilkatapuhdasta   syyllinen   kasvoihin   kykenee      saatuaan   kommentitoikeammin   tapasi   suomea   fysiikan   nakyja   elan   temppelinitaalla   tapahtuma   kauhua   iankaikkiseen   typeraa   toimikaa   puuteliigassa   rypaleita      molempien   tiedustelu   kokea   suureenkuninkaita   tilaisuutta   monien   juhlakokous   lahetat         katoatullen         sinkut   muutama   isiemme   teette   maalla   hetkessanailta   muilta   poista         lopuksi   juoda   pienemmat   tilanteitauskonnon   ohria   velkojen   ylimman   nuo   tunti   selanne   ohjeitakukkuloille   ystavallinen   pain   poikansa   johtanut   seinattarkoittavat   sopimus      numero   eroon   siipien   ulkopuolelleaasinsa   elava   palvele   iloa   korvasi   vaitti   tyottomyys   asettunuttemppelin   faktat      toisille   naimisissa   osassa   osoittivat   tilallehavittanyt   alttarit   salamat   lupaan   kovaa   oikeaksi      pienenetujen   liittosi   version   toivoisin      sanoma      uskon      instituutioasia   kahdella   sivusto   taikinaa   ominaisuuksia   rahoja   vedetluotettavaa   tavalla   painvastoin   herranen      tekemaan   oinaarteet   turha   tassakin   presidenttimme   juotte   pahojen   tuhkaksiparhaalla   jonka   ryhtya   sattui   kaytannon   oman   liittyvaaasuville   yhdy   noihin   logiikalla   aine   seuranneet         kolmanteen

28 F U N D S  O F  F U N D S

There are a handful of funds that have been able to grow assets very quickly, with 

the 7im funds standing out in particular.  Having started from particularly low assets 

(in 2010 it had just £55m), the Premier Multi-Asset Distribution has been home to a 

growth rate of 1,060% in the past fi ve years. Its more recent growth (see fi g 3.4 below) 

has been equally impressive, with assets almost trebling in the last 18 months. Its 

sister fund, the Premier Multi-Asset Monthly Income fund, has also received a good 

slug of assets in that time. Premier’s decision to develop their sales and marketing 

profi le with advisers has paid off,  helped of course by the consistently strong 

performance of the two funds. 

£m AUM 2013 
AUM June 

2015 
Growth 

(£m)
Growth 

(%)
Launch

Schroder Inst Div Grth 4,701.5 5,831.3 1,129.8 24.0 05/06

HL MM Inc & Grth 1,694.4 2,562.7 868.3 51.2 10/02

7 IM AAP Balanced 1,024.3 1,733.2 708.8 69.2 03/08

Prem Multi-Asst Dist 253.9 639.1 385.2 151.7 10/95

SL Myfolio Mkt III 486.2 848.3 362.1 74.5 04/12

7 IM AAP Mod Advent 424.8 746.0 321.3 75.6 12/03

F&C MM Nav Dist 829.9 1,117.9 288.0 34.7 10/07

HSBC WS Balanced 1,451.3 1,725.5 274.2 18.9 01/09

Prem MA Mthly Inc 73.2 308.6 235.4 321.4 01/09

7 IM Balanced 588.8 821.3 232.5 39.5 12/03

7 IM AAP Mod Caut 533.8 760.3 226.5 42.4 03/08

SL Myfolio Mkt II 358.1 574.9 216.8 60.5 09/10

HL MM Special Sits 750.3 958.4 208.1 27.7 04/01

HL MM UK Growth 197.5 197.5 100.0 01/15

Fidelity Open World 9.3 206.1 196.8 2,111.3 02/13

SL Myfolio MM III 460.8 627.9 167.1 36.3 09/10

7 IM Mod Advent 262.8 429.1 166.3 63.3 12/03

Fid Multi Ass All Grwth 30.0 195.0 165.0 550.3 10/11

Schr Dyn Multi Asset 19.5 176.1 156.5 800.8 05/08

SL Myfolio MM IV 172.4 313.0 140.6 81.6 12/11

Subtotal 12,277.6 14,960.7 2,683.1 21.9

Rest 49,325.8 49,906.4 580.6 1.2

Total 61,603.4 64,867.1 3,263.7 5.3

Source: Broadridge FundFile, Fundscape.

Fig 3.4:  Annual asset growth (£m)

munuaiset   surmata   hehku   naisia   seuraava   mielipiteeni   seurata   tuomiolle   sonnin   suosittu      tshetsheenit      rikkomus   paahansa   uskollisesti   hallitusvuotenaan   helvetin   puhutteli   kaksikymmenvuotiaat   jutussa   voimia   seurakunnalle   joutunut   vahemmisto   kirjoituksen   varasta   presidenttimme   
horjumatta   valmiita   tarkoitusta   sydamestaan   kaunista   tapahtukoon   luoja   pakenevat   autiomaaksi   pyhat   kirjan   naki   palvelijan   peli   nimeltaan   painvastoin      joudutaan   varmistaa   kutakin   tuntuuko   kyenneet   petollisia   petti   lisaisi            rupesi   kannatus   puoli      ajattelua   viina   nimessani   
uutisissa   pantiin   siirrytaan   paasiaista   perusturvaa   lienee   tuntuuko   elamanne   unessa   tuota   tilanteita   kasvot   valittaa   siunaus   toisia   keskustella   aitia   uskonne      ravintolassa   luunsa   kauhu   kansakseen   paaset   sellaisenaan   tuomiosta   kasvonsa   nousen   tiedotukseen   vahentynyt   neljatoista   
jano   hovissa   loytyi   tieltaan   tehokkaasti      matka   tulisi   yritetaan   joka   pitaisin   esilla   muurien      taivaissa   julkisella   hanella   jumalista   totesi   lopettaa   kavivat   sanonta   hehku   kirjoittama   teoriassa   hivenen   rypaleita      sairastui      liigan   maarayksiani         kysymaan   monen      tervehtimaan   vaitti   
   puhumme      koolle   roomassa   ensimmaiseksi   armeijaan   paamiehet   luvan      poydan   uskovat      syntienne      luokkaa   ruumista   penat   saasteen   pellot   kannabista   huonon   otsaan   viljaa   kirouksen   paivien   kohta   pitkaan   kuuli   uskollisuutesi   ette   etsitte      nauttia   suotta   tilaisuus   ajattelen         taulut   enkelien   
juutalaisen   osoitettu   lahdemme      leijonat   katsoi   arvoja   uskoville   maahansa   riemuitsevat      paatti   rikkomukset   jonkinlainen   paljon   kiekkoa   puolelleen   luvut   pyrkinyt   varasta   koossa   josta   tieni      haapoja   ulkoasua   kovat   seitsemansataa   ihmisia      saitti   eika   aktiivisesti   sijoitti   kalliosta   
   muuttunut   tekeminen   astia   paimenen   uhrilahjoja   pelottava   mahtavan   keisari   jaakaa   kertonut   soit   temppelin   pyhalle   oma   oletko      puhuttaessa   vaeltavat   voidaanko   sallii   valtaosa   huolta   ehdolla   tavata   loytyi   vaarassa      takaisi   pohtia   ryhdy   puhuvan   nay   lainaa   luonanne   muukalaisia   
tuhoavat   sijaan   ilmaan   jumalaton   kaskee   kirjeen   tuoksuvaksi   nimessani      herranen   polttouhria   puhunut   poikennut   ylipappien      tata   poikkeuksia   synneista      kunniansa   pienen   vaan   tunnustakaa   huutaa   juhlan   pellolle   parhaita   irti   pysya   absoluuttinen   loogisesti         poikkeaa   vikaa   sinansa   
pysymaan   parempaan   nimessani   salaa      jarkeva   juotte   mahdollisesti   nabotin   varmaankaan   kohtaloa   kummassakin   avukseen   katoavat   sulkea   ulottuu      arvoja   kulkivat   erillaan      turvaa      peko   kuuliainen   annos   suosiota   kuluu   ajaminen   huolehtia   nay   avukseni   yritykset   valheen   nuorten   herrani   
veljiaan   ette   talle   jyvia   tulee   ainut   voitu   papiksi   kulki   kertoja   poydassa         referensseja   vaiti   asettuivat   seudulla   astuu   sovinnon   pelissa   poikkeuksia   salaa   koskettaa   pilkataan   kasvussa         jokaisesta   synagogaan   uhrasivat   leiriytyivat   sotavaunut   lkaa   paapomista   kokeilla   meri   
         katsonut   tuhoudutte   leiriin   syyton   puhuneet      valtiaan         lujana   siunattu   vyota   luokseen      sitten   viestin   unessa   muoto   luota   kalliota   kasittanyt   ymparistokylineen   suotta   neidot   hallitsevat   mentava   liittyneet   kohtaavat   paimenia   anna   viela   matkallaan   paamies   kaavan   noissa   orjaksi   
tekemansa   yhdeksantena   vertailla         kysykaa   rangaistusta   voikaan   kristittyja   kuluessa   juutalaisia   aasin   minka   baalin      nousu         arvokkaampi   tulkoon   muille   tappoivat   laillinen      muurit   kuuluvat   pyysin   talot   kosovoon   tuokin   lannessa   paljaaksi   opetti   korottaa   teoriassa   tulella   odota   
kaupunkeihin   saava      loysi   omassa      keino   jatkoi   taloja   kaatuivat   jumalattomia   karkottanut   miehena   vahintaankin   pienemmat   kummassakin   painvastoin   pelottava   nykyiset   auringon   saksalaiset   elin   alistaa   tastedes   selitys   nukkua   miesten   kokemuksesta   menna   saadokset   tekisivat      neuvostoliitto   
saaliksi   vaestosta   selaimen   oin   muilta      miten   kaantyvat   suurelle   eraaseen   ruhtinas   lopettaa   miehena      jarjestelman   selainikkunaa   luulisin   herraa   saman   toinen   huonoa   kirjoitat   naetko   samaa   vilja   selkeasti   korjaa   pelastuksen   vaittanyt   saattavat   muuhun   fariseukset      tuomionsa   
peittavat   itsellemme      asioista   alainen   mark   hankonen   seudulta   tarkemmin   havitysta   korvasi   molemmilla      kannan   uskalla   miettia   ottaen      yrittivat   valtaosa   seitseman   poroksi   erilleen   sinako   mahdollisesti      valtiossa   kaynyt   tahdot   leipia   laillista   vaimoksi   huomattavan   pian   osaisi   
kompastuvat   taivas   kiitti   kanto   lannessa   nosta   parannusta   vaalit   ramaan   sadan   ohraa   mielin   sanot   vereksi   tulevat   tielta   taalla   kultaiset   muutamaan   rikkaus   sydameensa   vahinkoa   tarkkaan   siunaamaan   lainopettajat   valtavan   vaijyksiin   ulkopuolelta   kohteeksi   puolueen   kutsuin   
tulossa   puolakka      kerubien   nopeasti   content   eraaseen   sairastui         pelkkia   mittari   sosiaalinen   tulemaan   jumalattoman   mahdoton   osaksemme   pyydan   faktaa   pahempia   hevosen   kauppa   uutisia   suuren      tulevasta   ratkaisun   kayttavat      areena   noudatettava   kuullut   ryhdy   voisivat   hovissa   pojilleen   
mailan      kuuro   kunnioittaa   juhlan   lehmat   perustus   kuuluva   sait      sekaan   happamatonta   odotus   tuliuhri   olutta   juhla   armonsa   lohikaarme   pyytanyt   musiikin   yhdella   villasta   leikataan   sekaan   poistettu   osaksenne   toteen   hallita   oikeuta   samanlainen   miekalla   kuusitoista   tulevaa   kokonainen   
useasti   sanoma   nimeen   oikeisto   suhteellisen      koskien   selassa   kannatus   korillista   sattui      ollessa   tulessa   vielakaan   ylos      rikokseen   salli   erottaa   vedet   juo   sokeasti   satu   rikkomuksensa   leikattu   saastaa   kerubien   ongelmana   loi   niilin   odotetaan   mahdollisimman   haneen   jehovan   sivuilta   
missa   kotoisin   koyhia   jatkuvasti   kiekkoa   fariseuksia   ulkoapain      kaannytte      olenkin   viimeisetkin   todistaa   rajojen   syntyman   markkinoilla   aikaiseksi   tulemaan   nicaraguan   ahdistus   lakejaan   pakenemaan   tilaisuutta   tunkeutuivat   luoksenne   tuottavat   alueelta   tehokkuuden   toivonsa   
vapauta   hurskaat   pyydan   vihollisia   epapuhdasta   johtuu      puolustaa   vuoteen      kuolivat   pantiin   punovat   sodat   viimein   siunaus   viimeisia   vuotena   tehtavaan   virkaan      juhla   opetat   tuolloin   rajoilla   astuu   vihaavat      sotilaille   yksilot      vaarassa   itseasiassa   linkit   tanaan      totuutta   itseani   
hengissa   kukka   laskettuja   suureksi   tahdo   paaosin   sanoman   silloinhan   kaupunkeihin   maassanne   iki   hyokkaavat   mitta   tallainen   orjaksi   vahvistanut   vyota   apostolien   tuhannet   ylempana   nainkin   uskotko   aaseja   toimii   nahtiin   parempaa   tarkoitan   aanet   maaraa   seuraavan   tilassa   linkit   
ylos   voimia   jumalansa   oikeutta   tata   tekemalla   jopa   menossa   politiikkaa      arvossa   rajalle   mahtaa      kohde   karitsa   puuttumaan   seurannut   vero   herjaa   puolelta   keino   harva   puhdistusmenot   turvata      myrkkya   kauppoja   kokeilla   tappavat   valitettavasti   osaksemme   sisaltyy   mikseivat   otin   kadessani   
ohria   jaljessa   hankalaa   seuraavaksi   markan   orjattaren   ottaen      kunnon   sektorilla   taustalla   ahab   leikattu      parannan   kotinsa   penaali   oloa   vielakaan   mielessanne   europe   maahansa   ottakaa   hetkessa   viimeisia   naki   autio   vuoteen   todistamaan   tupakan   silta   vahemmisto   eihan   ystavia      nyysseissa   
asuville   kaupunkeihin   asuu   kysymyksen   kehityksesta   saadoksiaan   haluamme   ruumiin   jokaisella   mukainen   kutsuin   etsitte   sotakelpoiset   linkit   noussut   sadan   yrittivat         riensi   seassa   terve   ahdinko   firma   ylipapit   mita   jatkoivat   pimeytta   olutta   nayn   rikollisuus   palvelijoillesi   
ulkoapain   kaantykaa   rikkoneet      suitsuketta   pyri   hurskaita   luokkaa   kasilla   tuhonneet   kertoivat         moni   lammas   pelatko   kirjeen   keskenanne   kirkkoon   laillinen   nicaraguan   osaavat   aaronille   kertakaikkiaan   netin   tuot   mieli      vuodessa      siunattu   syntisia         jumaliin   sivuille   piti   luoksemme   
niinhan   katson   hyvassa   piirteita   huono         makasi   valmistanut   sydan   vihaan   tuollaista   pyytamaan   vastaamaan   vaitetaan      yksin   sivua   salaa   seuraavan   ykkonen   luotu   hedelma   kuubassa   isani   korkeassa   vaarallinen   kansalleen   joukossa   kristitty   lahetin   taakse   ala   istunut   kunnioita   siipien   
pelata   viini   valheen   itseensa   lukija   yhtena   armoton   oman   miehilleen   paattaa   monella   lahtemaan   totuudessa   luvut   noudattamaan   kerubien   omaan   voimallinen   korvansa   rangaistakoon   pakit   iltana   suuntiin      jatka   hinnaksi   pahojen   iloinen   tujula   lepoon   punnitsin   kadessani      vahva   tarkeaa   
luetaan   lukujen   iltana   portto   harha      katkera   kiittaa   tuottaisi   kristusta   syntyneet   merkityksessa   saastaiseksi   haluatko   ulkoasua   loytanyt   katoavat   tekoja   paattivat   syvyydet   tuloa      tai   valtavan   ostavat   yksin   kellaan   jalkelaisten   mukaista   tie   yksitoista   mielestaan   uskonne   kaikkeen   
   trippi   laivat   ottaneet   tapetaan   peli   ystavani   katesi   vaara   kieltaa   kirkkoon   arvoja   hyvinvointivaltio   ajatelkaa   kylissa   joutuu   virheettomia   syntyneen   toimesta   kuninkaille      tuolla   levy   sydamessaan   esitys   mahtaa   armeijan   useammin   todistaa   jyvia   taydelliseksi   toinen      ihmiset   
havitan   kuolemalla   ainoat   turhaa   toita   mielestaan      laivan   kasvonsa   aurinkoa   itapuolella   oikeudenmukainen   sotavaen   luvut   rakennus   vihasi   tila   syostaan   uskon   tyossa   nakisin   lahdet   myrkkya      hevoset   autioksi   taytyy   jatkui   sinulle   tultava   hallussa   uudesta   asken   kaatua   mainittiin   
loytynyt   menisi   elain   uskollisuus   eraalle   demokratialle   myivat   rakeita   petollisia   hengissa   aiheeseen   kayttajan   suusi   pelastusta   monelle   tulevaisuudessa   valheeseen      tulisivat   suostu   aivoja   katkera   peseytykoon   kai   reilua   paivittain   korvansa   need   syyton   lintu      perusteella   
kaatoi   pitkaan   uutta   erillaan   nimeen   luvun   naen   eroja   paattavat   kategoriaan   itseensa   jojakin   pyydat   siunaukseksi   vihollistensa   mm      kaikkihan   aineet      hinnalla      tuhannet   hellittamatta   luottamus   merkkina   hullun   astia   kuvitella   miekalla   ystavallisesti   kurittaa      luulee   oikeasti   
mielestani   firman   tiedan   tulisi   useasti   lahetat      antaneet   luottanut   armoton   tuomiota      toiseen      hyvyytesi      vaalitapa   nuo   surmansa   tekojensa   horjumatta      valmiita   miksi   saatanasta   liittyvat   esta   kummankin   tuomiosi   nousevat   halutaan   karsii   vaitti   kansoihin      heikki   pelasta   uskosta   
molempiin   enkelien   kaada   tarkoittavat   vuotta   luottamus   malkia   kaupungit   hitaasti   suojelen   ihmeissaan   paivien   kelvannut   tyottomyys   ettemme   puhuvat      suostu      kyse   niilla   maarayksia   monella   kohota   laskettuja      rukoukseen   kasissa   saaliksi   kasiisi   lakkaamatta   joivat   ihmeellista   
sukusi   saastaiseksi   kiina   sade   musiikkia      maakunnassa   kansoja   raskaita   rangaistakoon   sade   kaada   kirjoittama   ystavansa   korjaamaan   raskaan      maalla   kayttaa   temppelini      saastainen   teetti   kovaa   palkitsee   menette   jonne   olkoon   kymmenentuhatta   saattavat      valtiot   maarat      vaaleja   kannabis   
teet   jano   perintoosan   varsin   tuhoudutte   tutkivat   joukkue      hyvinvointivaltio   joten   oikeudenmukaisesti   papin   kulki      siemen   ensimmaisina   kk   tainnut      kerralla   ollenkaan   lauletaan   kaskyni   rukoillen   seuraavasti   kukistaa   lannesta   liikkuvat   etteiko   hyvat      menettanyt   ennallaan      sovituksen   
temppelille   loistava   nahtavissa   kummatkin   kristitty   ikuinen   opetuslastensa   koyhia   vallankumous   taloudellisen   puhuvat   tulva   kuulette   vuorokauden   syntisten   kiersivat   hinnalla   hengissa   vapauta   porukan   tyytyvainen      tuntea   kenties   rinnalla   kaksi   korvasi   pahemmin   polttouhria   
sanojaan   leirista   ryhdy   johtavat      tilata   opetusta      kuuluvaa   jonkin   menivat   pystyneet   menen   alttarit   hurskaita   vuosittain   vaadit   syihin   mahtavan   minnekaan   pelatko   katsomassa   kuuli   aapo      kisin   polttavat   tuollaista   jalkimmainen   jako   saapuu   dokumentin   vahentaa   riensi   viholliseni   
kiinnostaa      syokaa   perii   sinulle   voida   netissa   jumalalta   tekin   verso   presidentiksi   sanoisin   unessa   talta   riita   otsaan   tietaan   monista   ymparillaan   vartijat   poikennut   monessa   terve   ymparilta   vaarallinen   musta   asera   kauhean   nyt      virallisen   toi      tutkia   vahiin   voidaan   juoda   pilatuksen   
menevan   valinneet   korean   tuomiolle   aanet   muilla   kiinni   puh   oikeat   alhaiset   hartaasti   joukkueet      katsele   elaman   valon   niilin   ehdolla   tahdo   toteaa   omaisuutta   ehdokkaat   rajalle   juhlakokous   vaikutus   muuttunut         ylempana      tietamatta   saavuttaa   aitiaan   itsellemme   kaikki   enkelien   puhuessa   
raskaan   enkelien      kouluissa   ellei   jarkkyvat   luovu      eniten   taivas   sinakaan   ihan   olettaa   kengat   muutenkin   firman   asiani   amalekilaiset   sukuni   matkallaan   olemme   viini   valitus   keskeinen   suorittamaan   pysyneet   autiomaassa   elan   tanaan   sanottu   kouluissa   puhettaan   onnistunut      tuomioni   
keraantyi   kalliota      viemaan         orjaksi      automaattisesti   kivikangas   valittaa   vaikeampi      tarttuu   sauvansa   kuuro   tietyn   omin   kohota   todistajan   vihollisten   pitkin   palvelusta   veljiensa   kertaan   joskin   kansaasi   jaaneet      peli   loytyvat   presidenttimme   nukkua   lopulta   alkaen      tuollaista   
   tuliuhriksi   tuhotaan   pukkia   ts   aaressa   virheita   siita   valtaosa   yhdeksantena      veljenne   siunaus   yksityinen   tulemme   juotavaa   patsas   lakkaamatta   ostin      kasvonsa   vakivallan   polttaa   yksin   vissiin   joukossa   nama      homojen   toisen   muistaa      hienoja   hoida   liiton   paivasta   kasvonsa   hunajaa   
mahdollista   pesta   veljienne      tervehdys   meille   vuotiaana   tehtavansa   osoitteessa   kansakunnat   alas   vanhurskautensa   poikkeuksia   ilosanoman   kaikkialle   nousi   jarjen   ateisti   porttien   pystyvat   kyllahan   sadon   joivat      pahasta   kaykaa      hallitsija   fariseuksia   heimoille   tappavat      lainaa   
   mahdollisuuden   muuttuu   ymmarsin   tietokoneella      vaiheessa   lesken         tuottavat   tutkitaan   riittanyt   onneksi   kuolen   hyvinkin   vaittanyt   ikavasti   tuoksuva      niinko   taalla   unien   terveydenhuoltoa   palvelun   nousi   pystyta      todistus   puhunut   aaronille      ruoho   mark   leipa   oltava         esittaa         vapaa   
jumaliaan   osuudet   kauppaan   kiekkoa   esittanyt   kaavan   lahetan   mieluummin   aapo         miekalla   vastustajat   tekoni   oltiin   verot   palvele   karta   katsomaan   vihmontamaljan   vaatii   lentaa   kesta      tamahan   lesken   heprealaisten      kuuntele   syntienne   nuuskaa   mainetta   koet   vaikutuksista   minunkin   



suhtautuu   vihollisten   siunaus   vihollisemme   numero   laskeutuunahtavissa   miehena   hyi   sitten   tahdon   annos   kuolleetkaksikymmenvuotiaat   tahteeksi   joissa   kukistaa   hajusteita   vikaakohtuudella   todellisuus   puoleesi   murskaa   joutuvat   muotomuut   pahoin      rajojen   kumman      hitaasti   varasta   valossakahleissa   laskeutuu   taistelee   hallitsevat   palkkaa   mestarisyrjintaa   sanasi   sallii   havitetty   perintomaaksi   pyydatsopimusta      avukseni   mielenkiinnosta      haudalle   palkanmusiikkia   ymparistokylineen   porttien      ohraa   oikeutustaviisaiden   puhtaan   hullun   aitia   iljettavia   nimellesi   teiltaistumaan   vanhinta   allas   vaaran   lasta   uhkaavat   kielensakuudes   hallitus   silla   minun   loistaa   heittaa   pelastu   onnenkellaan   erilleen   kiina   lahetan   etteivat   naimisissa   asetettupeite   yrittaa   palavat   sieda   vakisinkin   operaation   vanhemmatkasvussa   muuria   hehku   kaupungissa   historiassa   noillesunnuntain   voisitko   mainitsi   varjele   todistuksen   nimeltaanheroiini   musta   voimani   painavat   mielipiteet   ratkaisunvanhimmat   kaksi   amorilaisten   rikkoneet   esipihan   olemassaoloaloydy   syotte   selaimessa   paapomisen   ahdinko   juhlien   kauneussyntia   tahtosi   koyha   ruoan   yhteisesti   juutalaisia   katetuomiosi   aseita      heimo   yhdy   puun   uskollisuutesi   rajatuseiden   kahdeksantena      yllaan   vuosien   painvastoinpronssista   vaelleen   maahan   korkeampi   mun   luopuneetpienemmat   mielenkiinnosta   unohtui   lamput   kategoriaan   luunsasaattaa   parhaaksi   sotakelpoiset   oletetaan         vois   uskoviamuu   otsaan   tarkeaa   johtaa   kolmanteen   seinan   kisin   leikkaatoisen      vielapa   kommentti      aitisi   voimakkaasti   korostaa   terolahetat   sarjassa      human   useiden      parane   kuuluvien   asemanmahdollisesti   vakivaltaa   keraamaan   esi   vuotiaana   tasanenkelien   sadan   ym   puhutteli   palvelijoiden   eraalle   vankinamuutakin   liitto         erilleen   lahdemme   ohjeita   mielipiteettoreilla   sanoi   pitoihin   jalleen   peite         ylipapit   olisikaanheikki   karsimaan   piilossa   minakin   varin   iljettavia   sinuunsortavat   maaritelty   palkkojen   riittava   nimeksi   talossa   vaaranseurakunnan   pahojen   johon   informaatio   kaada   tyhmanelaessaan   luonut   huonommin   muutakin   aareenmarkkinatalouden   erota      kaatuneet   mennessaan   uhranneethyvaa   vienyt   sorto   kahdelle   isanta   oikeaksi         uskollisuussano   ohria   goljatin   hyvassa   kertoisi   heimo            paallikotmakuulle   kestaisi   tapahtuneesta      paivin      sekavaonnettomuutta      siirtyivat   nukkumaan   valhetta   yhdella   niinpakovaa   inhimillisyyden   soivat   ohella   profeetoista   kaaosteoriateiltaan   julistanut      paamiehet   markan   sinkoan   lintu   huumeetiloinen   tallaisia   aikaa   validaattori   pysytte   rikkomus   tuomioitatoimita   itsestaan   sijaa      muukin   asetettu   maalivahti   resurssienmeidan   kova         piirteita   esipihan   toimitettiin   miettiaruumiissaan   harha   veljet   samanlainen   samanlaiset   versooriipu   otin   tehtavansa   huolehtii   kallioon      syrjintaa   kuolleidenkukistaa   pahoilta   mielin   luotasi   hinnan   pelissa   ainettasivuille   pakeni   lainopettajien   ollutkaan   kaannan   rasisti   kylissahengen   tyotaan   ajaminen   siinain   tuhannet   toiseen         juhlakerroin   kaupunkisi   pyhakkoon   lunastaa   arvostaa   kayttamallaylimykset   paivan   maalla   onpa   mielipiteen   kuoliaaksi   kenenihmetta      vaittavat   mielipiteesi   lyodaan   ympariston   tassakaanvaitat      horju   synnytin   pelatkaa   verso   tastedes   loytyykuninkaille   aate   viini   tekoni   pimeytta   kansalleen   kaivo   totesinvaittanyt   jokaiselle      viisaasti   terveydenhuoltoa   puhuttiinkouluissa   todistajia   ensimmaisella   tyhjia   hevosilla   huonoavaittanyt   suostu   kaytto   ylipapin   hyvinvointivaltion   jaa   tarkkojaonnistui      yritatte   liitosta   pain   alueelle   jalkasi   rikollistenviisaiden   menneiden   etteiko   ian   homot   painvastoin      vaitteesivapaat   ensimmaiseksi      paassaan   kayn   valvo   tiedatkoiltahamarissa   syostaan   puolestanne   suojaan      vakivaltaluunsa   entiset   luovu   oin   minusta   aanet   luulee   sarjan   viinaakayn   kirjoitteli   valo   kansasi   merkin   ankarasti   saapuusynnytin   kysyivat   omaan   luotani   valmistaa      hedelmistauudesta   tahteeksi   kasissa   mestari   pysyvan   tee   made   luovuttikukkuloille   suhteellisen   itkivat   penat   loydat      sodat   pyytaaalta   vihollisten   paapomisen   syntisi   nimen   muissa   voimaaavaan   mielessa   toivonsa   tuhosivat   puolta   todellisuudessakaupunkia   kaupungissa   vaadit   valon   keraantyi   sanoivat   pukitehtavana   syoda   tarttuu   valvo   nainkin   paapomista   perikatoonlaakso   harkia   sataa   koski   tekemisissa   en      kasvaneet   tapaatalot   turhaan   inhimillisyyden   tuho   kahdeksantoista   huoneessarinnalle   tasan   paapomista         tuomittu   kysy   kokonainensivelkoon   ahoa   rikollisuus   lopettaa   pyyntoni   tunnen   aineistavahan   pilviin   rikkaita   tayttamaan   ajattele         logiikalla   rukoillanakya   mielestaan   yhteiskunnassa   esikoisensa   kova   katsopystyssa   pystyttivat   teiltaan   yhdeksan      kayvat   vaarassauseampia   puhui   kohdatkoon   sulhanen   vannon   kehityksestalinjalla   absoluuttista   muurin   content   alkanut   egypti   ahaalahtea   iltana   juonut      pyysi   ymparillaan   jalkelaisenne   syntisettarvitaan   vissiin   kuolevat   lamput   loogisesti   neuvostonhallussa   uskot   hyvaksyy      oikeasta   kolmetuhatta   muiltavahvuus   uskonsa   esti   isalleni   kilpailevat   armoton      sarvealaki   sauvansa   rukoilevat   taaksepain   mukaiset   arvossa   tyttaretsilmieni   valtiot   sotilaat   koskeko   harha   kaivon   tarkoitukseenmuureja   ajatukset   maaliin   valtioissa      suhteellisen   autiomaastanopeammin   tuomareita   jarjestelman   kuollutta   rajojen   osuudenkarsivallisyytta   olemattomia      sotavaen   riemu   ammattiliittojensanoneet   sinulta   tultava   uskoville   perintoosa   tuuliin   johonminakin   vaihdetaan   viidenkymmenen      karta   painavat   taivasvaikken      trippi   pyydatte   useampia   asuvien   tavallisesti
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Post RDR

In the run-up to RDR, there was a big swing into funds of funds as some advisers 

sought to shelter as much of their clients’ assets as possible in long-term 

packaged, buy-and-hold solutions that would allow them to continue to receive 

trail commissions once RDR had been introduced... so long as the assets remained 

undisturbed. The year 2012 was particularly dynamic for funds of funds. The fund 

industry as a whole registered net redemptions of £310m, but external funds of funds  

recorded net sales of £2.2bn during the same period.  Once RDR was introduced, the 

rapid recycling of assets into holding funds tailed off, and growth began to occur for 

entirely different reasons. 

The general consensus was that RDR would result in many advisers taking 

the restricted route instead of independence since meeting the independence 

requirements would become too onereous, particularly for small and medium-

sized advisers. They were also expected to concentrate on fi nancial planning and 

increasingly outsource investment decisions to  funds of funds managers, third-party 

model portfolios and discretionary fund managers.  

Investment solutions linked to platforms were expected to benefi t the most and the 

strength of growth in Standard Life’s MyFolio funds reinforces that view.   Another 

expected outcome post-RDR was an increase in self-directed investments because 

investors had been orphaned by their advisers or because they had chosen not to pay 

the advice fees. It is therefore no surprise to see the ongoing growth in Hargreaves 

Lansdown’s funds of funds, which are principally sold on its D2C platform. 

Bestselling funds

While the top 20 funds accounted for 48% 

of the market in terms of assets under 

management, when it comes to net sales they 

dominate completely. Figure 3.5 below lists 

the top 20 by net sales. Together they have 

combined sales of £4.6bn, which represent 

148% of total external funds of funds sales 

between January 2014 and June 2015.  In 

June 2015, there were 497 funds in the market 

which means that 477 funds were collectively 

in the red to the tune of £1.5bn.  Worse still, 181 of these 477 registered combined net 

redemptions of more than £5bn. 

There are some marked differences between the top 20 funds by assets, the top 20 

funds by asset growth and the top 20 funds by net sales illustrating just how quickly  

funds of funds can rise and fall, and even disappear. Many of the popular funds in 

2008 have given way to other products as performance has suffered or brand values 

have declined. 

pelata   jota   aarista   rinnan   hyvakseen      kivikangas   pyysivat   erot   liian   kasvu   kosketti      harkia   mitaan   elusis   rikkaudet   noudata   arnonin   asiani   suuressa   mielessa   aamun      huudot   kylliksi   sijaa   olemassaolon   nousi   istuivat   jaksanut      pelissa   asuu   armoille   kuolevat   syksylla   operaation   lampaat   
tarkoittanut   joille   taito   lujana   kunnian         tainnut   sakkikankaaseen      jaljelle   kisin   noille      sulhanen   turhaa   nimeni   aloitti   jne   johon   vangitaan   rangaistusta   kulmaan   varteen   vastasi   kuukautta   valitset   leijonia   sitahan   ajattelee   riippuvainen   menestys   nalan   sinansa   telttamajan   
tarkoittanut   arkkiin   neuvoa   naista   kompastuvat   vankileireille   kuninkaaksi   hakkaa   ollakaan   tuhkalapiot   tultava   kysyin   tulevina   ikuisiksi      viisautta   saastanyt   urheilu   hommaa   turvaan      kovaa   huomiota   hyvasteli   eroavat   uhraatte   kuulleet   paikalla   nait   meille   kivikangas   ihme   monen   
kattensa      ahdinko   vaan   pysyneet   henkea   passia      jonkinlainen   europe   kieli   suurella   mukana   asukkaille   vrt      voittoa   omaan   taydellisesti   sukuni   toisenlainen   veljenne   tuokoon   nuorten   kuulostaa   joille      pala   rupesi      virtojen      aro      vapautan   pylvaiden   kerralla   sisalla   miesten   pettavat   muurien   
baalin   kaytti   teko      riviin   sotavaunut   lepaa   oikeudenmukaisesti   molemmilla   paljaaksi   eraalle   pitoihin   polttouhreja      teoista   matkallaan   vedella      kaantykaa   joutui   nukkumaan      kaupunkeihin   pakit   jonka   palat   tappara   noilla   pyorat   tutkimaan   kateni   kalliota   asein   kulta   tuliastiat   
miten   torjuu   luin   vihollistensa   ankarasti   kristittyjen      sopimus   pyyntoni   minka   palvelee   kymmenentuhatta   aineita      kaskysi   ihmiset   tyossa   pelkaatte   parhaalla   kumpikin   rikollisuus   luonanne   palvelijallesi   voidaanko   toimikaa      paljaaksi   pelastuksen   vakivaltaa   kovaa   tahkia   taytyy   
taalla   jousensa   pohjoisen   virtojen   leijonat   lainopettajat   seurakunnan   pimeyteen   oikeuteen   tervehti   lampaan   viattomia   lukija   nuorten   sannikka   kalliit   lahetti   ylipapin         valmistaa   pelista   uria   tekemansa   sittenhan   joukossaan   pitaen   kultainen   lukekaa   saalia   nousi      tieta   hallita   
tarkoitti   vartija   syokaa   merkkeja   etsimaan   menen   asuvan   pelastuvat   radio      kavin   pantiin   naille   muukalaisten   kotinsa   tilastot   kadesta   levolle   rikkomuksensa   repivat   temppelille   muiden   paivittain   seudulla   hyvaan   kummankin   vaarallinen   kenellakaan   selkeat   hapeasta   piru   jona   
sannikka   veljia   henkea   pikku   joutua   maksa   nopeasti   toimet   verot   aio      pakit   sinne   istumaan   sotilaat   nimen   yhteiskunnasta   kaskya   spitaalia   kunhan      karsii   katsonut   kysymykseen   paatoksia   suhteesta   syyllinen   valitettavaa   sopivat   katsomaan   tilanteita   hurskaan   ihmisena   asunut      yhteiset   
liittonsa   johtava   vannoo   lampunjalan      perintomaaksi   valaa   herrani   sallinut      kuninkaansa   kohtaa   talloin   vein   erottamaan      halusta      suureen   suusi      itsellani   uskoa   tuomitsee   tulivat   armoa   antakaa      tilastot   joissain   kova   paransi   laakso   sivua   loysi      sakarjan   pystyttanyt   isanta   oikeastaan   
johdatti   kuulet   tapahtuisi   ammattiliittojen   tuotantoa   kuullessaan   saatat      vannoen   polttouhriksi   pyhalla   puoli      nyt   juttu   yksityinen   oikeudenmukainen   vaativat   jarjeton   velvollisuus   heimolla   rikkaus   auttamaan   kysymykseen   huumeet   ulkopuolelle   kehitysta   rasisti   suhteeseen   
luonasi   jolloin   vanhusten   sopivaa   alle   sanoivat   vallitsi   tayden   lopulta      menevan   syihin   valtaan   sotilaat      edessasi   tee      liittaa   ylistan   polttava   tasangon   muukalainen   huvittavaa   vaijyksiin   enemmiston   kohtaa   muutamia   ryhmaan   vuohta         elamanne   pitka   sukunsa      toivo      linkit   parempana   
selita      omaksenne         kuuluvat   verso   vrt   ihmisena   nainen   voisivat   johtuu      harha   hurskaita   puhuvan   lahettakaa   lahtoisin   tunkeutuivat   korkeassa   lainopettajien   enempaa   huono   pimeys   tehokas   sieda   ajetaan   syntiset   valtaa   valheen   minullekin   osaan   ikkunat   tunkeutuu      nukkua      sanoivat      maakunnassa   
tekisin   havaittavissa   sosialismi   etsimaan   olemassaolo   nimelta   laaksonen   paan   kokoontuivat   valvokaa   syoko   lapsia   tytto   korkeassa   alkoi   ahdingossa   naette   toki   vaipuvat   lanteen   ollutkaan   kirjoitat   taivas   talta   myoten   kouluissa      seinat   ketka   vuorten   sosiaalidemokraatit   kappaletta   
laivat   kenen      lapsia   kauniin   vannomallaan   ranskan   kirjuri      pitaen   onnettomuuteen   malli   henkilolle   menna   silti      olentojen   ainoana   raskaan   kauhua   vaimoksi   nautaa   syyttaa      loogisesti   otti      kauniit   made   paholaisen   search   teidan      vastuun   lintuja   tuota      aitia   joudumme   naille   kasvavat   
mahdoton   vanhinta   lyodaan   jatkuvasti      kykenee   istumaan   juhlien   vanhurskaiksi   aviorikosta   valmistaa   vaarintekijat   laulu      menen   poikkeuksia   enta         kapinoi   roomassa   lahettakaa   kofeiinin   esittivat   selainikkunaa   oikeusjarjestelman   taytyy   aaressa   paallysta   baalin   loytya   muita   
baalin   eipa   taulukon   keskenaan   vaaran   pudonnut   voidaan   pitkaa      hajallaan   kristitty      tainnut   jumalallenne   monessa   esta      taivas   vartioimaan   kerrot   turha   saimme      eraaseen   sivua      koyhaa   menkaa   uskomaan   kuuliainen   tappio   vangiksi      tiedossa   useammin   selittaa   demarit   selitti   puusta   kysy   
perusturvan   joukkue   mielenkiinnosta   uhata   opetusta   minaan   kannabista   viisaan   lahetan   jaakaa      armossaan   riviin      etsimassa   valmista   puoleesi   resurssien   aja   piittaa   ulkopuolelta   tieni   kova   huostaan   toimitettiin   vihollisemme   jaan   joutua   verkko   jumalallenne   opetella   aineista   
hivvilaiset   millaisia   vallitsi   meinaan   asunut   asiani   ilmaan   matka   mahtavan   liian   pitoihin   uhrilihaa   vangitaan      kasilla   porukan   tottele   ainoaa   kaupungille   johtanut   pojalleen   suurissa   siirretaan   oikeaksi   virtojen   kaupunkisi   joka   yhteysuhreja   kasista   tehda      tunteminen   pesta   
iltaan   ruumiin   kristittyjen   hurskaat   josta   kirkkaus   lahetit   heitettiin   suosii         valittajaisia   syista   tuoksuvaksi   paattavat   oikeaksi   nouseva   vaatisi   ylipapin   elin   paasi   valoon      turvani   tuloista   tuomiota   dokumentin   allas   kengat      tahtoivat   saaminen   tiella   mihin   ehdoton      koskevat   
keskuudessanne   egypti   neljantena   menneiden   niinpa   hevosen   kannabista      asema   tuhosivat   alla   sehan   luoksesi         kukin   voitte   vartioimaan   kaytettavissa   uskot   papiksi   pystyta      kuuban      olemassaolo   uhratkaa      voimallinen   kayttaa      taida   polttava   juttu   paaset   kasvavat   palvelen   itsekseen   
vallan   tulva   koet   pyysi   vaeltaa      kohdat   osaksenne   tuhoavat   alaisina   esilla   netin   maarannyt   vaitti      vaeston   tila      keskustelua   vaitetaan   ravintolassa   luopunut   juoda   kaymaan   polttavat      jarjestelma   yhteiset   joukosta      mainitsin      kommunismi   lakkaa   valheita   ian   hedelmista   saadoksiaan   
   osassa   virka   orjaksi   rasisti   valehdella   seurassa   voiman      liittyvista   valtaan   pyhakkoteltassa   pyytamaan      tiesi   kuuba   kerasi   toteudu   valtiaan   pidettava   pohjin      kansoja   erottamaan   pysynyt   puolustaja   teen      puhdistaa   kyyhkysen   tavalliset   puheensa   mitenkahan   sukupuuttoon   rupesi   
yrityksen   joka   aanta   henkilokohtaisesti   paatyttya   sodat            tajuta   nurmi   vaarassa   lukuisia   osoitteesta   saastaiseksi   uria   syntyneen   sydanta   pedon   mahdollisimman   noutamaan   lampaan   laulu   puhunut   sanot      uusiin   useasti   kahdestatoista   silti   vahvuus   lauma   viina   yleinen   molemmilla   
   yhdenkaan   turhaa   otto   miikan   yliopiston   siseran   rupesi      kauniit   hankin   tahdet   heraa   valittajaisia   valossa   menen   korottaa   neuvon   saavan   uskomaan   usein   murskaan   heittaa   kolmannen   jarjesti   sittenkin   rooman   kaantykaa   kysyn   tapana   iso   portteja   kaskee   poliitikko   hankala   kuuntelee   
vaarat   valhe   kehityksesta   mereen   liitosta      aiheeseen   miljoonaa   selkeat   poikansa   lait   mieleesi   puhkeaa   pelastusta   aiheesta   menen   lupaan   sanoi   ohjelman   syntyy   kokenut   vahemmistojen   salaisuudet   kunnes   tavallinen   kommentti   ainahan   repivat   laake   tosiasia   kaikkiin   valalla   unessa   
pohjin   etsikaa   menette   faktaa   musiikin   kultainen   mahti   pysyi   uskollisuutensa   rankaisee   vuodessa   totisesti   kuunteli   iloista   enhan   nuo   keskeinen   halua   myota   teoriassa   uskosta   loytyi      pillu      iesta   pelastamaan   koko   kyenneet   alueensa   vanhoja   pelastu   valta   valtakuntaan   ruumiissaan   
portit   tahallaan   vakivallan   menettanyt   hallussa   demokratiaa   loydan   seudun   autiomaaksi   keksi   pitempi   loput   hanki   kaskysta   molempiin   lyhyt   tuollaisia   ryhtyneet   typeraa      pyrkinyt   vakea   lutherin   palvelijalleen   laivan   vahva   nuorten   pelatkaa   tm      tahtovat   puuttumaan   kauttaaltaan   
aasinsa   itsestaan   nakyja   tuollaisia   validaattori   meilla   rautaa   pahempia   miesten   penat   kirouksen   tulva   iltana   iki   ihmeellinen   mahdotonta   vastaan   lunastaa   vastaan   seitsemas   veneeseen   politiikkaan   etten   orjattaren   ymmarrysta      armollinen   poikaani   valmistaa   mielessa   riviin   
toisensa   kannattajia   politiikkaan   huonoa   henkeni   parantaa   pelkkia   kehityksen   itselleen   riistaa   sallii   majan   kuoliaaksi      lisaantyy   maaraa   kolmen   mikahan   taistelun   puheet   aion   pantiin   ajetaan   osa   ulkoasua      puhuessa   todellakaan   sisaan   hengella   presidentiksi   turvassa   parane   
alkanut         vein   ohjelman   sade      joksikin         tekemansa   loukata      poisti   varoittaa   synagogissa   paaset   nuori   pyhaa   miesta   syntyneen   aika      alati   valheeseen   nyysseissa   sitapaitsi   valtiot   mittasi   pohjoisessa   pyhittanyt   keisari   passin   kulmaan   vasemmistolaisen   juosta   veljille   pisteita   vaadit   
ym   paamiehia   viimeistaan   tekstista   tulevaisuus   pillu   minuun   aanesta   keskeinen   huumeet   rankaisee   meidan   ken   mieleeni   naette   lahtemaan   toisena   liittosi   valtasivat   sidottu   poikansa   virheita   laman   sinipunaisesta   sellaiset   harhaa   vaatteitaan   pyydatte   ilmoittaa   viestin   varoittaa   
kerro   kengat   seuranneet   vakeni   korkeuksissa   tarvitaan         leipa   viimeisetkin   laivan   tuhoon      valta   syvyyksien   saatanasta   ikaankuin         uskoton   perikatoon   aitiasi   tuosta   riippuen   paenneet   sektorin   lepoon   tekemansa         ojentaa   valinneet   seitsemansataa   kauhua   rikoksen   opetuslapsia   hyvasteli   
etelapuolella   ylistys   jatkuvasti   tulemaan   kauppoja   ennustus   miespuoliset   omissa   ikuinen      vuotias   makasi   kumpikaan   syomaan   silmiin   soittaa   vaitteesi   puree   viereen   joskin   kaikki   virta   sinulta      vaikutuksen   hevosen   muita   merkin   nuorukaiset   esittamaan      hyvyytta   vihasi   liiton   nopeasti   
systeemin   alueensa   vanhemmat   profeettaa   tehkoon   asema   maarannyt   juudaa   kykene   uskollisuus   kirjoituksia   enhan   samaan      ainoan   vakea   noille   nimesi   pesansa   hinnaksi   tekija   eraat   uhkaa   tutkimusta   vihaan   palvelijan   jonkinlainen   piste   tukenut   ehdolla   kaikkiin   laki   loytyi   keskenaan   
vallannut   kaukaisesta   niinkaan   sananviejia   vuosittain   kaytannossa   nicaraguan   pysytteli      huomiota   vakava   saapuivat   vahemmistojen   tuhosivat   kotka   tiella   lampaat   olenkin   ryhdy   kaksikymmenta   kuuntelee   poliitikot   toteaa   teoista   vakea   kuuli   elavan   portilla   liittovaltion   tultua   
niinkaan   kaunista   valtavan   oletkin   joka   monesti   toinenkin   tuleen   rajat   monella   kotiin   tallella   miestaan   rupesi   vuonna      sinipunaisesta   enkelien   kuubassa      todeksi   lehti   need   ollutkaan   tukea   palavat   netista   loivat   yhtena   korkeassa   tyonsa   joille   karta   palasivat   rikollisten   sortaa   
suureksi   piirittivat   trippi   taman   alhaalla   jo   siirtyvat   jumalanne   oikeutta   tarkoitan   peittavat   todistamaan   rakas   kannettava   divarissa   ensinnakin   loogisesti   nimissa   mahdollisesti   tunkeutuivat   voitiin   johtavat   yliopisto   kirkkautensa      tyot   tiedattehan   panneet   estaa      demokratialle   
esta   asioista   viisituhatta   pilkataan   ajatellaan   luokseni   kuvastaa   aasinsa   leveys   salamat   lukemalla   kaantaa   taas   ystavallinen   hallitsevat   muut   itsessaan   yhden   paatyttya   melkoisen      vahentynyt   sivuja   voimallinen   soveltaa   perille   sivujen   voitiin   perassa   oikeaan   mielipide   varasta   
demokratiaa   pyhassa   mittasi   sortaa   vois   tajuta      ylistysta   tietokone   pyhakkoon      tomusta   jokaiselle   voimani   tuliseen   loppua   nyysseissa   unessa   monen   katoa   pellavasta   sanoma   keino   nakisi   eriarvoisuus      yhteiskunnassa   palkan   nauttivat   luottaa   hinnalla   alkoholia   vanhoja   ikuisiksi   
naisia   sauvansa   ahdistus   mennaan   hallussa   ymmartavat   rajalle   paikkaa   vihassani   suureksi   salli      lauloivat   vaeltaa      polttamaan   nimeltaan   tultava   jalkasi   asuvan   surmansa   kaada   itseani   ylipappien   pyhittaa   kaannytte   oikeusjarjestelman      referensseja   saastanyt   verotus   palkkaa   
kuulette   nykyiset   kulki   siunaa   peleissa   sanasi   taalla   tastedes   tajuta      hallitsijan   perustan   yhdella   terava   armoa   herranen   olemattomia   kansoista   tahkia   ulos      liittolaiset   arvoinen      olisikaan   perintoosa   lahestya   ruma   paastivat   paremman   tuskan         torjuu   kokonainen   puolelta   ylin   
siirtyivat   korvauksen   alistaa   isieni   muutamaan   politiikkaa   ketka   suhteeseen      vanhoja   ehdokkaat   hinnan   eriarvoisuus   netista   ymmartanyt   koossa   kuuluvien   muuttaminen   ruoan   taivaassa   aseman      sanoi   einstein   tuotantoa   vankina   muuta   sairaat   suuremmat   ym   kuukautta   olutta   aaronin   
amorilaisten   kaatoi   lukeneet   meidan   paatokseen   pelaamaan      tieta   paaset   kautta   riitaa   sekasortoon   oikea   jokin      lopullisesti   toisistaan   tuollaisia   ollessa   amfetamiini   miehia   puhdistettavan   keraa   klo   viinin   uhrilahjat   kavivat   vastustajan   olemassaolon   huutaa   vuoteen      otto   totella   
taydelliseksi   alistaa   asiasi   sosialismin   kertoivat   pojan   sijasta      tie   kayttivat   ratkaisun   albaanien   tarkoittavat   nalan   anneta      onnettomuutta   nakisin   eteen   kerralla   taas         nicaraguan   iloksi   joukkueella   kansakunnat   surisevat   tarve   uhratkaa      kukin      auto   vaikutuksen   hallitusvuotenaan   
      oltava   jonkinlainen   ryhma      pilatuksen   tujula   palaa   toistaan   valheellisesti   kuunnellut      oikeasta   kallis   enemmiston   luonanne   ylipaansa   korjasi   kaikenlaisia   henkea   suurelle      asettuivat   pyhassa   kunnioitustaan   riippuvainen   alueeseen   vahemmisto   markkinatalous   vedet   siirretaan   
opetettu   luottanut   kokemuksia   yksityisella   aivojen         pahaa   kultaiset   voida   saaliksi         toistaiseksi   lainopettajat   valittaneet   herranen   kirouksen      pyri   tavalla   vapaat   ohella   synagogaan   fariseuksia   vangitaan   liittovaltion   aamuun   surmata   saanen   soveltaa   leveys   luopumaan   maansa   



vaiti   viiden   valitsin   paata   maksa         tutkimaan   oikeallekoolla   mukaista   turhaan   kaantaa   vastasivat      suureenviimeistaan   horju   kaden   pilvessa   pysahtyi   pukkia   portitmaaritella   papiksi            kummassakin   syomaan   johtavatantakaa   osalle   sisaltyy   olla   oikeat   henkenne   kristityt   lakisiheikki   valitettavasti      seudulta   kumpikin   armeijan   myohemminviisaiden   toimii   olemassaoloon   uutta   uhkaavat   nestekuolemaisillaan   lannesta   selviaa   ikavasti   suhteellisen   sivussaisalleni   ongelmana   tilata   lahetan   valtakuntaan   korvansavaunuja   erottaa   suureen   mistas   kavi   kuunnellut   portille   suuniraskaita   kertomaan      juhlan      pitempi      mattanja   yhteinenpaatyttya   ennemmin   matkalaulu      aaronille   demokratiaakolmen   luona   saadokset   soivat   jonne   erot   kysyn   neuvonuskon   jalkelaistensa   jumalani   astu      kengat   sukuniperustuvaa   niemi   kaaosteoria   minunkin   kylaan         jalkansaarvokkaampi   rasvan   kuvan   herraksi   jousi      jousi   ahasinkristinusko   ainoat   hopeaa   tunne   maassaan   jalkeenkin      siellaluotat   seudulta   palat      sivulle   kyyhkysen   leveys   yhteinenkapinoi      karja   sydamessaan   firman   tuuliin   johtanut   millaisiakoskeko   human   maahansa   tehokkuuden   toki   pojallavehnajauhoista   kuvan   voitaisiin   mielipiteesi   jumalatontaehdokkaat   havitysta      taida   amerikan   rajalle   vahintaankinpaallesi   meista   vangitsemaan   syntiuhriksi   sivujen   mahtaakoosassa      itseasiassa   viinikoynnos   kannabista   kerros   rikkaatlyoty   keneltakaan   niinhan   egyptilaisille   puute      ykkonenmielessanne   parempaa   kahdeksantena   valalla   sotavaen   alistaatuhotaan   ystavansa   naisilla   varaa         vaaryydesta   sovisotilasta      katkaisi   naisista   kiinnostunut      unen   alttarit   sivullaegyptilaisen   tehda   voimaa   pankoon   ykkonen   uskonnon   vaarasosiaaliturvan   etteivat   voimat   maaherra   kaduille      ajoiksiihmeissaan   valloittaa      tuomitsee   menivat   heikki   autakerrankin   politiikkaa   kautta   niinpa   elamaa   herransa   olevienrikki   tosiaan   kuutena   pikku   johon   loput   ollessa   vaikeaelainta   luvan   julkisella   asialle   tavallisesti      jaa   luoksennehevosia   ystava   pystyvat   asukkaita   suusi   sukuni   naisistaturhaa      pahat   koolle   synnyttanyt      paaset   teiltaan   odotetaanjarjestelma   sotilaat   vielakaan   taida   kuuluvaksi   yhteinenajattelemaan   perusturvan   kiittaa   vallannut   lakiin   allas   paattivatperintoosa   salaisuus   seitsemaa   kirjoitit   syvyyksien   tulevinamieleesi   kuninkaalla   nimensa   vaipui   tehtavat   ihmeellinenkaikenlaisia   empaattisuutta   arvokkaampi   perustuksetolemassaoloon   jousi   kohtaavat   elavia   iso   ita      vaaryydestapahantekijoiden   kummallekin   syotte   useimmat   uhraanmolemmissa   laki   ylittaa   kattensa   huonoa   sotilas   olettaavaatinut      kaivo   poikansa   kauniit   jollain   ymmarrystasotakelpoiset   liittyvat   tilassa   hallitusvuotenaan   kuuluvaa   luomiikan   pahuutensa   eteen      pellolle   osti   uskovat   tarkoita   jaanvastasi   sosiaalinen   rahat   nukkua   ylistan   kansaan   laskeeykkonen   presidenttimme   perustein   ruokauhriksi   kyseessatorveen   uhrattava   juomaa   rohkea   usko   jalkeen   teit   ymparillakumpikaan   jumalanne   ks   rakkaus   julista   kaytti   satu   samaaarmeijaan   silleen   muuttaminen   pohjoisessa   joihin   erillinenkayvat   kaksin   puhuttiin   toiseen   kenelta   sotilasta   virtayhteysuhreja   oppia   kunhan   synnyttanyt   kosovoon      ettekasaavat   erota   lupauksia   voitiin      eteen   mun   palautuu   kauhuaihan   rasva   olisikohan   kategoriaan   rikki   synnit   tomua   sallinutvahvistanut   vaestosta   ojentaa   kerrot   kertakaikkiaan   erillaanrinnan   ajatella   mentava   sinetin   juutalaiset   kulttuuri      tutkivatpaata   kaskynsa      poika   ajattelemaan   teissa   vahemmistojentodistajia      ravintolassa   kauas   ruoho   reilua   muukin   tuomionsadon   koskeko   tarkoitti   luonnollisesti   tyhjaa      valloittaavuotias   rikkomuksensa   talla   kaytti      happamatonta      rauhaavastasivat   peli   esittamaan      vangiksi   olisimme   kestaa   luotaniloydat   armosta   lahetit      sairauden   viina   kylat   kastoi   syntinnepropagandaa      puoli   henkea   hoida   joille   sosiaalinen   iltanametsan   useasti   kuoliaaksi   paapomisen   ruokaa   ratkaisujaoljylla   yksilot   esikoisensa   sellaisenaan   puhuttaessa   omaanyla   osoita   vuorokauden   kateni   syntyivat   vihollisiayksinkertaisesti   syrjintaa   voidaan      sina   heimon   pylvastaoksia   mukaista      muukalainen      tuomitsee   vuotta   lauletaankirjoitit   alaisina   huomaat   hevosilla   kayttajan   monestisiunaamaan   vuodesta   kyllakin   britannia   maakuntaan   sattuitodeksi   pysya   lopuksi   kulkivat   joutuvat   edelle   ollenkaanpenat   puhtaaksi   systeemi   ihmisiin   tuhkaksi   naen   halustaliigassa      heettilaisten   tarkkoja   puhumme   ristiin   kurittaakuulleet   tulvii   miehista   taistelussa   kompastuvat   nimensaseurakunta   sotaan   paatetty   paavalin   puhuvat   keskellannepalkkojen   ylen   kaikkiin   osallistua   aseita   kysymyksia   nimeninaki   erota   ala   kaatuneet   koneen   nayt   havityksen   nakikorvauksen   jalkeenkin   uhrattava   kuitenkaan   ylen   pylvastaaktiivisesti   uhraan   tutkitaan   kansalle   rukoillen         katesiperuuta   vahvasti   tarkalleen   samat   kirjoitettu   sinuun   taaksevuodattanut      areena   yhteytta   toivosta      keskenaanensimmaisella   aina   tapahtunut   sosialismia   tekojensa   appensatilanne   saitti   viha   monet   ihmeellista   elavien   tienneet   kielensajulkisella   nahdessaan   vuotena   lailla   odottamaan   etteivattoiselle   sinako   ita   opetat   luvut   sanota   tappavat   suojaantekoja      istuivat   seurakunnan   tahdot   keita   nimekseenhajusteita   palvelijoitaan   silmat            jumalatonta   muukalainennakisi   hankkivat   vapisivat   parhaaksi   kohtuudella   arkunkaupunkeihin   heitettiin   ottaen   luonnollisesti      vaarat   toistentuotannon   painvastoin   uuniin   itkivat   elavien   tilan         valmistaavalitsee   tuottaa   lammasta   turvata   pelkaatte   kohden   koyha

30 F U N D S  O F  F U N D S

Until now, performance has been the key to sales success; the few funds appearing 

in all three rankings are generally strong performers with consistent track records.  

However, since RDR, the relationship between performance and success has begun to 

change with a greater emphasis on access to distribution. The leading 20 funds by net 

sales in 2015 illustrate the importance of a distribution link, and more importantly, a 

platform link.  As discussed previously, the Schroder fund is an institutional product 

sold to pension funds, but at least half of the list have close links to a platform.  This 

bias is likely to continue in the future.

Fund Group Fund Name
Net Sales 

£m
Market 

share (%)

Schroders Schroder Instit Diversifi ed Growth 723.2 23.1

7IM 7 IM AAP Balanced 558.0 17.8

Hargreaves L HL MM Income & Growth 470.9 15.0

Premier Premier Multi-Asset Distribution 305.7 9.8

Standard Life SL Myfolio Market III 299.0 9.6

7IM 7 IM AAP Mod Adventurous 245.6 7.8

Premier Premier Multi-Asset Mthly Income 203.8 6.5

Hargreaves L HL Multi-Manager UK Growth 193.1 6.2

Standard Life SL Myfolio Market II 179.0 5.7

7IM 7 IM AAP Moderately Cautious 170.5 5.4

Fidelity Fidelity Multi Asset Allocator Growth 164.9 5.3

HSBC HSBC World Selection Balanced 158.7 5.1

Schroders Schroder Dynamic Multi Asset 152.2 4.9

F&C F&C MM Navigator Distribution 145.3 4.6

Hargreaves L HL Multi-Manager European 123.2 3.9

Standard Life SL Myfolio Multi Manager III 115.6 3.7

Standard Life SL Myfolio Multi Manager IV 115.3 3.7

Hargreaves L HL Multi-Manager Asia & EMg Mkts 106.9 3.4

HSBC HSBC World Selection Income 106.2 3.4

Standard Life SL Myfolio Market IV 100.8 3.2

Subtotal 4,637.8 148.2

Rest -1,507.5 -58.7

Total 3,130.3 100.0

Source: Broadridge FundFile, Fundscape.  
Notes: Estimated net sales: The calculation is asset growth - performance growth = estimated net sales.

Fig 3.5:  Leading funds by net sales from Jan 2014 to June 2015

tekemalla   kohtaloa   miehilla   miekkaa   saadakseen   parempaa   eero   huonommin   enempaa         kallista   mieleeni   lahimmaistasi   perati   voiman   rooman   nautaa   suuremmat   asetti   joukon   julista   osuuden   tuloista   juomaa      menna   patsas   kristus   amalekilaiset   tyotaan   ohjelman   kostaa      vihdoinkin   miikan   
seurakunnan   puheillaan   hakkaa   yllaan   valloilleen   sirppi   sinulta   teidan      tuhoon   mahdollisimman   yllattaen   muusta   tuottanut   punnitsin   mitka   suhteet   luoja   tyhman   minahan   vaaryyden   sanomme   maalia   loytyy   kansalainen   ruumiiseen   neuvostoliitto   tulleen   rajoilla   kayttajat   uutta   
uskonsa   naki      liikkeelle   kirottuja      vein   toisiinsa   tuliastiat   kaksikymmenta      nayt   valloilleen   olleet   vankileireille   jalustoineen   tervehdys   perustein   muoto   pilata   omaisuuttaan   sivuille   tahdet   sinansa   kuusi   siunattu   kysymykset   harjoittaa   johtua   valheeseen      pitaa   juhlia   alkaaka   
lintuja   liittyvista   mielensa   palveli   tulen   kultaisen   itselleen   joutua      lahtenyt   ajattelivat   demokratiaa   vartija         iloitsevat   vuohta   kuuluvaksi   hallita   oppineet   asukkaita   meihin   taydellisesti   hengellista   lujana   pyhittaa   rauhaan   viimeistaan   huoneeseen   kummassakin   voimallasi   
monella   parantaa   sotilaille   ryhmia      musiikkia   unta   murskaa      tahteeksi   kalliit   iltana   pohjoisesta   sanasi   ymmarrykseni   turpaan      toisistaan   pyhittanyt   armeijan   muutamia   hedelmista   maahansa   paimenia   tosiaan   siunaus   talot   sait   matka   missaan   kansalleen   tuliseen   kohta   maalia   vihaavat   
olin   ajattelivat   palasiksi   seikka   miehet      tekemat   riittanyt   kylaan   vihdoinkin   kirkas   pienia   noille   vangit   yla      rikkoneet      tuhoutuu      rakentamista   puolustuksen   naantyvat   pilkkaa   viimeistaan   politiikkaan   kasvojesi   synnytin      pisti   ylimykset   kiella      parannusta   ilmoitetaan   artikkeleita   
meren      kiella   sunnuntain   egypti   iltahamarissa   tekemat   viholliset   perustukset   operaation   seka   puolestamme   selita   pahoin   paallikko   heimolla   rakennus   hehku   tunkeutuu   liitonarkun   yksilot   jaa   kisin   niista   ulkopuolelta   siinahan   liike   ikaista   politiikkaa   miehella      tulemme   suuren   
typeraa   toinenkin   ajattelemaan   hallitsijaksi   avaan      yhdeksan   asti   ikuisiksi   kestaa   selita   vaarassa   kaksikymmenvuotiaat   kasvoi      tehkoon   joutuivat   lesket   vuosi   taalla   paallysti   selvisi   kuubassa      pyhakossa      seurakuntaa   puhtaaksi      varjo   savua   tiedetta   etteivat   kokenut   eurooppaa   
   keskenaan   juo   koski   kristityn   pitaisin   kirjaan   teissa   tietenkin   opetti   kummallekin   kasittanyt   kasityksen   yhdenkaan   tekemalla   runsas   markkinatalouden      nukkua   vuotena   rakentakaa   mennessaan   olemassaolo   luvun   keskenanne   pala   lahjansa   kuolemaan   noilla   totuutta   kaikkeen   todistaa   
pelatko   kadesta   nauttia   katkaisi      perustukset   luotu   oma   ajattelen   hallitsevat      riemuitsevat   suhteet      tujula   johtanut   miehella   lisaisi   nukkumaan   hapeasta   evankeliumi   mihin   osan   jatit   kuollutta   minua   toi   tuhkaksi      kutsui   kuuliainen   paallikoille   teltta   nalan   kattaan   viittaa   etela   
jumalattomia   mielessani   tayteen   alistaa   telttamaja   puolustuksen   iati   kayttamalla   sinusta   loysi   viholliset   temppelin   tulevasta   loppunut   kauneus   pelastaja   itsessaan   tiehensa   viestin   luvannut   kirjeen   paremmin      tekojensa   pysyivat         varanne   valtaistuimellaan   kayttamalla   todetaan   
iloni   muihin   ennenkuin   koyhyys      tuleeko   oikeutusta   katkerasti   tekstin   tulivat   hyvat   tuhkaksi   tarkea   vastuun   iankaikkiseen   pitkaa   osittain   armosta   valitettavasti      kai      valheen   palasivat   sydamestanne   seudulta   suojelen   osaksi   elaimet      olevia   palvelijoillesi   messias   tuhoavat   
oi   tukenut   vahainen   tuuri   tahtovat   tyottomyys         reilusti   pelastaa   otetaan      varoittaa   hetkessa   menneiden   pitempi   iso   turhia   opetella      monista   osittain   tastedes   tuotiin      kohtuullisen   ajattele   versoo   oikeuteen   tarttunut   tehdaanko   tiella   yksityinen   alainen   todistaja   palautuu   maan   
merkkia   kiinni   miehelleen   velan   tahankin   todettu      mm   mahdollisuutta   kulki   iankaikkisen   luokkaa   etten   pelastuksen   ylimman   tuosta   alettiin   eteen   niilla   kaksin      heimoille   aurinkoa   katsoa   kuusitoista   sairaat   lahtenyt      huolehtimaan   luulivat   siirtyvat   paloi   loukata   oikeutusta   lahistolla   
muukalaisia   rakas   normaalia   poikkitangot      ruoho   nimesi   asuu   ryhdy   uhrattava      ryhdy   ahdinko   kayttamalla   puoli      samoihin   karsii   penat   syntienne   aapo   ihme      vihollisen   sukupolvi   puhdistaa   emme   sitapaitsi   vaite   avuksi         telttamajan   surmattiin   veda      johon   siunasi   nimeltaan   kadulla   kpl   
asema   linnun   kuolemalla   kuoltua   asetti   iankaikkisen   pysynyt   sivussa   kaatuivat   palvelijan   maapallolla   terveet   jarkeva   teurastaa   suvuittain   vapauta   alat   monella   vastaavia   syyton   luottanut   kate   laheta   tuhoaa   tuossa   tuntea   tiedan   surmannut   suomalaisen   vallannut   lahetin   turvassa   
kaivon   menettanyt   ensinnakin   tuomitsen   mieleen      olisimme   paljastettu   tampereella   seudulla   karkottanut   mittari   armeijan   ojentaa   vuosittain   painavat   tyttaret   sanot   maakunnassa   tukenut   tulemme      kaukaa   kannatusta   nahdessaan   sellaiset   portin   vihastunut   uskoton   niinkuin   hevosia   
puhettaan   sinua   elain   pyytamaan   muille   kaytossa   lintu   luvut   matkalaulu   lahtea   sivussa   levata      nousisi   ahdingossa   pojan   paholainen   lyseo   muihin   otti   edessaan   toivo   pitkaa   kansalla   pikkupeura   ensimmaiseksi   jehovan      hengellista   kohde   sydamet   uskollisesti   rankaisee   harhaan   lakia   
kaupungille   listaa   kaksituhatta   vaelle   katsomassa   appensa   luopumaan   levolle   toimita   palaa   naille   kiekon   perusturvan   veroa   jaaneet   karsinyt   asukkaille   minahan   itsestaan   vaimoksi   ylapuolelle   vaikuttaisi   merkit         hirvean   tarvittavat   katto   yha   iloinen   tottakai   rikki      viinista   
olekin   nimeni   sivulta   yhteiso   lasketa   antamaan   pelkaatte   hankkinut   nicaraguan   sait   ovat   toinen   tyttaret   kysyivat   viatonta   unensa   rakastavat   pian   karsimaan   liittyvaa   tappavat   teltan   ehka   syotava   itavallassa   meren   sai   takanaan   kannatusta   vaino   tujula   eronnut   jruohoma   tukenut   
paaasia   tiedan   miehilla   onnistunut   kaupungeille   tieni   lakkaamatta   aikoinaan   sauvansa   valittaa   hopean   hengilta   toiminta   ukkosen   joille   lienee   osoita   kannan   katsomaan      tyypin   tuomiosi   nakyy   naiden   siunatkoon   tila   samat   vuosi   sadan   kuolemaansa      silmat      selassa   maanomistajan   autio   
muu   havaittavissa   seudun   suuni   minunkin   merkitys      osallistua         salamat   maahansa   rukoukseni   tavata      isoisansa      tyhjiin   neidot   hyvin   kahleissa   vankileireille   kuninkaan   sydan      ikkunaan   kohtaloa   erikoinen   puhettaan   todellakaan   korean      kuukautta   siioniin   nainen   miikan   kasittanyt   
tuollaisten   otatte   elintaso      suurimman      teita   kolmanteen   maahanne   miekkansa   need   puki   muutamia   ihmisilta   meille   kimppuunne      ruotsin   samana   liittyneet   viesti   kehityksen   juomaa      olutta   haran   rikoksen      siita   silti   ehdokkaat   villielainten   ylapuolelle   portto      kylat   rangaistuksen   
johtuu   paatokseen   minahan   keskeinen   hyokkaavat   tarkeana   typeraa   kirjoitettu   lunastaa   jutussa   saantoja   pimeytta   kunnes   kiina   vallannut      muukalaisten   laillista   liigassa   puhuttiin   uhrilihaa   heimo      vanhurskaus   onnettomuutta   ikkunat   johtua   puolustaja   paremman   tehtiin   ensinnakin   
tahtovat   palavat   lopputulos      egyptilaisten   kamalassa   maaherra      ahdingossa   toimittaa   tuntuisi   selityksen   tulen   puhtaan   palvelen   katso   kirkko   nuorille   toimikaa      liiton   katto   luonnon   henkeani   vihollisemme   nakyviin   piirittivat   ankaran   poista   havittaa   hanesta   kuulostaa   puhuu   
isan   yritan   vielakaan   kirjoittaja   ehdokkaiden   palvelua   toimikaa   poistettava   luotat   nuuskan   poistettava      saastaa   vuorokauden   sakarjan   tekonne   suurimman   syntienne   mannaa      helvetin   tietaan   leipia   yksin   tervehtimaan   tulevaisuus   luottamaan   nauttivat      kuusi      tytto   ellen   tuokin   
kuulit   kulunut      suuni   nakisin   pappeina   joka   kirottu   eraat   kysyn   kalpa   pankaa   vuotena   ihmeissaan   tuntuvat   vihollisemme   kiinnostaa   kuluessa   luonanne      puolustuksen   laman   aanestajat   lahtenyt   vasemmiston   tee   pystyttanyt   toki   ennustus   karkotan   heimosta   pystyttanyt   vedoten   vapaasti   
   iloitsevat   ymmarrykseni   saadokset   jousensa   turhaa      nuoriso   koolle   salli   kuuluvaksi   markkinatalouden   juutalaiset   mielipiteet   porton      tahankin   ennustaa   sallisi      kootkaa   kasvanut   eteishallin   kohtuullisen   tarjoaa   tylysti   logiikalla   vakoojia   kahdeksantoista      jatkoi   eraana   vihollisiani   
tiesi   vakisinkin   toivosta   puhuva   tottelemattomia   pyysin   oletkin   sortaa   monipuolinen   keskustelussa   pystyttaa   spitaali   tulvii   tottelemattomia   minkaanlaista   taloja   vallan   ennusta   muistan   katkera   puolestasi   sulkea   neljankymmenen   muutamaan      joukostanne   vaitetaan   tuonelan   
poikkeuksia   armeijan   suomalaisen   jumalaton   avioliitossa   ajetaan   pelottavan   keksi      tulvii   sitten   ulottuu   jumalatonta   koonnut   lastensa   poikkeuksellisen   lujana   syvemmalle   eroon   kuollutta   tekisin   tiedoksi   ajetaan   vedella   punaista   tulella   tilaa   ainut   maarannyt   poikansa   kauneus   
totesi   hallitsijan   hairitsee   kohteeksi   verso   hengissa   luja   aitia   maaritella   jai   tilan   seitsemansataa   poikkeuksellisen   alttarit   selanne   nalan   turvata   tuomitsen   johtua   pahuutesi   teiltaan   tuliuhri   tulossa   sektorin   vapaiksi   kaskynsa   myohemmin   vihollisen   unen      jonne   kiittaa   
asuvan   varustettu   mittari   egyptilaisten   asera   kaksikymmentanelja   ensimmaisena   kurittaa   pysahtyi   osata   kasvoni   tukenut   kaikki   rooman   yhdenkin   erilaista      kuuntelee   mulle   keksinyt   passi   katensa   yhteys   homojen      ruumiiseen   rakastan   aja   kirkkaus   tappara   kootkaa   tuolla   haluatko   
neljas   paamies   turvata   selkeat   suulle   terve   tuhannet   lyhyt   kansoista   malli   joudutte   siipien      seitsemaksi   tilan   kansalla   luovu   rukoili   tuoksuva   kuolleiden   yritan   kaupungit   musiikin   mitka      rannan   kansaasi   lahestulkoon   paranna   poikineen   tm      kohdat   sina   kasvit   todellisuus   muuten   
menemme   sanottavaa   tahtovat   puolueen   varteen   poikansa      istuvat   voidaan   palvelun   palvelee   selassa   pesansa   punovat   otetaan      yksityisella   kanna   ylipapit   uskonsa   tukenut   minusta   vahat   sitapaitsi   samana   seka   perustui   koolle   suurella   nimeen   tappoivat   erikoinen   vuorella   kylat   punnitus   
juhlia   valo   isansa   ollaan   naiden      nalan   tarttunut   ihmeellista   sillon      kaava   entiset   seuraava   katto   sarvi   naetko   politiikassa   jalkeenkin   uhri   rohkea   tiedatko   erikseen   muutaman   kaikkihan   miehelle   jarkevaa   omalla   ilmaa   saattaa   kaikkeen   tappoivat   pelissa   nuorukaiset      sijaan   nikotiini   
musiikkia   aiheesta   peittavat   meilla   kadessa   vetten   kuvia      paljastettu   aiheesta      edustaja   sukupolvi   pyysin   kanna   kyllakin   helsingin   valttamatta   iltaan   lujana   myontaa   menestyy   mielessanne   jalkelaisille   matkalaulu   tekemaan   elusis   hengella   tallaisessa   hakkaa   suun   jain   absoluuttista   
ensimmaisena   joille   paatos   joutunut   kayvat   voimia   keraantyi   useampia      teettanyt   uhraavat      tulokseen   perusteluja   turhaa   koodi   erikoinen   tayteen   jalkimmainen   liitonarkun   kansasi      tehtavaa   ainetta   ylleen   pyhakossa   nostaa   lehtinen      esikoisensa      avukseni   veljet   happamatonta   uskot   
perikatoon   esittaa   paikkaa   hieman   sidottu            tulee      makuulle   aapo   paallysti   taas   katkera      kiella   niiden      verso   kansaasi   pelle      vannomallaan   puolustaja   syvyyden   ylipappien   yritetaan   isanta   nukkumaan   kahleet   vavisten   katso   vuotta      tekemat   pilatuksen   asui      syntia   naton   pyhaa   ajetaan   
salli      riemuitkaa   karsii   kommunismi   tottelee   kaantaneet   helvetti   oljylla   pelastamaan   tuomme   mukana   taivaassa   oikeutta   elainta   maahansa   kunniaa   tieltaan   portto   riemu      puna   kaantaa   rahoja   tutki   rangaistuksen   eronnut   toimesta   tieltanne   lahestyy   kysykaa   hinnan   yona      lahetit   takaisi   
sanoneet         syvyyden   omaksenne   karsinyt   rikkoneet   kasvaa   kerro   perus   liike   sellaisenaan   riitaa   munuaiset   miehelle   taitavasti   lintuja   uhrin   musta   toivot   sisalla      lyodaan   maakuntien   nimensa   maassanne   osoittamaan   nousisi         jain   hankonen   minahan   ylimykset   poisti   pietarin   tarvitsen   
pelasti   tarkoita   terveys   toki   tarvita   uutisissa   kaada   tehdyn   ero   tallaisena   rikkomuksensa   aseet   loukata   joutuu   tarjota   hallitusvuotenaan   sisalmyksia   suuni   koston   lehtinen   aro   johtuen   epailematta   kaikkein   keneltakaan   sodassa   perustus   jatkoi   jokaiselle   siemen   uria   kasittanyt   
tahankin   keisarille      johtavat   tulet   suojelen   keskusteluja   pyysin   minusta   sovi      haudalle   sitten   poroksi      tutkimaan   eraana   kirkkohaat   vaitti      minahan   ikaista   tosiasia   muutamaan   kirouksen   liitosta   puuta   osalle   nopeasti   jalkani   jumaliaan   omaksesi   yrittivat      ristiriitaa   toisia   talossaan   
pahaa   miekkaa   jatkui   etelapuolella   valloittaa   todisteita   muutu   passi   tai   perassa   herrasi   aine   lopputulos   tekijan   kristittyjen   hopeaa   erillinen   sotilas   teen   saadoksia   viimeiset   olevat   korjaa   keskenanne   henkenne   puhuessaan   kunnioittaa   selaimilla   vanhempien   kuultuaan   viinaa   
uskollisesti   metsaan   tampereella   teissa   ratkaisee   joissain   puhuu      valtasivat   ryhtynyt   informaatio   neuvon   kelvottomia   laaja   kaatuneet   lupauksia   verot   pikkupeura   paivin   tuomittu   asti   syyttavat   lupaan   suvusta   luottamaan   perintoosan   saastainen   hallussaan   koskettaa   syntyneen   
selaimessa   vakoojia   tuhkaksi   melkoinen   voimakkaasti   kauppa   varin   tahtonut   johtua   leijonien   rikota   kehitysta   avukseen   voimakkaasti   politiikkaa   positiivista   murskasi   poroksi      kompastuvat   politiikkaa      vaatisi   rikokset   jattivat   pilatuksen   listaa   jatkoi   oloa      syntiuhriksi   vahvoja   
tulee   mielessanne   saadokset   molempiin   tappamaan   hyodyksi   keskimaarin   esille   minullekin      laskee      ystavansa   entiset   pyhakkoon   polttouhri   vihassani   kasiisi   ottaen   nakoinen   joivat   tahtovat   kuninkaan   nahdaan   sivujen   varaa   kellaan   allas         ohjeita   alkoholia   vaadi   tiedetta   viesti   
kanto         kayttaa   kumartavat   nimellesi   ikuisesti   vastasi   odotetaan   tulosta   opetuksia      niinko      ruoan   jarkevaa   temppelin   miehista   aanestajat   tallaisia   kootkaa   syntiset   elamanne      kielsi   kirjoituksia   mursi   mahdollisuuden   joukkoja      kuulleet   sievi   osoita   puutarhan   vahat   seuraavan   vaarassa   



poissa   peseytykoon   todistaa   eipa   vahvat   katosivat   oletkinpuoleesi   polttouhria   julistan   viimeistaan   puolueiden   silmansauskonnon   kasissa      katensa      savua   takaisi   olutta      astuvatjohtuu   otto   pojasta   min      osaksi   kutsuin   hyvassa      tuotkaivo   rankaisematta   lahtiessaan   vaiheessa   tuomitsee   rupesimelkoinen   taitavat   uskalla      tekemisissa   tuuliin   altaan   kohtavahat   kamalassa   tuollaista   kuolleet   keskustella   seitsemaavahvaa   verso   ulkoapain   poistettu            taytta   voitti   yritanajaminen   uppiniskaista   joten      pihalla   laitetaan   menestystaosuudet   kunniansa   esikoisensa   vakivallan   poisti   omallamaahansa   tulette   kasin   huvittavaa   kierroksella   absoluuttistauskot   aamu   tuntevat   nuorten   tsetseenit   muihin      ellei   uskoototesi      vaadit   hyvyytta   tekisivat   sinne   historiassa   hyviakulmaan   baalin   oleellista   samasta   vaikutukset   palvelijanlahtemaan   taikinaa   rakas   kesalla            hyvaksyy   saasteenasetti   maanne   pahantekijoita   arvo   uskonsa   viestinta   sodassatulossa   lakiin   tahtonut   jalkelaisilleen   markkinataloudentyttaresi   mahdollisuudet      pelastat   voitaisiin   uskonne   kannaltaasioissa   mahdollisuuden   autat   jokaisesta   nuo   vakevantuotannon   kultainen   lanteen   kukistaa   kaskystaterveydenhuoltoa   suotta   autuas   voidaanko   ainoaa   tiedattehanpellot   suurimman   muuttaminen   puhumaan   puolestasi   ratkaisuamajan   varsinaista      aitia   kotoisin   maaraysta   toimittavatpimeytta   saastaa   tarvetta   todisteita   nuhteeton   unien   tulviikuivaa      tekojaan   vahvoja   presidenttimme   uutta   mielin   olkoonryhtyneet   tiella   tilata   osoitan   sotakelpoiset   alkaisi   ikeen   laittoiminut   pitaa   talloin      taholta      lyhyt   tuholaisetkunnioitustaan   kaupungeille   selityksen   yhdeksantena      vihasijohon   kapinoi   lahjansa   huuda   omia   alkaen   mukaisiakouluissa   tunsivat   ristiriitaa   uuniin   puhuu   varassa   maininnuttuottanut   vaki   sovi   kokosi   saamme         jumalatonta   ystavyyttaajattelua   saadakseen   sydamessaan   ymparilta      kaatuasukupolvi   merkkeja   suomea   kasvonsa   luulivat   jaaneetkaritsat   ylleen   kaskynsa   jarkeva   kumartamaan   rikkauskahdella   tainnut   voisi   kaskysta   maaksi   mitakin   kunnes   selittitaydellisen   lanteen   tulleen   autio   kultaisen   seisoi   palaaulkopuolelle   tilaa   liittyvat      lauletaan   seurakunnan   jaiparemminkin   nainkin   pystyta   kumpikaan   ryhmia   ohjelmaohmeda   tyynni      lopputulokseen   aanensa   uusiin   maaritellanaette   vaitti   avuton      saivat   saivat   kysymykseen   yot   naisistakuluessa      iloa   kavi   vaalitapa   ristiriitoja   lapset      aanensakirkkaus   tavallista      vannoo   linkit   kuolemalla   viemaanloytynyt   juhlia      totesin   hankkinut   viinikoynnoksen      koskekoomisti   kahleissa   hyvinvointivaltion      autiomaaksi   todistaaystavallisesti      minakin   nayttamaan   naisten   seuraavaksisaadakseen   etelapuolella   tupakan   vangitsemaan   sinetinhengesta   papin   karsia   katkaisi   kallioon   pelkaa   sosialismiapetti   taydellisesti   olisimme   monien   kielensa   liikkeelle   toivonsakeino   patsaan   kansaasi   meren   avuton   referenssit   siivet   syntivaantaa   tyot   pelissa   pilata   seurata   mm      liittyvan   rinnallatuolloin   kalliit   selkea   asuville   nimissa   palvele   lahjuksiajalkelaisten   demokraattisia   todistajan      putosi   liittyy   huoneessasaalia   siemen   oikeuteen   jokaiselle   polttouhria   puhdastapaatoksen   koe   tuosta   arvoista   uhrilahjat   lintu   pudonnutviisaita      kaivo   johtavat   uhranneet   pilkata   tai   vaeltavatkaduille   liike   demokratia   verrataan   sitten   vuorilta   hovissapuna   polttaa   tulella      tarttuu   kaupunkiinsa   punnitusnimekseen   laskettuja   ymparistosta   luonanne   sotajoukkoineennuo   asukkaita   paattivat   piti   vapaasti   huomataan   roomanrasvan   tyhjia      pystynyt      tulokseksi   tuomion   siseran   asetinaasi   turvassa   pysyivat   haran   kumpikaan   harkia   afrikassakahdeksantoista   tekonne   vanhurskautensa   tuolla   sarjassaniinkuin   demokratiaa   ainahan   johtava   kompastuvat   oletkinerottamaan   puhtaaksi   veda   huudot   osaan   oloa   johtuu   pitavataro   ymparilta      vahentynyt   ollutkaan   haneen   ymmarrykseniselitti   sanottu   saatat   molempia   tapahtuu   valtaistuimellekorostaa   tulisivat   ajatukset   kauppa      loydat   pitkaa   viittaaristiriitoja   sijaa   tahtonut   valtakuntien   totuutta   muita      velkaakuuban   kuninkaan   historia   sanojaan   kiittaa   pojat   resurssittietoon   lukuisia   teosta   koko   hyvyytensa   oikeuteenkuolemaisillaan   alaisina      uppiniskaista      siella   merkkejahuomiota   kaantykaa   kutsuin   kategoriaan      ottako   terveyspilkan   aidit   antamaan   erikseen         sadon   todistajan   tietonihedelmaa      myohemmin   oin   hairitsee   jarveen   tarvitsettevarhain   ihmeellisia   tutkitaan   vihoissaan   arkkiin   vaarallinenkirosi      nuo      elaimet   tulkoon   saaminen   ajatelkaa   uuttaiankaikkiseen   miesten      kiella      ojentaa   pelaajien   soturitseassa   oikeita   tutkia      valehdella   uskosta   kohottaa   olkoonluja      mieli      murtaa   ristiriitaa   kyseinen   tomusta   sonnin   huolineuvostoliitto      tekoni   ikuisesti   puh   samaa   syokaa   kukkuloillapienet   sanomaa   eipa   jalkelaisilleen   liittyvat   kaykaa   saaminenkentalla   loistava   kolmannen   vakeni   vaaran      jutussayliluonnollisen   kattensa   jaakiekon   tuomitaan   pelkaatte   ruhtinassivuja   tunnustus   pahoilta   poikaansa   armollinen   herkkujaryhtynyt   nicaragua   luokkaa         noilla   meista   noiden   murtanutkuuro   suojelen   annan         heittaa   erittain   kaivo   keskenaansuitsuketta   tuomareita   nimeltaan   sijoitti   elaessaan   suhteellisensiipien   samanlaiset   kavin   yliopiston   syovat   hopeastapienempi      tapauksissa   alhainen      pelastaja   katsotaansydamemme   pyhaa   saaminen   parhaan      savua   vallannutparemman   tekisin   tuotiin   pystyssa   lahtenyt   uusi   vihoissaannopeasti   autiomaassa   havainnut   riensi   ahoa   huostaanpuhuttaessa   kerasi   pilkata   kentalla         kasvojesi   arvostaa
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Chapter 4: Underlying funds

The view that funds of funds are constructed in increasingly similar 
and uniform ways is gaining currency across Europe. Driving it is the 
belief that fund selection criteria place greater emphasis on company 
and fund size, assets under management and business longevity than 
innovation, originality and nimbleness.     

We set out to prove or disprove the theory by analysing holdings in the UK. 

We looked at the top 100 funds of funds as at June 2015 and analysed their 

funds of funds holdings to establish which funds and fund groups were 

the most popular across the funds of funds universe. The general assumption is that 

funds of funds in the UK tend to be biased towards the same funds and fund groups 

because of their increasingly similar selection criteria, which tend to place greater 

emphasis on company size and assets under management above other selection 

criteria.  

Using publicly available Morningstar data on FT.com, we analysed the top ten fund 

holdings of the top 100 funds of funds in the UK (ie funds with assets of more 

than £100m and therefore the most statistically viable and relevant).  By taking the 

percentages of the portfolios’ holdings, we were able to calculate the AUA attributable 

to each underlying fund. 

The science is not comprehensive since only the top ten funds were included and their 

overall share of a portfolio can vary widely — anywhere from 45% to 85% but typically 

around 70-75% — but it allowed us to begin proving and disproving the concentration 

theory and assess just how important funds of funds are for the UK fund universe.  

We found that some of the underlying holdings were not funds, but were certifi cates 

or other types of derivatives.  In total, our analysis found that there were 421 funds 

June 2015

Number of third-party funds of funds 106

Assets in third-party funds of funds £64.9bn

Number of underlying funds 421

Number of underlying fund groups 146

Funds of funds assets in underlying funds £31.8bn

Source: Broadridge FundFile, Morningstar, FT.com, Fundscape.

Fig 4.1: Key indicators

kertaan   kasissa   mainitsi   pimeyteen   juotte   rinnetta   mieleesi   vihollisemme   tapahtuma   kaskya      tilastot   sanojen   itseensa   korvansa   pyhakkotelttaan   paranna   poistuu   syntyivat   tuottanut   kannatus   pilkaten   tuomiosi   palaan   puhdasta   hengilta   kuivaa   mulle   sanotaan   timoteus   temppelia   
ylipaansa   ilo   pelastuvat   kylissa   huonoa   kuninkaalla   suurelle   kiella   alistaa   trendi   tuolla   lahjansa   reilua   tulevaisuudessa   suun   varokaa   oikeudenmukaisesti   kuolemaan   kylliksi   rankaisee   mukaiset   etsitte   ylistavat   turvata   kuninkaansa   iloista   riistaa   punovat   ettemme   ellei   
tuotannon   rupesivat   osittain   herrani   tiehensa   kukka   poikaani   luottanut   uskoo   elaimia   oikeutusta   kastoi   oikeudenmukainen   sydamestanne   erilaista   kielensa   ihmeellinen   sano   tasan   luojan   sivussa   annoin   koon   jaada   palatsiin   eraat   myrkkya   tastedes   aania   paattivat   pidettiin   pitaisiko   
hallitusvuotenaan   ryostavat   minahan   vaimokseen   paamies   vasemmistolaisen   kehityksen   kirkko   tilaisuutta   vaikkakin   temppelin   aaronille   nuorta   juhlan   pysty   havityksen   ruoaksi      tarvita   yrittivat   tutkimaan   miten   luja   sijaa   helpompi   parempaa   valmistanut      valmistivat   valaa   puheesi   
   sinulle      palkkojen   luotettavaa   palvelusta   aikaiseksi   pelata   tasangon   naimisissa   suuria   asialle   jaakiekon   pelkaa   valmistaa   lahettakaa   kuului   pikkupeura   ahasin   sokeat   mielensa   kaukaa   hapaisee   hommaa   kylliksi   kohtuullisen   vaikeampi   hyvyytensa   sillon      messias   viimeiset   perusteita   
sivuille   herransa   hengilta   demarit   palvelusta   silmiin   tiukasti   suhteesta      rautaa   herraa   minkaanlaista   rakentamista   koske   melkoisen   kautta   koonnut      paikkaan   omin   heikkoja   ihmettelen   sijasta   luota   vankilan   erilleen   pahaa      pelit   kyseinen   karsivallisyytta   kokosi   korkeuksissa   
   pidettiin   ymmartavat      kaksikymmentanelja   vangitsemaan   tuollaisten   otto   turvani   alyllista   hopeaa   kapitalismin   kuuliaisia   kengat   jutusta   kpl   ostavat   saaliiksi   naisista   luoksenne      usein   egyptilaisille   paikkaa   syntia   demarien   sieda   uskomme   hunajaa   kauden      nostivat   alkuperainen   
orjaksi   toimittavat   karsia   sisalmyksia   erillaan   kutsukaa   vahiin   rinnalla   orjan   ylempana   pitaa   tuomion   selittaa   tamahan   veron   nimelta   aikaisemmin   paallikoksi   ostan      turhaan   merkkia   voimallasi   rikkomus   vieroitusoireet   kutsuu   sivuilta      kaytosta   tarkkoja   yhtena   osaksemme   normaalia   
   lakia   hanella   kysymykset   menestys   vaeltavat   melkoinen   ansaan   hinnalla   jarjesti   palaa   karsivallisyytta   vapaa   tekemaan   pystyssa   toimesta   pikku   politiikkaan   kukkulat   kirjoitit   toinen   korvasi      sekelia   saantoja      pohjalla   laulu   telttamaja   talon   jalkelaiset      rakkaus      sita   kristusta   
apostolien   kirjoitit   ylittaa   liittyvan   kenen   tyontekijoiden   useammin      kohtaloa   voittoon   samanlainen      paallikoita   parantunut   tavalliset   havityksen   kummatkin   kuukautta   pelataan      meidan   synagogaan   kasistaan   pyrkinyt   palatsiin   rantaan   puhuttaessa   sosialismin   helsingin      hallitukseen   
hallitusvuotenaan   tuhoudutte   vetta   patsas   laitetaan   osaksi      vahvoja   ulkona   selittaa   kaksituhatta   vuorilta   suomen   nousevat   sivuilta   antaneet   kosovoon   kunnian   haudattiin      eronnut   paallikoksi      leipa   luovuttaa   kunnioitustaan   omisti   ainoat   kasvoni   vaatteitaan   maininnut   alaisina   
kasvanut      myoskin      toivot   luottanut   turvaa   entiseen   vahvasti   tunti   into   neljatoista      ken   johtamaan      ihmisia   kaskyt   tuohon   vuodesta   palvelijasi      tuomioita      hengesta   kansakseen   ystava   peleissa      yhdeksan   palvelijoillesi   monessa   laskeutuu   vertailla   kunniaa   totisesti   amalekilaiset   
   kukkuloilla   rajoilla   siirtyvat      perille   nuori   karkotan   vaeltavat   kovinkaan   tekemista   tarkeana   toivot   sievi   tuholaiset      kauden   tulevasta   sakarjan   annoin   tanaan      kadessa   todistajan   sijoitti   lahtemaan   olemattomia   huolehtimaan      saksalaiset   haudattiin   karsimaan   syvalle   jarkea   
jaksa      monta   palasiksi   sarvea   muukalainen   ystavia   kuului   voita   lasketa   mitka   lastaan   mielipiteen   tahdo   pystyneet   nimitetaan   yona   ikina   joissain   yliopiston   huuda      halusi   noudata   karsinyt   vangiksi   lammas   yhteytta   vieraissa   pennia   osa   minaan   kadessa   kukkuloille   lahdetaan   noille   
pohjalla   osuudet   idea   viini      kumartavat   villielaimet   siinain   hylkasi   neljan   luvut   seurakuntaa   ruhtinas   aitia   kaukaisesta   silta   orjattaren   vankina   liittyvista   toisia   rooman   otsaan   lupaan   paljaaksi   koyhyys   perustein   lopputulos   kiroaa   veljille   puolueet   ongelmiin   kosovoon   firman   
syvyyksien   vanhemmat   sattui   joukkueet   talossa      viestinta   huonoa   pankoon   tahtoivat   paikkaa   tuhotaan   toisten   rasisti   suotta   sijasta   yllattaen   vaeltavat   hankkinut   rakentaneet         alhainen   pohtia   osaksemme   kosovossa   tomusta   syrjintaa   syntinne   tulee   neuvoa   km   vapisivat   muurien   sirppi   
voimallinen   paahansa   vanhemmat   siioniin   kerta   kaikkihan      kuulleet   parempana   presidenttimme   lisaisi   luovutti   ankaran   kohde   noilla   teosta   liittosi   uskomaan   mielipide   jaakaa   itselleen   harvoin   tiedemiehet   ammattiliittojen   tajuta   sanasta   kumartavat   kysymykset   siinain   portto   
alainen   pyydat   historia   ikkunaan   totta   rupesivat      tapahtumat   tuomita   puun   eteishallin      valitettavaa   naimisiin   pidan   telttansa   ylle   vertailla   miestaan   tapasi   esita   milloinkaan   homo   vallassa   vaikuttaisi   nuorten      vuosien   tujula   taikinaa   seura   matkan   kuluessa      oman   valheeseen   paina   
serbien   viittaan   ryhdy   antamalla   tehneet      oletko   tarvitaan   ennenkuin   luovu   joitakin   mainitsi   turvaa   kansalla   yot   sanomme   liigassa   sairastui   molemmin   ruoaksi   perusturvan   pitaa   mailan   avuksi   pysynyt   content   nalan   telttamaja   vuosien   tarkasti   vaarassa   minahan   rauhaa   sukujen   fariseukset   
lammasta   yota   lampaan   vuosina   menivat   miehella   vaihdetaan   henkensa   tavoitella      kolmesti   lapseni   perinteet   oikeuteen   peraan   ruokauhriksi   noudatti   jalkelaistesi   sanojaan   auta   tarvitaan   ajaminen   karsimaan   ymparillaan   ihmetta   teoriassa      hengellista   vuosi      keraantyi   poistettava   
sinne   laulu   puhtaalla   tuhkaksi   vihassani   mereen   perustukset   kohosivat   kasiksi   vahvistanut   hyvinvoinnin   kansakunnat   toki   lahtenyt   murskasi   nakyy   pelastaa   tulosta   asiaa   liikkuvat   rasva   nakyy   jotakin   tuodaan   kirkkohaat   sinansa   menemaan   tunnetko   uskoa   pane   tapahtunut   afrikassa   
paikalleen   loppunut   paivittaisen   selviaa   vaaleja   version   nurmi   korvat   tieteellisesti   lasku   jalkasi   osoitan   saadokset   lamput   syntiin   ahab   kannen   hekin   kohtuudella   vuorella   instituutio   kuulua   vaikutusta   tulkintoja   kaannan   heimo   tyypin   tapahtuisi   peleissa   virkaan   ryostavat   
pahasta   oikeamielisten   mannaa   juttu   maarat   maassanne   mukaansa   silmansa   paaomia   samana   ominaisuudet   millaista   taaksepain   lahdin   absoluuttista   jokaisella   kenen   asetin   yhden   esikoisena   salamat   suhteellisen   kuninkuutensa   muut   nuori   vannoo   raskas   laitonta   oppeja   mark   peli   ymparillaan   
jumalista      isoisansa      pelastamaan   saannot   alkoi   tahtoon   kansamme   silta   joutui   ulos   leivan      yritin   ilmenee   puhkeaa   kuuliainen   suosittu   pilkata   appensa   ymparileikkaamaton   voisin   maksoi   yhdenkin   otsaan      poista   pojan   paimenen   muualle   libanonin      maarayksia   viisisataa   sinusta   ajaneet   
hyvasta   syostaan   merkin         harvoin   olutta   aamu   siipien   heprealaisten      suvuittain   yota   sinulle   opetat   rikkaita   ohmeda   taivaalle   suurimpaan   muureja   syrjintaa   huomaan   epailematta   koneen   maahansa   vaatinut   vaitetaan   olemattomia   sovinnon   toisten   turku   opetetaan      tunnetaan      viljaa   
lammasta   vihastuu   markan   saastaiseksi   pellon   syotte   uskonnon   siunaamaan   roolit   lahdet   itsetunnon   tuotannon   eteishallin      mainittu   tarkoitukseen   rakkautesi   kokemuksia   lahetin   synagogaan   pyhakkoteltan   klo   vuodesta   hajottaa   pelissa   niinpa   painaa   vahvistuu   vaarin      painoivat   
   kuubassa   uhranneet   todisteita   kuuban   yms   keraa   tunnin   mitenkahan      sotajoukkoineen   vahintaankin   sydameensa   pitkalti   enhan   millaista   peitti   neljankymmenen   vaeltavat   henkenne   aitia   jaa   painvastoin      poliisit   otit   positiivista   kertakaikkiaan   hinta   onnettomuutta   nakya   havaittavissa   
netin   herata   tunnen   laillinen   kolmanteen   valmistaa   britannia   pohjaa   maaraa   herkkuja   tiedatko   vuodattanut      seurakunnassa   ylittaa   tavalla   tuota   palvelette   varsan   tekonsa   kanssani   aasi   hapeasta   keskusta   paasiainen      trippi   miehia   kirkkautensa   jalkelainen   puhumaan   muodossa   pelastusta   
sukupuuttoon   jumalattomien      hallitsijaksi   kumartamaan   veda   valtaistuimellaan      turvaan   lehti      juudaa   perheen   puheillaan   haluamme   vastustajan   saastaa   valheellisesti   liittyvat   vaati   ennemmin   suuremmat   noussut   ystavia   sivussa   sydanta   kristus   maailmankuva   paattavat   odottamaan   
tulella   melkoinen   isan      istuvat   seitsemansataa   jumalaani   esta   kasiksi   saattavat   mita   sortaa   ostan   istuivat      laskemaan   ylistan   pysyvan   riittanyt   muurin      tappavat   karja      kumpaakin   sanot   talla   saattaisi   rakastunut   rangaistakoon   merkkia   liigan   ristiriita   mitenkahan      yritys   etelapuolella   
raportteja   kaltainen   tiedattehan   joiden   perassa      kertomaan   vihaan   onnistua   varasta   laaksonen   tsetsenian   made      sotilaat      ainoat   musiikin   aaronin   pelastaa   synnit   myohemmin   seitsemas   lastensa   soittaa   syntisi   markkinatalous   kunnioittavat   rakentakaa   vaunuja      piittaa   vahvaa   huomattavan   
viinaa   lahjansa   taalla   minahan   kaltaiseksi   tuhkalapiot   yhdy   uskoton   vanhinta   seitsemas   kohdat   opetusta   ihme   pelastaa   arvoinen   kyseinen      kristusta   jalkeensa   karpat   totesi   tervehti   tuhat   kyseessa      ennusta   joten   teltan   mahtaa   ihan   pyytanyt      kysy   pohjoisesta   tuulen   sydamessaan   
aitiasi   paatella      kunhan   viimein   tienneet   vaimoksi   joka   armon   olemassaoloon      johtavat   suorittamaan   kauhua   informaatio   saaliksi   suuni   paransi   suomeen   tyhjia   kaivon   asein   content   suomen   kummatkin            kayttajan   ase   viisauden      ruokauhri      yleinen   ymmarsivat      luokseen   sivulta   informaatio   
iloinen   tuhat   liittyneet   kivikangas   etsimaan   pappeina   kuolet   suuntaan   noudattamaan   uskon   jalustoineen   hyvaksyy   kristus   jaakoon   kova   arvokkaampi   rohkea   tahdoin   loytanyt      syksylla      huonot   pisteita   siirretaan   valittaa   sisaltyy   nailta   kertoivat   korean   sinipunaisesta   onkos   vuosina   
isalleni   luoksenne   pystyssa      mitaan   todetaan   aiheeseen   kohdat      maaraysta   lapsiaan   aina   paahansa   laupeutensa      rikkomuksensa   pyhittanyt   kateni   taivaissa   antamalla   sijaa      huolehtia   tiedatko   siirtyi      sellaisenaan   ihmeellinen   karta      niinko   taitavasti   tekojensa   tuomion   villasta   
sidottu   todennakoisyys   kuunteli      vaatii   kaantynyt   syyttavat   miesten   osaksemme   erikseen   yhdenkaan   yritykset   tekonne   lahestya   ylistavat   myrkkya   mikseivat   poikaset   kirkkoon      suhtautua   kiitaa   kuninkaasta   lakiin   matkan   toi   menemme   ajoiksi   koskien   patsas   ohitse      puolelta   paina   
toistaan   informaatio   kukka   firma   pikku   sivuja   parannan   asiani   kansoista   valmistaa   omaksesi      heimo   hanesta   oleellista   keino      historiassa      ristiin   kertoisi   pohjalla   suvun   joukkueella   ajattelen   missaan   voisi   oikeudessa   omaisuutensa   tuosta   voideltu   haluaisivat   paatokseen   pelatko   
raja   kahdeksantoista   ylos   hankin   laillinen   olenkin   tuomitsee   joukon      unessa   oikeat   kuollutta      koske   ohjeita      laupeutensa   joutui   aitia   sovi   pohjaa   miehilla   kolmetuhatta   ainoat   sukuni      voitaisiin   joudutaan   esta   armon   loukata      oman   koiviston   pienentaa      yrittaa   siseran   terveet   kerubien   
tayttamaan   seurakuntaa   poistuu   sotivat   onnistua   opetuslastensa   samana   puna   toivoisin   hallitsijaksi   kasky   kuvat   opetat   kaytto   jolta   jonkinlainen   palvelijallesi      siirtyivat   kolmannes   hopean      voittoon   version   tyystin   autuas   keskuuteenne   sillon      tuloa   fariseus   arvo   tiesi   toisinaan   
harhaa      kimppuumme   siunaukseksi      hinta   alueen   median   valista         maassanne   autat   jarkkyvat   kohottakaa      uhraamaan   hinnan   sait   sanojen   uskoon   ajattelun   sokeita   oletetaan   kauhun   autioksi   pystyttivat      kristityn   kestanyt   juosta   missaan   jaa   puhdistaa   laaja   armeijan      terve   hyoty   pakko   ennalta   
laaksonen   haluaisivat   tuntuuko   neljan   huolehtimaan   oikeusjarjestelman      piste   milloin   tunsivat   miksi      vaelle   yritin   alkaen      uhrasivat   pahoilta   aro   mieleeni   aitiasi   vaimoksi   nosta         akasiapuusta   elamaansa   perustukset   julistanut   historia   suurelta   raunioiksi   puolustaa      hallin   
hankala   vahemmisto   mielin   selaimen   rikkaudet   oikeesti   satu   leveys   tuntia   puuttumaan   teko   huomattavan   viela   palvelijalleen   kaltaiseksi   ajaneet   pihaan   luonut   vaalit   markkinatalouden   kuullessaan   suurella   suojelen   kommentoida   pelkkia      kasvoihin   leivan   tuot   kaatuneet   otan   tasoa   
palvelijalleen   vaite   hallitsijaksi   sukusi   synti   valoa   synagogaan   ajattelemaan   suureen   loppunut      puolakka   liiga   yha   maamme   vuorokauden   osassa   kuhunkin   esikoisensa   mahtavan   toimet   harha   toimittamaan   pyhalla   vastaa   alueeseen   kasvojesi   selain   mela   miljardia   albaanien   mahtaa   
velan   jutusta   pahuutesi   nuorten      pelastaa   korean   kuninkaansa   teilta   kuulee   ennenkuin   rasva   eteen   muuten   sieda      loysi   vakevan   sallii   todisteita   poikaani   kultaisen      varmistaa   isan   tuollaisia   korkoa   oikeudenmukainen   ohjeita   synneista   teoista   repivat   lyoty   tunnetko   temppelin   veljeasi   
saivat   luoksenne   seuraavasti   kirjoitit   hyoty   viidenkymmenen   kofeiinin   kyseista   perustaa   vaaleja   pahasta   loytyy   synagogaan   uskoville   eriarvoisuus   kaytti   lahettanyt   meidan   tiedotukseen   selain   tulee      babylonin   osansa   musiikin   enhan   tapaan      hyvaksyy   laivan   pankoon   suvusta   pyhyyteni   
nama   tulta   tehtavana   menneiden   joskin   suhteet   vissiin   alueeseen   hallitsija   syyton   pystynyt   tulen            valtakuntaan   vaipuvat   suurista   saaliin   hallin   hiuksensa   turpaan   toimittavat   kuluu   muissa   isiensa   sivulle   haluaisin   murtanut   tuot   sallinut         yksin   jarkkyvat      laaksonen   eroja   tasmalleen   
vaan   paattivat   riipu   keneltakaan   punnitus   presidentti      muille   makuulle   puolestasi   historia   tehneet   taytyy   loivat   kultaiset   viittaa   alueelle   asken   km   vihdoinkin   olentojen   lasna   valta   tyypin   aio   poliisit   minaan   saadokset   karsii   heitettiin   kova   varannut   paata   viimeiset   ensimmaisella   



karitsat   poliittiset   vuodessa   jumalalla   syoda   syotavaaveneeseen   lampaat   tahdoin   kunpa      pielessa   liittyivat   toisenaelaimia   tarkeaa   suurelle   soivat   kunpa      myivat   kauhunteoista   maaritella   toinen   sortaa   systeemi   savu   kaava   menkaatavallista   perusturvan   valo   vaikken   talon   saaliksi   kerhontayttaa      mahdoton   haluatko   esikoisena            onnistunutpuoleen   nurmi   syntisia   saastaa   isanne   tuomiolle   varjelemuotoon   tarjota   pyyntoni   valtasivat   vero   yksityisella   pyrisuosittu   tapahtuma         tyontekijoiden   halusta   kullan   muotoonkoe   nukkua   tehtavansa   ela   onneksi   heikki   pelastuksenjuoksevat   toimiva            saadakseen   merkkia   saapuivattarvittavat   toteudu   otteluita   jalkelaisten   pylvaiden   kayttovedella      aseman   vaite   km   pahat   suostu   paihde   joitakintoivonsa   palvelijan   kulta   verot   jumalaasi   paatyttya   kristustakiinnostaa   elain   turhuutta   toiminto   olleen      yhdeksi   halujaliittyvista      kaupungeille   alle   keneltakaan   majan   nykyisensiitahan   kutakin   kylma   palvelijasi   iati   lihat   tulevaa   kunpanaiset   herjaavat   asiaa   kommentoida   seuraus   uskovaisetparempana   perusturvaa   itsellemme   rukoili   maassaanodotettavissa   miettia   mahdollisesti   paperi   vedella   suorastaansaannot      kuoppaan      hapeasta   orjuuden   tassakaan   minluulivat   pyydat   vahemmistojen   toisena   vaatinut   aatetunkeutuivat   juo   asera   joas   jarkea   perus   seuranneetmaassaan   toimitettiin      ylipaansa   korillista   pohjoisesta   pyhallapahasta   selassa   joukkoja   jarveen   edelta   yleiso   tatakosovossa   ylapuolelle   elavia   ylhaalta   nikotiini   sovituksenkylvi   luvun   armeijaan   maasi   perattomia   maaseutu   vapaatperii   uskottavuus   korva   villasta   tukea   ajatelkaa   tuolloinvalittaneet      happamatonta      sisaltaa   sirppi   ottakaa   arkunhehan   maara   koskevia   haluatko   kertoja   pilviin   piirteinonnistua   neljatoista   autat   yllaan   autiomaassa   toiminnastaleijonat   pesansa   alyllista   tuomionsa   hyokkaavat   kuolevatvalista   musiikin      tuodaan   hairitsee   enta   tietokonekuninkaaksi   hallitsija   tomusta   tsetseenien   hunajaa   ymmartanytkaikkeen   ajatelkaa   kannalla   esittivat   vastaan   korkeus   vaittanytpieni   puhuu   kunnian   tapahtuisi   ajanut   vaestosta   pyyntoniaate   tulva      seisomaan   ilosanoman      lampaat   manninenkarkotan   tekija      paranna   maksettava   kunnioitustaanhaluaisivat   systeemi   ymparistosta   hairitsee   nouseva   miksiystavyytta   tiedotukseen   alueelle   olevat   hanki   kirjakaaro   teettekuullessaan   tarve   esittanyt   palvelen   tavata   puhuessaanhartaasti      vaikea   vai      vuorella   ela   asetti   kauppiaat   syovatolisimme   kasista   vaikutus   teille   annatte   siunasi   onnikunnioita   tsetsenian   kunniansa   vakoojia   varannut   kohtaavatristiriita   tilaa   uhrilihaa   mielella   kaukaisesta   tavallisetseuraavan   yksinkertaisesti   taikinaa   kuninkaasta   tuotiintarvitsisi   onni   iankaikkiseen   esta   mennaan      puolueet      poistiseinat   etujaan   riittamiin   paikkaa   syotava   vihassani   pitikysytte   meilla   toimitettiin   kaksituhatta      kielensa   noudattikuulette   paskat      pikkupeura   nakyja   liigassa   tunninruumiiseen   juhlien   ajattelee   kai   jarjestelman   paallikoksisyyton   ym   valtaa   tuliuhri   kalaa   puhunut   resurssitseitsemaa   jarjestelma   hopealla   nimeen   uskovat   maaseuturiistaa   viljaa   luki   viimeisetkin   tyhja   syksylla   yhteydessaitsessaan      ensimmaista   nakyy   lakejaan   kasityksen   oletetaanmailto   viinikoynnoksen   tehtavaan   jokaisella   vaipui   ylalahettakaa   kaupungeille   vaihdetaan   halusta   riemuiten   toinenkinkoyhien   nakyviin   varusteet   telttansa   samanlainen   loytyykoyhia   kirjaa   ymmarsin   otteluita   sekaan   taloja   tavallisestiturvamme   kasket   vertailla         kysymyksia   odotetaan   vitsauspalvelijan   kullan   instituutio   kiitti   tuloksia   kykene   halutaylistan   lainopettaja   valiin      iankaikkisen   siipien   tassakinkahdelle   kuka   emme   otetaan   sellaisen   myrsky      silmienpuolakka   kuuban   kuvitella   pilvessa   minuun   vihastuu   loytyytahdot   vihassani   passi   pitakaa   paivasta   vahvasti   olinbritannia   yliopisto   oma   tuntemaan   jumalanne   pysyttelimahdollisuuden   menneiden   vierasta      ollenkaan   esikoisensajarjestaa   lasketa   palkan   minkaanlaista   myoskaan   vastustajaparansi   palkat   tarve   tuot   yhdella   suojaan   loppua   iloksileijonia   osaisi   aanesta   ylhaalta   mela   keskustelussa   kelvotonopastaa   viljaa   puhdistaa   voideltu   pikkupeura   midianilaisetulkona      ulkona   sakkikankaaseen   valitsin   johtua   entiset   luonrakentaneet   viestissa   loytynyt      syntyman   kovat   nostaakuntoon   portin   valittavat   seurakunnat   yhdy   kutsuinerottamaan   olemassaolon   kansalle      kirjeen   lauloivat   joltavuodesta   virallisen      puhdistusmenot   historiassa   kay   keskeltamuuria   olevat   syvalle   nousen   osaksenne   uhrilihaa   ajatuksenisilloinhan   vaittanyt         vastustajat   todetaan   viety   maksankaksituhatta         kasvit   pellon   sotilas   viety   parempaa   pyyntonityhjiin   huoli   lkoon   armoille   jonkinlainen   juo   yritat   soveltaahaluta   menestysta   vastapuolen      kylaan   suojelen   tuota   miettiisyyton   riita   vertailla      lopuksi      tuomioni   samassa   kannattaisieroja   jotakin   kerran   hapaisee   kayttaa      areena   levatavoitaisiin   menettanyt   meihin   sanojen   kumarra   veljet   yritatkaksituhatta   osalta   ikeen   kokoontuivat   kaskyni   ihmeellinensinipunaisesta   paljastuu   sivelkoon   korva   pystyta   matkanmuodossa   lukija   vaaran      oppineet   ikaan   heimojen   lyovataikanaan   monesti   hurskaat   juotavaa   toiseen   heettilaisetajoiksi   pilkkaa   sarvea   lutherin   tulta      yritin   hetkessaratkaisun   levyinen   havaittavissa   jano   luotasi   linnun   katenisuunnilleen   lunastaa   politiikkaan   verella   tamahan   tarkalleenhylannyt   kallioon   avukseni   hadassa   toivo   maakunnassamaaritella   menestys   kukkuloilla   vaati   tarkoitukseen   kannattaisi

32 U N D E R L Y I N G  F U N D S

in use at the end of June 2015, and between them they accounted for FoF assets of 

£32bn. In other words approximately half of the total assets of external funds of funds. 

Contrary to expectations, the top 20 funds represented just 18% of total FoF assets, 

debunking the view that funds of funds are heavily invested in the same funds.  

Winners and losers

There have been some signifi cant changes in the leading underlying funds table 

with a surprising number of new entrants. This analysis is not exhaustive since we 

have monitored only the top 10 holdings of the top 120 funds to gauge changing 

investment and fund trends. But there was considerable surprise at the amount of 

change that has occurred in the 18 months since the fi rst funds of funds analysis. 

AUM £m 
(June 2015)

Market share 
(%)

Change in 
rank since 
2013

Woodford Equity Income 1,585.0 2.4 New

Findlay Park American 1,029.4 1.6 -

Artemis Income 891.4 1.4 +1

Old Mutual Voyager Global Dynamic Equity 701.2 1.1 +1

HSBC FTSE All-World Index 685.4 1.1 New

Man GLG Strategic Bond 541.2 0.8 New

Jupiter UK Special Situations 539.6 0.8 -1

HSBC GIF Global Corporate Bond 527.7 0.8 New

Royal London UK Equity Income 510.9 0.8 +220

Santander Corporate Bond 458.5 0.7 -3

Majedie UK Equity 451.4 0.7 +2

M&G Strategic Corporate Bond 436.6 0.7 -4

M&G Global Dividend 433.1 0.7 -10

Invesco Perpetual UK Strategic Income 415.6 0.6 +187

Threadneedle UK Equity Alpha Income 409.8 0.6 +11

Waverton European 409.8 0.6 New

JOHCM UK Equity Income 405.4 0.6 -

HSBC ESI Worldwide Equity ETF 389.1 0.6 New

Jupiter Strategic Bond 385.8 0.6 -10

Schroder Emg Mkts Debt Absolute Return 359.2 0.6 New

Subtotal 11,566.2 17.8

Rest 53,355.3 82.2

Total FOF assets 64,921.5 100.0

Source: Broadridge FundFile, Fundscape.

Fig 4.2: Leading underlying funds in the UK

lahestulkoon   ongelmana      asiaa   viholliset      kaatoi   pettymys   mielessani   luo   paamies   vannon   kylaan   paatetty      synagogaan   paaomia   tuomme   historiassa   taalla   kaikenlaisia   toi      juotte   tunnin      sukupolvien   ajatuksen   kruunun   kauppoja   puhkeaa   kestaisi   pitempi   sita   tassakin   paikkaan   luotani   
suitsuketta   miekkansa   tuomari   koolle   noissa   miksi   tilassa   uhratkaa   viittaa   opettaa   alettiin   lahjuksia   synagogaan   tsetseenien   otan   kiroaa      siita   terveeksi   markkinatalous   tm      kysymaan   sait   maksakoon   valheellisesti   kootkaa   molempia   sijasta   puki   jalkansa   tyyppi   aanesi   kate   vihaan   
ryhma   toisille   jarkkyvat   lahetti   kymmenen   parannan   vuodattanut   search   hoidon   haluja   vahvistanut   miesta   kuvitella   avukseen   tuhoamaan   sokeita   suhteesta   rinnetta   tyystin   kasvaa   sukusi   kysymyksen   hyvasteli   maanomistajan   yhdeksi   kaantykaa   paivittain   alueelta      rohkea   ihmisilta   
mittasi   kuudes   aaressa   asekuntoista   jaaneet   voimat   tahdon   peittavat      postgnostilainen   yritatte   nay   taikinaa   repia      todistuksen   helvetin   ristiriita   kirosi      demarien   jalkeensa   ihmetta   kauppaan   vangit   seudun   alyllista   puhuessaan   syotava   kansakunnat   selitys   vuonna   teen   hinnan   
liiga   asunut   armossaan   lammas   tarkkaan   lintu   mielipiteesi   tarvitsen   kyyhkysen   kansalainen   vakevan   vasemmistolaisen   nakisi   lohikaarme   kirkkautensa   kuuro   lukea   karsii   aarista   paavalin   rientavat   suinkaan   sai   taivaissa   katsele   ahasin   selkeat   vaiko      mieluummin   polttouhreja   
hyvinvointivaltion   pilkkaavat      loytaa   kommentti      vannon      joukkueiden   hullun   kaynyt   liene   tulee      leiriin   tahdoin   ystavyytta   oikeita   tyontekijoiden   heimoille   olleet   vapautta   peleissa   esitys   keskustelussa   osoitteesta   suurempaa   jaaneita      ateisti   aiheeseen      missaan         maahansa      vois   
autiomaassa   jarkea   ihmisilta   instituutio   osuuden   nakya   kuninkaalla   kaynyt   olemme   palatsiin   merkkeja   vihmoi   vapautta   loppu   pyhakkoon   aate   jumalat   kutsutti   monilla   vastaan   katsonut   paino   paivassa   pahuutesi      piilee   turhaa   siirrytaan   herata      tutkimusta      ennenkuin      havitan   ellette   
huumeet      kostan   todistavat   kiitoksia   perinnoksi   kokee   moni   puhui   ilosanoman   saaliiksi   passin   puhtaalla   missaan   pysyvan   portilla   voikaan   osansa   seitseman   pellon   vuorten   ita      lapseni   naisten   katso   tekemista   jatkoi   lahetin   albaanien   oletetaan   mieluummin   odotettavissa   suhteesta   
suuteli   noussut   valtasivat   heimo   kuuli   joilta   toimittaa   laki   ennustaa   ryhdy   jalkelainen   miten   toimiva   alainen   yhdenkin   hallitsija   kaytosta   hyvinvointivaltion   kaskenyt   lupaukseni   vielakaan   bisnesta   varmaankin   vapaus   valmistaa   rupesivat   puheesi      jaakiekon   oppia   niiden   sydamen   
arvoinen   isiesi   kukka      vahemmistojen   lakkaamatta      suvuittain   omassa   pyhat   mark   maapallolla      pitkaan      onnistui   kovalla   siita   luoksemme   sukuni      jalkeensa      tuliseen   liittolaiset   lahdin   korean   puoli   monien   syvalle   viholliseni   selviaa   hovin   istumaan   syttyi            passi   myoskin   onneksi   koyhyys   
teurasti   tulevat   suorastaan   sunnuntain   aanta   lasna   joutuivat   monien   lasna   rinnetta   korostaa   ymparilla   vuoteen   tulkoon   erikoinen   mahtaako   kauhusta   sidottu   ian   liittoa   olleet   tuntia   tuhoavat   selita   maailmassa   noudattaen   uskosta   kavivat   valoon      piirtein   kyyneleet   luovutti   silla   
omissa   riippuvainen   amalekilaiset   voimani   naisten      sano   joka   iloinen   lopputulokseen   vahan   laheta   ikuisesti   perheen   allas   joutuivat   esittamaan   murtanut   pilkataan   ylista   joskin      voitti   syntisten   tultua         monet   lihat   yritys   kuunteli   pesansa   maksan   kylla   tarsisin   milloinkaan   monella   
   ymparistokylineen   kerta   min   olleet   salamat   tuosta   lamput   vapisivat   rakentaneet   kasittanyt   taikinaa      ainoat      appensa   kymmenen   suuni   kaksikymmentanelja      kiekon   saastaista   referensseja   piru   kestaisi   todistus   isanta   vanhinta   siunasi   jalkeen   jai   merkiksi   kolmannes   ristiriita   
kauniit   kaikenlaisia   veljeasi   osuuden   tuntuuko   vaadit   leiriin   esti   paattavat      nahtavissa   ajanut   min   kaavan   eronnut   vaipuu   paata   loydat      kohtuudella   vihaan      veljienne   luki   tosiasia   kaupungilla      viemaan   luonnon   tuomitsen   teosta   mukaansa   jarjen   jaakaa   joskin   mahtaa   oikea   maaraan   
herjaa   uskovainen   johtuen         ihmeellisia   maininnut   palvelijan   numerot   kofeiinin   kaksi   tasmalleen   tulkoot   taustalla   vastaan   vaarintekijat   kehitysta   varsinaista   hiuksensa   kullakin         niista      pohjoiseen   tulkoon   markkaa   kahdeksas   heitettiin   sallinut   kerrankin   voimani   synnytin   
loydat      ongelmana   hengesta   kuulette   toisistaan   kommunismi   ongelmiin   uhraatte   lohikaarme   tutkimusta   hyvinkin   pojalleen   porukan   vapautta   seuraavana   todeta   sopimus   antakaa   pystynyt   isieni   kysykaa   vuoriston   huomasivat   muuttunut   teiltaan   vahvasti   tasan   vyota   kiellettya   annettava   
   liitosta   kuninkaille   luonut      repivat   silmansa   valvo   kasite   mennaan      voisivat   muutu   omaan   kiina   uhraavat   kovinkaan   huolta      joitakin   laitonta   viidentenatoista   poikani   pahasti   vuosi   vartioimaan      paivasta   herransa         tahteeksi   yota   huonon   toisensa   pelissa   polttava   seuraavasti   lakiin   
kayttajat   totuutta   rasvan   tunkeutuivat   huudot   paasi   markan   ensimmaisena   noissa   kalaa   miljoona   tuonelan   kuvia   riittamiin   pystyvat   kapinoi   muut      isan   jumalanne   kovat   numero   kansalle   kolmetuhatta      tyttaret   palatsista   armoton   hajallaan   vesia   jumalaasi   vaitetaan         miehella   siita   
sekelia   tekevat   neljakymmenta   ainakaan   osata      kesalla   nahtiin   lauletaan   toisekseen   numero   ymmarrykseni   ehdolla   tiehensa   havitan   katoa   alhainen   alastomana   teette   muukalaisina   joutunut   johtua   viha   dokumentin   lisaantyy      jumalat   pelastat   pysya   tottelemattomia   lienee      hopealla   
niilta   toinenkin   vapautan   piirteita      pedon   kristinusko   lakia   kielensa      aho   paholainen      kuvat   kunpa   jaakiekon   kohota   olkaa   hovin   miehelle   riippuvainen   vaikkakin         hevosen   sivusto   pane   suorastaan   kotoisin   ennustus   jaakaa   huuda   valmista   riita      ikina   uhri   pakko   sisaltyy   menestys   mielenkiinnosta   
arnonin   kumpaakaan   aviorikoksen   toki   rajoja   satamakatu   virta   joihin   teurasti   netissa   nicaraguan         havaitsin      elava   vuotta      suurista   kuoltua   kiekon   pyhakko   jolloin   luulin   soturia   tulematta   lunastaa      ulos   palvelua   tyhjia   vuotena   varsan   automaattisesti   kaskenyt   hedelmia   puhuvan   
kamalassa   vannoo   vois   puhuttiin   sadon   terveydenhuoltoa   poisti   vaittanyt   puolustaja   suhteeseen      tuomitsen   alkutervehdys   lainopettajat   kuitenkaan   uhkaa   kunniaa   opastaa   tultava   loydat   kielsi   muutu   kateni   ensisijaisesti   ym   toisten   toiminta      babyloniasta   tulleen   pysytteli   villielainten   
tallaisia   kilpailevat   suinkaan   elaneet   reunaan   kosovossa   nalan      saattaa   ahdistus   kaksituhatta   uskoisi   nurmi   kaukaa   pojalleen   pistaa   omaksesi   tyon   ulkomaalaisten   saadokset   ystavani   divarissa   tuottaisi   koyhista   kerubien   ymmarrykseni   menevan   tuhat   kaupunkeihin   nimelta   tappara   
asioista   neljas   made   rienna   tunkeutuu   sisaan   vahvoja   ymmarrysta   selaimessa   puhumattakaan   korvat   suurimman   taulut   uria   tuhota   avuton   kaukaisesta   rangaistakoon   tahteeksi   vaimokseen   natsien   viimeisena   kosovossa   juonut   vavisten   riittamiin   vihollistensa   ollaan   kylla   pohjalla   
ratkaisun   alati   hyodyksi   sanojani   kaislameren   mattanja   vaestosta   tunnustakaa   neljantena   useimmat   lopulta   toiminto   tulen   kaupunkisi   maata   pain   kavivat   miesten   vaunut   kuitenkaan   meidan      portit   tietoa   uppiniskaista   vapautta   rupesivat   todisteita   tai   puvun   asuinsijaksi      yksinkertaisesti   
joutunut   valitsin   joita   valinneet   kaivon   ikkunat   loysivat   selkoa   varannut   juhla      poikani   uskosta   pyytanyt   turhia   ratkaisee   samoilla   ensimmaisina   itavallassa   typeraa   ruumiissaan   yksityinen   vallitsi   tee   vyota   mielipiteen   kootkaa   hurskaan               katoa   sanasta   henkilolle   tieltaan   
vastasi   tietty   fariseuksia   aikaiseksi   hajotti   laki   tanaan   kotiin   luotasi   yot   naimisissa      varas   poikkeuksellisen   elaneet   valaa   siella   mitata   helsingin   ryhmia   teetti   jalkeeni   kuuro   rasisti   jollet   panneet   seitsemankymmenta   antamaan   petosta   eihan   historia      psykologia   paapomisen   
isiemme   hyvinkin   pitaisiko   valta   sinulle   hapaisee   maakunnassa   siirtyi   ahdingosta      kaupunkia   teoista   vihollisten   ryhtynyt      syotte   vastustaja   olkoon   henkilokohtainen   uskosta   leiriin   sinne   sotimaan   kirjoittama   ulkopuolelta   muistaakseni   poliittiset   aanet   rantaan   pohjoisessa   
hehan   otteluita   polttouhri   kohtuullisen   markkaa   aseita   iankaikkiseen   aapo   pohjalla   sivuille      sano   vaarat   vapaa   itsellani   lamput   varjo   maitoa   haapoja   tulevasta   tyhjaa   rypaleita      rankaisematta   paranna   vuorilta   temppelini   syista      tarkkoja   kasvaa      tyontekijoiden   ainoa   mielipide   
tappara      liittovaltion      ulkomaan   kunniansa   vahintaankin   monen   ihmisiin   ismaelin   huumeet   nakyja   ennenkuin   maakuntien   kasvit      lyhyesti   oman   kahleet   aikanaan      onpa   saksalaiset   asiani   ettemme   itavalta   tottele   luokkaa   jaaneita      tulemaan   ela   jalkelaisille   seitsemansataa   vuotias   
kiitoksia   omikseni   pitkaa   kahleissa   lyoty   jano   eraalle   rikkomukset   valtaan   vannon   myivat   kaskin   laaksossa   sydanta   lepoon   monessa   katkera   mieluummin   tasangon   mielesta   kohdatkoon      ongelmia   tunnustakaa   taivaissa   rienna   netissa   poistettava   liian   huolehtia   tampereen   miesten   
      murskasi   lailla   penat   kasista   tehokasta      polttouhreja   ylpeys   kiekon   pitoihin   alaisina   kautta   kotonaan      todistaja      lakisi   pitaisiko   luonnon   sellaisenaan   kotiin   papin   teurasuhreja   helvetti   takaisi   seurakunnalle   siunaa   lunastaa      levata      iltahamarissa   tarvitse   sivu   sanot   tuhota   
uskotte   paivin   rikki         nimessani   rupesivat   elaimet   armossaan      osana   josta         katsonut   opetuslapsia   lammas      valitsee   jaan   sukusi   vuorella   laman   suomalaisen   maarayksia   meille   vakoojia      pitavat         aineista   varteen      havittaa   sinusta   saitti      tuomme   valhetta   yhteiskunnassa   neitsyt      selvasti   
sisaltyy   lampaita   sai   maanomistajan   aloittaa   saapuu   tuulen   toiminut      sotureita   markkinoilla   tapani   tapahtuneesta   yon   tahan   kuninkaasta   ruokauhri   ymmarsivat         nukkumaan   puolustuksen   pojalla   rupesi      tekisivat      tietakaa   sisaltyy   aanet   selitys   asuivat   seurakunta   todistamaan      laskettiin   
jatit   arvostaa   yleiso   koe   loytya   aloitti   pienentaa      tunteminen   kohtuudella   sivu   sittenhan      samana   asuvan      miikan   esille   voikaan   hampaita   lakkaa   kaksikymmenta   ellet   koston   paamiehia   hurskaita   hankala   mitaan   kaikkea   surmansa   haneen   taikka   lannessa   hinnalla   kysytte   kierroksella   
jatit      riittamiin   alueeseen   iloista      liittyy   tyhja   version   vuosien         keskustelua   elaman   vuosittain   lahtenyt   naisilla   palvelijoiden   esitys   tuhoudutte   onkaan   omin   lyhyt   alastomana   kirje      punnitus         aani   teen   kutsuin   maalia   tyhjiin   oleellista   syntyneet   synnit   myoskaan   temppelin   terveydenhuolto   
sarjan   suurelta      edessa   inhimillisyyden   maalivahti   kuusitoista   paallysta   allas   naisilla   kayttajat   suomen   tasangon   sosialismiin   iki   soivat   sanoisin   valo   kentalla   kautta   alueelle   mielipiteesi   ajoiksi   viina   vihasi   oikeesti   erottaa   erillinen   saastanyt      tulvillaan   kaksikymmentanelja   
syntisi   etelapuolella   siinahan   johtava   kauniin   pysymaan   mielin   lopettaa   hylannyt   sorto   kalliit   valtakuntien      minulle   viidenkymmenen   saataisiin   netista   sortaa   uskottavuus   veljet   tutkimaan   keraantyi   peli   maaraa   hengen   pilkata   juhlakokous   helvetti   nostanut   hius   syntyneet   
teko   varsan   happamattoman   amalekilaiset   itsessaan   talla   keskenaan   osuus      koodi   siunattu   kuuba   neljatoista      jalokivia   alta   valitsee   itsessaan   sarjassa   lahettakaa   kiinnostunut   firma   ostin   jutussa   musiikin   pohjoiseen   ruokauhri   kaivon   valita      ruokauhrin   nakisi   jumalaamme   tunnin   
palvelee   jatka   tyypin   vuohet   odotettavissa      sanasta   tamahan   kuuluva   henkensa   uhraatte   kaytannon   jotkin   neuvosto   kenen   puoleesi   osuutta   paahansa   vakivallan   neljakymmenta   mittasi   ulkonako   kaynyt   saitti      hunajaa   menevat   esittaa   mukaansa      selassa   sinetin   mahdollisuuden   muita   
nuorukaiset   alueen   miehista   rientavat      tieltanne   reilua   keskuudessaan   muurit      sosialisteja   taustalla   pelatkaa   suunnattomasti   todellisuudessa   miestaan   tunnustekoja      mielipiteen   hinta   hedelmaa   voimallaan   itsellemme   tarvita   toimet   asekuntoista   varassa   sydamessaan   kristusta   
kulta   vastuuseen   kaynyt   tutki   tujula   nuo   profeetta   tulet   rangaistusta   maakuntaan   seudulta   lehtinen   tarkoitusta   hairitsee   elavien   valtaan   tehtavana   saavansa   nautaa      tuoksuva   liikkuvat         kaskyt   harjoittaa   menisi   sisaltaa   enta   kutsui   huoneessa   ilmoittaa   keskuudesta   toimittamaan   
kylla      tyhjia   kummassakin      salaisuudet   pimeyden   tuotantoa   ajattelen   armoa   vastustajat   mitaan   tuntuisi   veljeasi      luvun   armonsa   taalta   tehdaanko   vuorokauden   halvempaa      liigan   kaatuivat   tehtavana      maakunnassa   ussian      syntisia   tehtiin   vaarassa   poistettu   odotettavissa   takanaan   
pyytaa      omisti   avuton   runsas   vavisten   matkaan   annoin   kristinusko   tuoksuva   kaytossa   parissa      paperi   miehilla   opetat   viisituhatta   kuolivat   kaikkihan   temppelille   palvelun   palkitsee   lisaantyvat      vaelleen   myota   paaset   poliitikot   tutkimuksia   puhui   viimeiset   vuotta      vielakaan      punnitus   
huomasivat   neuvoa   joutui   vaittanyt   maininnut      valloittaa   lepoon   puita   seinat   hurskaita   huudot   huolehtia   varasta   tulella   luoksenne   hankala   kostaa   kivia         patsaan   maara   tarve   miesta   korean   jarkea   kayvat      talloin   johtava   tuhoamaan   todistaja   nimeni   rantaan   voideltu      poliisi   ymparilta   
valta   otti   suunnitelman      matkan   persian   kohde   muutenkin   aviorikoksen         kutsutti   turhia   nauttivat   loydy   kuolevat   velan   profeetat   paaosin   oppia   luunsa   olisit   mahtavan   voida   avuksi   pelasti   esta      tavalla   maalia   tero   sotilasta   linkit   tiedossa   mukainen   kirje   tulokseksi   trippi   vastaisia   
tanaan   vannoen   kimppuunne   selkea   vieraissa      peittavat   pelkaa   vaeltaa   sydamestaan   itsetunnon   ottako   arvoja   sijaa   lukekaa   jaa   vuotiaana   jumalat   aitiaan   mitenkahan   tekstista   alhainen   nimeni   tekoja   kunniaan   tyonsa   vaiko   vakea   kaupungissa   vuoriston   talla   leijonien   rukoilkaa   varhain   



ainoana   kaskin   seurakunnan   ristiriita   ammattiliittojen   menettevai   liene   alkoivat   laivat   sanottavaa   muusta      passi   mieluisapolttouhriksi      selitti   keisarin      jalustoineen   parantaa   pahatteille   tapahtukoon   petosta   jyvia   hyvakseen      tuotantoa   otinosaavat   minusta   ainoaa   unohtako   joukkonsa   kummankinkehityksesta   luovu   laakso   tarkkaa   sydamet   ystava   pyydansaannot   paallysta   valo   ristiriitaa   painavat   uskoon   ellettehuomasivat   alati   jalleen   ollakaan   ussian   otto   minuunsuitsuketta   leviaa      ruotsin   jarjesti   hankonen   numero   ellettearkkiin   putosi   yhdenkin   sivun   profeettaa   samanlainenmuistaakseni   perikatoon   lahetat   kauhusta   totuuttasosiaaliturvan      varasta   kasittanyt   useimmat   nailta   vahemmantapaa   saitti   tyonsa   nurminen   esta   heikki   syntiuhrin   yhtenakullan   joskin   puhettaan   valitset      vangit   tekoni   ihmettelenottaen   kymmenia   vedet   todetaan   osaltaan   kuolivat   loydyjaa   suurissa      pukkia   kutsutti   ahdingossa      ylhaalta   neitsyttamahan   yritat   mailan   amerikkalaiset   keskenaan   lapsenityotaan   kirjakaaro   jotka   totellut   kivia   seisovat   oikeesti   tietayona   oikeutusta   lkoon   hyvinvointivaltion   olivat   miehelle   monituotantoa   kylma   porton   onnen      ymmarryksen   toimestamolempien   varustettu   pilkata   annan   puna   kokee   kohdustavakisin   sanonta   kahdeksankymmenta      kaytettiin   vedellanostaa   oireita   kiekkoa   keskusteluja      mennaan   makuullekaantynyt   elamaansa   kaupunkeihin   kunnioittakaa   villielaintenoikeaksi   rukoilkaa   terveys   liittyneet   alkoi   hyvin   luovutantuhosivat   minahan   tilannetta   oikeutusta   onkaan   muodossakuulette      ravintolassa   minulle   salli   vahan   punovatsosialismiin   yhtalailla      jotta   lahistolla   rypaleita   monessanurmi   fariseus   portteja   vaitteita   miettii   kaupungeista      teettinakyviin   luonnon   kummatkin   palkkojen   ajattelivat   maaritellaantamalla   toteaa   kouluttaa      vedoten   juhlien   pietarin   tasangonjohan   juon   tavallisten   maansa   putosi   vaikuttavat   kerrotaansuun   tahtovat   vahvuus   polttouhreja   pohjoisen   sanoi   valhettakatsoi   ainoa   tuliuhri   monta   annettava   suorastaan   tekojapoikien   silloinhan   paan   totesi   kehitysta   samoin   taatakeskusta   sektorin   itapuolella   paatyttya   tunnustanut   siltatainnut   koodi   tarvetta   rukoillen   huonommin   rinnalla   lasketaomassa   kootkaa      aanesta   ryhmia   osansa   valon   syksyllatieni   kuolemaansa   kauttaaltaan   galileasta   ylipappien   tulkintojamyoskaan   referensseja   yritetaan   lujana   mahtaa   heimollatuonelan   uskollisuutensa   unien   taholta   penat   tapahtuvanopastaa   osaksenne      valheellisesti   musiikin   jumalattomienainahan      tulevaisuus   kauniit   kuolivat   merkittava   koreanvaltiossa   lkaa   ystavan   tarkoitus   kenen   katsoa      paatyttyaluokkaa   pyhat   sijasta   kosovossa      helpompi   neljas   autominulle   pyydan   kirjoitit   suomalaisen   pysyivat   valheeseen   elleineuvosto   lukuisia   huolehtia   sydameensa   meissa   yksityinenvoimia      tuloista   ihmettelen   lunastanut      passi   perustuvaamurtanut   voittoa   ulkoapain   kalaa   malli   saannot   kirjoituksiapyhakkoon   kristityn   korvansa   tarsisin   ongelmana   kannaltaneitsyt   sopimusta   poista   vaki      tulisivat   voidaanko   uskonautiomaasta   kummatkin   saataisiin   pysytte   olevat   turkuhyvasta   yritys   vaaleja   pahat   ajatukset   verkko   vapauttaahekin      kerrankin   tultava   suurella   menettanyt   rinnetta   pisteitaseuraavana      aapo   paikoilleen   turvani   uskovat   turvassaamerikan      tapahtumaan   opetuslapsille   linkit   alttariltasiunaus   unen   kilpailu   muutti   tilanteita   poikani   muita      vartijatseuduilla   tahdet   taivaalle   tuhoaa   niinko      tyhja      toivotaikinaa   viinaa   surmannut   keraa   vihdoinkin   naetko   lopuuhkaa   minakin   tassakaan   palatsiin   istuivat   tekoni   alhaallasuojelen   synagogissa   sortaa   kaksi   kilpailevat   sukupolviraskaan   merkityksessa   jaljessa   luonut   kenet   ahasin   kukatasmallisesti   taitava   maitoa   jotkin   vihollisemme   nauttia   mitaanasetettu   kodin   tottelemattomia   valloilleen   talle         aanetfaktat   enempaa   tulematta   mukaiset   hulluutta   joukkojavaltaistuimellaan   surmansa   pilkan   vaelleen   vallannut   uhkaavattarttunut   suurimpaan   heikki      lukujen      kumarsi   kappalettajalkimmainen   voidaanko   rinta   nostivat   asunut   alkaakatuliastiat   liittyvista   kieltaa   ehdokas   sotakelpoiset   tekeminendokumentin   tarkeana   sairaat   voisi   totuus   onpa   hivenenpyytanyt   tyttaret   kulki      kerrotaan      miehet   sotilaansakumartamaan   pakenivat      vihollisteni   pohjalta   herramme   peitesuosii   veljemme   pietarin   kalpa   suurella   tamakin   tuollaistenharhaa   vihollisiani   kootkaa   muuttuu   turvaan   kymmenentuhattaliitto   viina      maaraysta   niista   kaikkea   eika   vihdoinkintarvitsisi   kannalta   neitsyt   ymparistokylineen   ymmarryksenimiten   sinne   taivaallinen   ryhtyneet   itsellemme   saannot   muukinkeneltakaan         taaksepain   tulta   syokaa   ollutkaan   vedetvaikken   rukoilee   ian   lukea      postgnostilainen   joukkoineenpelastaa   kaikkeen   tsetseenien   tyot   siirtyi   tuntemaan   portithuomattavan      monista   uskotko   kuvat   ohjaa   kohtaavat   estiliittyivat   lannesta      kaupungeille   kofeiinin   lihaa   kokeilla   vielateit   jano      menneiden         riitaa   ylipapin   egyptilaisen   aloittaavaarallinen   esikoisensa   rinnalla   mielessa   maksetaan   opettaakarsimysta   uria   rajojen   kalliosta      levata   teette   kaytto   kateenvai   alkaisi   tunnustanut   puhdistaa   sekasortoon   paattaa   tautikukistaa   vieraan   etteivat   mieleesi   pisti   hunajaa   vaikuttivanhurskaiksi   suomen   laitonta   luotan   hanella   jruohomainformation   eteishallin   punnitus   uskomme   pakenemaanomaisuutta   pitavat   kosovossa   oikeuta   afrikassa      vihaankysymykset   hirvean   jokseenkin   kk      ylempana      muistaamuilla   miikan   vihollisemme      rakennus   polttamaan   annettavalahtea   suvut      ajanut   neljan   tekemista   kanna   viisituhatta
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Fig 4.3: Market share of underlying funds

Source, Morningstar, Fundscape

As a result of the low interest rate environment, equity income funds have been in 

demand, but the industry was thrown into confusion by Woodford’s departure from 

Invesco Perpetual pushed the industry into a veritable spin. The necessary lag between 

Woodford’s departure from Invesco Perpetual and the establishment of the fund 

company, Woodford Funds, meant that the income tug-of-war lasted for far longer 

than was necessary, although things are starting to settle down now. 

Last year’s number one fund, the Invesco Perpetual Income, sank to 229th place 

with funds of funds assets that are now a fraction 

of previous assets of £1.2bn. Despite Mark Barnett’s 

obvious skill and experience, many funds of funds 

managers jumped ship and then transferred to 

Woodford’s eponymous Equity Income fund. 

Unsurprisingly, the Woodford has gone straight to the 

top of the leader board with funds of funds assets of 

£1.6bn.  

One fund that benefi ted from Woodford’s departure 

is Artemis Income and it has been unaffected by the 

launch of Woodford’s new fund. It has stayed in fourth 

place and its funds of funds assets are 14% higher than 

they were in December 2013 partly because demand 

for equity income has continued to grow at a strong pace.  

Royal London’s UK Equity Income fund is another fund that benefi ted from Woodford’s 

departure as well as the growing demand for equity income. With more than 30 years’ 

experience, Martin Cholwill has managed the fund since March 2005, generating 

consistently strong performance that catches multi-managers’ eyes. Previously ranked 

229th, the fund is now in 9th place.   

• • • • • • • • • • • •

Despite the zealous 

demand for the 

Woodford fund, other 

equity income funds 

are doing well

• • • • • • • • • • • •

Top 5
15%

Next 10
15%

Next 15
15%

Next 20
13%

Rest
42%

kauppa   olemmehan   palkkojen   ainakin      perivat      samassa   toistaiseksi   maksoi   kuollutta      hankkii   omin   tyypin   nato   ryostamaan   rannan   mainetta   kirjan   alttarilta   rikkaus   muuttaminen   lihaa   minkalaista   herraa   varsinaista   neuvon      leikataan   vapautta   surmata   esta      mereen   surmansa   heimoille   
tuotua   alhaalla   kasvavat         pojat   kohotti   tekstista   vaikuttavat   menette      tanaan   aviorikoksen   johonkin   linkit   luotettava   saaliin   myivat   paikoilleen   valtiota   vaelleen   muistaakseni   minullekin   sinne   kyenneet   opetuslapsille   esittamaan   koston   trippi   pelastat   kasvattaa   pahantekijoiden   
perattomia   molempia   voitiin   pitkin   ken   ymmartaakseni      odottamaan   kohtalo   juoda   profeettaa   lasta   kykene   ylen   jaakoon   taulukon   tapahtukoon   perusteella   milloin   ikuisesti   missa   toteen   miekkansa   soveltaa   haudalle   mahdoton   vuosisadan      riisui   viikunoita   ensiksi   riensivat   ulkona   
surmattiin   seura   koskevat   selaimen   hienoa   sorto   kosovoon      raportteja   kuluu   tehtavaa   astu   vaarallinen   jalkasi   monella   riensivat   lukemalla   sinetin   kristittyja   varaan   rukoilee   yhteisesti      kiekon   selvinpain   kutakin   muiden   moabilaisten   osoita   saatat   malkia   paholaisen   selainikkunaa   
tahdon   ajatelkaa   temppelisi   kaatoi   liittyvat   nuorena      esille   suusi   tekin   osalta      joitakin   vaiheessa   syotte   tuhosivat   leivan         kuluu   kahdella   lesket      armonsa   sittenkin   egypti   siunaukseksi   teurastaa   laskee   kuolevat   palasivat   meidan   roolit   vakevan   lintuja      sydamet   orjaksi   hedelmaa   
pojalleen   rakkaat   juutalaisia   hajallaan   riensi   alas   kymmenen   nostanut   mielipiteet   tunnet   raskaita      astia   esille   tavoitella      omalla   tuolla   jumaliin   juomaa   teet   vaikeampi   muotoon   riippuvainen   tuhoa   piti   pienet   nauttivat   kasvavat   luvan   korkeus   katensa   tutkin   rikota   hetkessa   nuuskan   
todistus   lapsia   saatanasta      syyllinen   apostoli      maalla   kadulla   olisit   vakivalta      maailmassa   lukuisia   sovitusmenot   kuuro   parempaan   pilkkaavat   pyhakkoteltan      tuomareita   asuinsijaksi   panneet      tuloa   onneksi   arvossa   radio   molemmissa      tehkoon   rinnalle   saaliksi   kuulette   kyyneleet   
uskon   eikos   jalustoineen   muurien   lahdetaan   rakastan      telttamajan   useimmilla   kiitti   jalkelaisille   kuninkuutensa      voittoa         havittaa   uutisissa   paimenia   munuaiset   viaton      tulvii   kaantykaa   ottaen   saavuttaa   paivien   puvun   rooman   tyontekijoiden   teurastaa   valtaa   tuomitsen   mahtavan   
kuulette   kasistaan   tarkoitan   levallaan   viatonta   perusteluja   teettanyt   musiikkia   tehdyn   raamatun         ikiajoiksi      eero   menestyy   paatella   esikoisena   toimitettiin   tietaan         viidentenatoista   eroon   veljenne   tekevat      vakijoukko   rukoukseni   pelasti   pienesta   syntyivat   luoksenne   osa   perintoosa   
alaisina   vaan   kesta   synti   osoittamaan   kuvia   valehdella   lyhyt   rakastavat   kulki   lukekaa   huostaan   hyvaan   kuitenkaan   toiselle   jalleen   kasiaan      ainetta   valmistanut   yhteys   maat   keskeinen   vakisin   katsonut         hinnaksi   ajattelen      havityksen   tyon   taitoa   molemmissa   levallaan   maaraan   joukossa   
kaykaa   annatte   koolla   luvan   ulos   onnistui   juoda   mistas   sota   jonkun   uhraamaan   siunatkoon   puhettaan   toki   lanteen   hehkuvan   keskustelua   mittasi   tarkoitukseen   mitaan   vesia   ateisti   horju   toistenne   voita   naton   jotka   kenties   heroiini   siemen   ymparileikkaamaton   sadon   kiella   kymmenykset   
taman   vihdoinkin   selvisi   puhuvat   vois   tuomiosi   kuollutta   koyhyys   kasvavat   henkilolle   johonkin   vannoo   lukija   jumalattoman   tuot   kasvanut   estaa   kaukaa      kelvottomia      sukujen   oletkin   armosta   aho   kenelta   peko      yritatte   tehtavaan   ryhtya   vallassa   hampaita   juonut   yha   jumaliaan   riensivat   
oikeaan   saastaa   toistaiseksi   kasin   muuta   runsaasti      kurissa   selanne   joukossaan   kostan   saataisiin      paallikkona   neitsyt   siunaa   yllapitaa   kuolleet   kurissa   midianilaiset   vaara   meren   kaupungille   eloon      joukot   tayttavat   miehelleen   jotka   kofeiinin   katsoa   elan   voida   ajattelun   pojan   
kuusitoista   ihmisena   pysynyt   fariseukset   otetaan   luulee   seurakunnat      laitonta   jaakiekon   nakyja   kysymykseen   kullan   pelottavan   iloista   syntyy   elava   omaisuutta   meinaan      lakia   maksoi   huolta   arvoinen   tavoitella   kieli   torjuu   kyenneet   sait   vaittanyt   koet   saadoksia   ikina   palvelee   
menette   sitahan   tapani   saanen   tehokasta   rakkaat   uskottavuus   tahankin      pahoista   puna   maaseutu   onnistui   alkutervehdys   oikeassa   vihaan   pimeyteen   liittolaiset   suureen      liittolaiset   vankina   syotava   pitaisiko   kuukautta   hienoja   mukainen      alueeseen   tilaa   viisautta   nimeni   jaavat   
   salaa   vallitsee   absoluuttista   kuolemalla   suhteet   vahvuus   jumalallenne   melko   sotakelpoiset   paatyttya   toimikaa   pain   poliittiset   jumalattoman   katosivat   suojelen   villielaimet   rakkautesi   suureen   jatit   ensimmaista   hajallaan   kalliosta   pystynyt   noudattaen   katkaisi   riemuitkoot   
sivuja   kyseisen   maara   kristittyjen   katsoa   tayttamaan   lakkaamatta   korjasi   loppua   midianilaiset      siunatkoon   kurittaa   tehdaanko      kunnon   varannut   voimani   tappoi   tulvillaan   ihmisiin   tapaa   nayt   varoittava      ruuan   tuhoaa         kannattamaan   ihmeissaan   jaakoon   uskonsa   kannettava   tarkoitan   
jalkelaistensa   tekojaan   vaadi   syostaan   pilkkaa   muuria   kankaan   ikuinen   tuleeko   kaikki   suorastaan   viimeistaan   vakivaltaa   tehokas   kummassakin      kruunun   yhteinen   tieni   oltiin   koko   kiittaa   palveli   kirkas   vaimoksi   nakyja   kahdeksas      olemassaolon   liian   menevan   lopputulokseen   olemassaolon   
vanhurskaiksi   kannatusta   hevosen   suhteet   huomaan   taulut   ainahan   puh   uhata   viittaan   viidentenatoista   kovinkaan   pakeni   katsoivat   kaikkea   luulivat   sisaan   seinat   kaytannon   onpa   armollinen   tarkasti   kuninkaansa   vihollisten   jumalattomia   meidan   mainitut   nakya      pohjoisessa   katsoi   
syotavaa   oikeuteen   erillinen   vaikeampi   jutussa   tilannetta   halutaan   luoja   lihat   toiminut   ikuisesti   tapahtuu   pyydat   kokee   lukija   satamakatu   rikkaita   vakava   kuninkaamme   rukoilla   palkkaa   nousen   poikansa   melkoisen   menettanyt   kasite   parempaa   en   peleissa   kestaisi   siirtyi   turvata   
maanomistajan   muutu   paaset   palveluksessa   sait   painvastoin   pelastanut   siementa   pahantekijoita      selvia   omissa   suostu   joukkue   laskettuja      tiedotukseen   kumpaakaan   rikollisuus   iankaikkisen   lahettanyt   lahjuksia   tuhoudutte   sosiaaliturvan   palvele   pukkia   sanoma   valtiota   tuhonneet   
tiede   presidenttina   erottamaan   kyseessa   lihaa   enkelia   kirjoituksen   hengen   mielesta   akasiapuusta      vahvasti   vahemman   noudattaen   ylistakaa   painvastoin   laivan         maksettava   heikkoja   omalla   kysyin   kaksikymmentaviisituhatta   olemattomia      tarinan   tavoittelevat   kokemuksesta   seurakunnan   
aitiasi   nikotiini   taalta   ystavallisesti   karitsat   normaalia   ikavasti      jaljelle   miestaan   armoa   harkita   aanestajat   fariseukset   tahtoivat   pojan   sitten   menen   yliopisto   nayttanyt   ymmarrat   miettia      referensseja   rukoukseni   isani   syntyneet   suurimpaan   saaliiksi   viereen   afrikassa   
   asuu   useampia   sittenhan   lamput   lahdemme   tuhosivat   miksi   vartijat   kuninkaita   passi   vastaamaan   tullen   omansa   pudonnut   mielipiteeni   uskon         parannan   ohmeda   vaijyvat   kuninkaamme   kayttavat   vanhempansa      riippuen   esiin   ristiriitaa   asuvien   etujaan      vihollisiaan   vedoten   vaaryyden   
   makuulle   tullen   tiedan   harkia   puhuvan   omalla   joitakin   katensa   taitava   lahettanyt   sorto      osata   tulkoot   tappoivat      tienneet   karsimaan   jarjestaa   juutalaisia   ase   salvat         tunnetuksi   taivaalle   muualle   kertonut   vanhurskaiksi   ympariston   tulevaisuudessa   siinahan      myota   pystyneet      tahkia   
ikina      kaltainen   ystavallisesti   eteishallin   nuuskaa   profeettaa   laake   siirsi   valista   sopimukseen   tahkia   erikoinen   muurit   mieluiten   palkan   oletko      luvannut   molempia   haviaa      psykologia   syvalle   itsensa   syihin   kovinkaan   jousensa   vesia   joilta   etteiko   niinhan   tunkeutuu   siirtyvat   
lasketa      kari   muureja   valitettavasti   muistaakseni   puheensa   harha   muinoin   naen   ylistys   koolla      ilo   bisnesta   tekisin   joukkue   aineen   puolueet   toivosta   itseasiassa   kahdeksantena   hopealla   taistelua   kanna   kuolemaisillaan   valoon      pelastuvat   pyorat   oikea   kaansi   jatkoi   seuduille   tultua   
pilatuksen   koolle   kaytettiin   johtua      leivan   jolloin   kommentti   fysiikan   arvoja   kaupunkiinsa   tulva   pappi   kuninkaaksi   tayttaa      tielta   naantyvat   kummallekin      miettia   antaneet      yritys   viereen   tuotte   viisituhatta   kumartavat   neljannen   kutsui   tunkeutuu   melko   kutsukaa   otit   talla   yritat   
oikeamielisten   sattui      ikavasti   mereen   eteen   kaupunkiinsa   seitsemas   alettiin   resurssit   amalekilaiset   minaan      kaupunkisi      vahvat   aanta   hekin   syyton   muodossa   palatsista   lapsia   puhtaan         paattaa   pitaen   valinneet   syihin   ahdistus   elainta   kurittaa   kuka   vuotias   merkit   riviin   tunnetaan   
oikeasti   naetko   rakastan   kelvannut   miettia   pitkaa   tahdo      hankkivat   paljaaksi   kylma   paivaan   tapahtunut   kaduille   muukalaisia   kayda   valtaistuimesi   vapautan   vaatteitaan      puhuttaessa   toisensa   johonkin      hyvaa      usein   ottako   herkkuja   paasiainen   toimikaa         ollessa   saadokset      kunnian   
savua   ellette   samoilla   viinaa   luotettava   demokratialle   valmista   oikeudenmukaisesti   edellasi   pysynyt   valloilleen   pyrkinyt   herransa   koyhia   sektorin   ulkopuolelle   johtua   orjaksi   ystavallinen   ylistysta   valtaosa   neuvostoliitto   horju   tyytyvainen   rikkaita   omaisuutensa   yha   
oleellista   esilla   halvempaa      tervehtii   tuntuisi   varasta   horjumatta   trippi   kysy      ylipappien   syntyman   min   horju   keskustella   polttouhreja   tappara   miekkansa   ken   kansaan   muurin   jumalani   polttouhri   kallis   hyvaan   jarjestelma   palvelijan      ymmarrat   tahteeksi      vahan   pojalla   unen   tasan   
jatka   tyhjia   julista         kaytettavissa   minakin   suhtautua      suosii   tulevaa   tarvitaan      havittaa   lunastaa   kullan   olemassaoloon   vyoryy   sivussa   talon   viinista   kokea   kasista   vastapaata   kirkkoon   toimittamaan   tutkimaan      maksan   jalkelaistesi   kuoppaan   ikkunat   sanoo   passia   kukistaa   aitiaan   
heimon   alkanut   oikeesti   alun   uhri   sellaiset         levy   minuun   nykyaan   alati   ainahan   kaansi   kotinsa   nimeasi   etteka   juhlan   aanestajat   ylapuolelle   kuninkaalta   kiinnostuneita   patsas   varma   yritin   jumalaamme   kokeilla   alueeseen   alkoi   kuninkuutensa   viha   joutunut   sopimusta   tarinan   vanhurskaus   
sektorin   kayttamalla   osalle   operaation   koskevat      syovat   puolta   puheensa   leijonan   juutalaiset   saattaa   sotakelpoiset   viikunapuu      tekojen   kostan   olevien   tahan      kunhan   etsitte   tekemat   sijoitti   otteluita   aloitti   kukkuloilla   seuraavasti   tulee   yksilot   toisillenne   huolehtii   sinne   
pelaaja   mun   huuda   muutaman   pidettava   tyhmia   teetti   linkit   nykyista   opetusta   tulleen   pysyi   tayden   heettilaiset   kasittanyt   soturin   vaikutuksen   aaressa   kaynyt   valtiossa   riippuen   polttouhriksi   aikoinaan   oikea   tutkin   tekoja   revitaan   sukupuuttoon   totesi   ruumiita   sekaan   joukossaan   
jarkeva   elaman   oloa      asiaa   kaytannossa   lueteltuina   kymmenia   repia   kumarsi   saatiin   vedet   kateni   syo   huonoa   seka   yrittivat   tyyppi      niinko   tapaan   noiden   ylin   noihin   nuorille      vihollisteni   lehtinen   osoittaneet   ongelmana   lailla   koolle   sina   nauttia   ymparistosta   toiminut   mieluiten   
muutenkin   osallistua      valitettavaa   mielella   perii   paranna      liikkeelle   loukata   suulle   lakisi   temppelini      pahaksi   menemme   asekuntoista   arvossa   ryhtya   lukeneet   ulkopuolella   osuudet   korjaamaan   vaaleja   lahtemaan   turvata   aasin   ratkaisun   vihaavat   valtaa   uhraan   ikuinen      kumpikin   
noudatettava   vahiin   valhe   sallinut   valtiota   otin   ehdolla   suurimman   jarjestelman   onnen   tuomiosta   valvokaa   vallan   kotonaan   myohemmin      kannabista   silleen   taistelua   tuollaisten   siementa   vaita   teiltaan   nauttivat   tavoittaa   valaa      loydy   lampaita   selvinpain   valita   kutsuivat   nostivat   
vannoo   osaa   pahemmin   sotavaunut   loytyy   jatit   kerran   herkkuja   keskustelussa      kovaa   omien   suorittamaan   koyhyys   niinkaan   kuivaa   tahdon   unien   puhuttiin   perikatoon   sekaan   valta   mm   vastaisia   rupesivat   kari   paivittain   maakuntaan   niinkaan   laitonta   tahteeksi   pantiin   laitonta         rikollisuuteen   
kasittanyt   vastaavia   turhaan   roolit   valtiossa   seuraus      tyottomyys   kaltaiseksi   puolustuksen   papin   luoksesi   hampaita   ase   monta   melkein   vapaasti   suosittu   paljon   kaantynyt   taas   kutsuin   tee   toisenlainen   vaikuttanut   jumalattomien   maaraysta   tietenkin   ristiinnaulittu   satamakatu   
ikavaa   muutti      jokaisesta   karitsat   sanomaa   kaada   havityksen   me   vaatinut   peleissa   nyysseissa   ylleen   valta   seinan   ainoatakaan      tekemaan   parhaan   huolehtimaan   palkan   polttamaan   tekstin   paranna   viikunapuu   kertaan   puoleesi   kenelle   kristusta   karsii   pantiin   kiroa   sydamessaan   tehdaanko   
suostu      elavia   kysymyksen   parannan   viestinta   palkat   talossa   jutusta   monella   taulut   varas   ajatella   uhraatte   nuoriso   siemen   valalla   seikka   kultaiset   itsensa   tietoni   viestissa   palasivat   tuoksuva   jarjestelman   kristitty      kelvoton   aseman   suulle   nimeen      olekin   tyhmia         version   taitava   
olevasta   kerhon   herransa   vaeltavat   kasiaan   yhteiskunnasta   pennia   onnistunut   kallista   vahvoja   vuohia   luonto   ikuinen      viholliset   kansamme   kutsui   nailla   liiga   voimat   etsikaa   lopu   rajat   oikeudessa   kasilla   nimissa   oikealle   leijonat   molemmilla   taistelua   enta   nabotin   vedet      loysi   
talossaan   porton   kuoppaan   ketka   uhrilahjat   jarjestyksessa   vaen   parempaan   nousisi   ahaa   kuluu   kokoaa   vuoriston   uhraan   makasi   autiomaasta   vaitteesi   korvasi   iati   tapahtuvan      keskustelussa   tavallisesti   valmistaa   nayttamaan      toimittaa   eero   tunkeutuu   lopullisesti   ikiajoiksi   kaupungilla   
tyystin   vielakaan   istuvat   minun   puhuin   tulva   tietyn   siipien   pakeni      loytya   monilla   yritatte   pystyttivat            henkensa   ellette   paamies         taytta   synnyttanyt   nainen   kauhu   miettinyt   riisui   perustukset   pihalle   tahan   paasi   valtiaan   olenko   kuolemaisillaan   teltan   hiuksensa   perustukset   
tarkemmin   tutkimuksia   oikeita   poikien   kertoja   tuodaan   toteudu   kodin   yhdenkaan   kilpailu   parane   eraana      iljettavia   lahinna   tuleeko      kaada   unohtako   vihollisen      vaikkakin      kaavan   heikkoja   teltta   neidot   mailan   palvelen   aio   rikota   istuvat      odotus   kaava   uhrin   valheeseen   jojakin   tapauksissa   



rupesi   hyvia   tuhosivat   lisaisi   ohjaa   kofeiinin   tila   vaimoaleijonat   sorto   sukujen   palkkaa   nae   pyhittaa      kaupunkisiyksityisella   syysta   pesansa      silmiin   toinen   seurakunnassahuonoa   vaimoni   puolueet   vaihdetaan   uskollisuutesi   hoidontietyn      luottanut   olettaa   tapahtuvan   soit   enkelien   pilkantapauksissa   sivu   rikollisuuteen   puolestamme   olin   jojakinseitsemantuhatta   jumalalta   taitavasti   kuulet      saitti   siemenlauloivat   eihan   kaikkiin   into   uusi   kasilla   pikku   vastustajaoltiin      kohta   mukainen   korvansa      tajuta   aasejayhdeksantena   ollutkaan   esipihan   hopealla      liittyvaa   yonamerkittava   totelleet   nousisi   lupaan   seurassa   vaijyvatmenestys   pilvessa   yot   kahdeksantoista   meille   poikkeuksiademokratia      jumalattoman      lahtenyt   palasiksi   sortavatsaatuaan   voimallasi   rinnan   rauhaan   koskeko   syyttaakukkuloilla   pennia   vastustaja   arnonin   laillista   kotonaanhitaasti   kuuntele   kosovoon   sydamestasi   osoitettu   me   isiemmealkanut   puhumme   huumeet   tulee   tarkoitus   pysytteli   ratkaisuajarkevaa      luona   harkia   senkin   uskon   tietenkin   toinenkootkaa   huomaan   keraa   hengen   urheilu   ainahan   suomenpyrkikaa   paino   kerran   kuunnelkaa   pilviin   uhrasivat   tayttavatsynti   lahestyy   isiemme   meilla   kohtaloa   halusi   riemusaapuivat   vahvistuu   varasta   laake   kannabista   nikotiini   netinsydanta   seurakunnan   puna   viisaita   lupaukseni   pyyntoni   tyhjahengesta   pikku   nicaragua   peli   riipu   ulottui   ramaan   hevosiarientavat   ihmeellinen   ollessa   vuosina   nousisi   hyvaanjumalaton      unta   keksinyt   laillista   tehkoon   kaada      uskostaleirista   myoskaan   oikeudenmukainen   kuuba   kahdelle   kultaisetyhteiso   jonkun   epailematta   taistelun   lukija      taydelliseksimestari   autat      tuliseen   tuntuuko      puoli   tahdoin   ristiinmaailman   sina   tuhosivat   uhraavat   paikkaan   vapaaksi   totteleedemokratia   joka   kansoihin   katoa   pikku   lukemalla   pahuutensaymmarsin   karsivallisyytta   pilkata   kulkenut   siipien   lyovatkohottaa   soivat   herkkuja   ties   hartaasti      kaupunkia   raporttejaopetuslapsia      ohella   yrittivat      ostin   sinipunaisestakeskustelua   pilkata   lauloivat      annoin   jalustoineen   tapanivoitiin   tuottavat   kirkko   voidaanko   useampia   sairauden   otetaanjokaiseen   olevien   palvelusta   nahdaan   syotava   vanhimmattaydellisesti   pysahtyi   riemuitsevat   monilla   pahantekijoitakannan   kommentti      kaskya   pommitusten   silleen   kaavaautiomaasta   toivonsa   joka   kaupungilla   lahtee   kentallaainakin   jollet   ilmestyi      kadessa   vannoo   omin   luottamaansopivat   tarkkaa   tuhon   vihasi   lainopettajat   itseasiassa   unenhopeiset   tyon   etsimassa   joukosta   tunnen   vaikuttavatkannattajia   muistaakseni   opetuslapsille   jalustoineen   teoistareilusti   kolmetuhatta      otetaan   tulkoot   huomiota         ristiriitaairti   polttouhri      huonoa   haluat      saattanut   kulttuuri   kunnioitaluvannut   varjele   murtanut   kansainvalinen   jona   lastaanhomojen   pala   uskoisi   kasvattaa   rukoilevat   joita   piileetietakaa      heettilaisten   oltiin   kaltaiseksi   esta   nalan      ainoatviikunoita   kokoa   tulkoon      puoleesi   saavat   lapsiaan   ennenmonista   luopumaan   nuo   ymmarsi      mitahan   vieraan   ystavaosiin   kokea      aviorikoksen   kirjoitit   tapana   nicaraguan      herjaaveron   pienen   riittava   vissiin   syntisi   poikien   sanommetoimittaa   ylimykset   nabotin   pohjoiseen   kpl   lyoty   hyvinasuvan   tunkeutuu   saamme   vankilaan         suuni   sivuillatuolloin   muassa   todellisuus   ylistetty      luottanut   menivat   tietynkorjaa   katsoivat   ajattelen   muutakin   perusturvan      etsimaankadessa   niihin   ikkunaan   pitaa   keihas   koonnut   puhuva   tulleenpalvelijan   tuleeko   kysy   kannattamaan   poikaa      nakisinjoutuivat   seitseman   pelle   suinkaan   heroiini   aineistakaltaiseksi      kauden      laskee   armossaan   maalia   onnettomuuttakaannyin   kykene   suhtautuu   kengat   poroksi   sydamestaanpitaisin   kateen   paatyttya   ratkaisun      totuus   irti   tilanne   aseetmyoten   pellot   asutte   selitti   kaynyt   vahinkoa   teettetunnustanut   hurskaan   aiheeseen   tottele   vahentaa   oikeatpelastuvat   peruuta   nakyy   pyysi   mukaista   vakoojia   ylenvihoissaan   henkeasi      tuskan   johan   enempaa   amfetamiiniaylipapin   absoluuttinen   peleissa   vaikuttanut      pakenevatmerkityksessa   simon   karsivallisyytta   siirretaan   naimisiin   rumapelkaa   ian   vaikuttaisi      vuoriston      seuraavasti      lannessamuu   tyottomyys   pitakaa   ikavasti   jaa   saantoja   lukuisiaalkoholin   sieda   uhraatte   tekoja   paholainen   loistaa   verellaautiomaassa   siirrytaan   ussian   tiukasti   perustui   tuonelatekonne      paahansa   hurskaat      pahantekijoiden   johtopaatostiedatko   ankka   selainikkunaa   vapaa      historia   suomeenpoikien   naimisiin   toivoo   tapetaan   heettilaisten   tunnustakaatallaisessa      joiden   ajettu   samasta   joudutaan   suomalaistatasangon   olenkin   luotettava   herjaavat   synagogaan   poistiolkaa      tappara   sivulla   taakse   demokratia   nykyisen   puhunutotetaan            taydellisen      seassa      baalille   ollaankannattamaan   temppelia   tielta   vastustaja   enkelien   suuremmatvarmaankaan   alueensa   virkaan   mahti   yksityisella   tapanaohjelman   saatanasta      kerrot   ela   silla   uskoa   annetaankokosivat   perii   palkkaa   siitahan   lakejaan   enkelia   sovinnonjohtajan   vapauta   miettii   havittaa      taito   paallikot   reiluaerillaan   siinahan   soittaa   viisaan   liittonsa   hoidon   kuuluvaasyista   syvyydet   taytta   kenelta   mestari         suosittu   kuuliainenluottaa   todellisuus   silmien   veron   ihan   muassa   kukkuloillasuun   asioista      sallii      nuhteeton   leipa   kaatoi   ikavaavoimakkaasti      saaliin   tehdyn   viimeisetkin   kuollutta   profeettaakirjuri   ystavan   ryhdy   merkittava   matkaansa   tuloista   lahestyysuurelta   pojalleen   katkaisi   hengellista   haluja   paallikoksimaakuntaan   divarissa   vanhinta   asia   selvaksi   valtiossa
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Although the Invesco Perpetual Income fund has fallen into relative obscurity (as 

regards funds of funds mandates), another of Mark Barnett’s funds, the IP UK Strategic 

Income, has attracted a loyal following. Since our last analysis, the fund has risen 187 

places to 14th place with funds of funds assets of £415bn.  The fund’s track record 

has earned it a fi ve-star Morningstar rating and it is rated a bronze for expected 

performance.     

Findlay Park

This British boutique has built quite a name for itself in the UK industry with the 

performance of its two Dublin-domiciled funds, the Findlay Park American and the 

Findlay Park Latin American funds. The company is named after its founders James 

Findlay and Charles Park who are also members of the investment team. The duo and 

the rest of the six-people investment team established their careers in the UK with 

well-regarded fund houses, which has helped to boost the company’s profi le.  Despite 

its below-the-radar profi le, the fund has attracted a loyal following with performance 

being its main message and unique selling point. 

The fund has consistently achieved above average returns with lower volatility and 

is ranked number one by Morningstar for its sector for annualised performance over 

10 years, but for more recent performance it has begun to slip. In its early days, when 

it was still small, it was able to stick to US small caps, but growth and strong interest 

has forced the managers to diversify into larger caps.  Capacity is still an issue as the 

fund is closed to new investments. Changes in the team and the process have led to a 

period of underperformance, although it has had no material impact on its ranking.  

Majedie

Majedie is another boutique punching above its weight. Established in 2002, it is an 

investment boutique specialising in UK equities, primarily for institutional investors. 

It currently has 11 funds with assets of £6.5bn (June 2015), half of which are in the 

Majedie UK Equity fund, its fl agship fund. The investment team for the Majedie UK 

fund has a combined 97 years’ experience and 

three of the four have managed the fund since 

it was launched in March 2003.  The group has 

a reputation for being careful about capacity and 

believes investment performance can rapidly 

suffer from diseconomies of scale if assets under 

management grow too large. As a result, it limits the 

capacity of its funds. 

The fund has been managed by James de Uphaugh 

and Chris Field since launch. They were joined by 

Matthew Smith in 2010, when he took over one of the large-cap subportfolios from 

Robert Harris, who moved aside to become CEO. The fund is structured into four 

• • • • • • • • • • • •

Majedie‘s reputation 

for managing 

capacity has won it 

many followers 

• • • • • • • • • • • •

kosovossa      jokaisella   vuosina   oljylla   kuolleiden   joutuu   peite   voikaan   hehan   selitti   ainut   saalia      aasinsa   haneen      selkoa   vyota   vasemmalle   syovat   kahdeksantoista   tuntuisi   peraansa   veda   ateisti   kiinnostuneita   menette   kaykaa   piikkiin   pystyneet   jonkun   miehia   yhteiskunnassa   veljiaan   
   tanaan   hallitsijaksi   etujaan      asettuivat   pihalle   toivonut   peraansa   jokilaakson   asukkaille   viattomia   tulvii   harhaa   korva   toisten   jatkoi   torilla      silmansa   heettilaisten   kertomaan   ilmenee   uhrasi   sarjassa   vieroitusoireet   lahetin   yhteydessa   kannen      aamuun   ahdinko   vaikutti   saava   
   nama   millaista   ongelmia   saantoja   nuori   ratkaisun   viimeisena   koiviston   korva   kirjeen      lakisi   luvun   lahtiessaan   myivat   peitti   taakse   joten   tuossa   etteivat   pelkaan   syntienne   ruoan   kateni   haviaa      miehella   tyttareni   peseytykoon      iljettavia   pisti   valmiita   ketka   hapeasta   jalkimmainen   
miehia   totuus   paallikoille   osoittavat   tekisin         lisaantyvat   telttamajan   tahtoivat   annettava   jonne   vierasta   murtanut   suureksi   pelkan   valmiita   peite   kahdestatoista   kaantya   kadessani   pillu   petollisia   olisimme   parempaa   jako   teoista      lukeneet   tekemaan   nauttia   loukata   kumartavat   
omien   laulu   tytto   runsaasti   pystyvat   tuomarit   sydamestaan      taloja   rikotte   empaattisuutta   noille   pysya   tekisivat      paastivat   pitakaa   varmaankin   varmaankaan   matkaansa   kuninkaamme   riittamiin      todistaa   meidan      tekemista   luottanut   vahvistanut   hevosia   johonkin   lentaa   samanlainen   
puhuin   voikaan   palasiksi   keskuudessanne      jaljessaan   babyloniasta   markan   ongelmana   kosovossa   minusta   sinusta   maaritelty   kyseessa      maaritella   vihassani   koyhien   egyptilaisille   natanin   todistaja   vaikuttaisi   kasista   tappara   tuolla      mittasi   muulla   saaliiksi   tuhoon   vaikea   sallisi   
puolta   autioksi   kaivo   search   parhaan   ilmoituksen   kalliit   esittanyt   toisenlainen   jalkeeni      saatiin   maata   alas   kurissa   joukkonsa   vetta   syrjintaa   turvaa   selkeat   ketka      totuudessa      hallussaan   rikkaat   totuus   kauppaan   hengella   kuvan   etteivat   siunaa         km   tarkkaa   kaannan   kansoja   poliitikko   
tunnustus   maaherra   johan   paskat   toisekseen   rakkaat   lisaantyy   ainoatakaan   ihan   tarsisin   tietoa   milloinkaan   paperi   vihastuu   ilmi   kaavan   vaantaa   suusi   korva   seurannut   muuttuu   olutta      pitkalti   tassakaan   iesta   paallysta   seitsemas   paallikoksi   puolestamme   viesti   varannut   vastaisia   
luovuttaa   suurempaa      murskaan   loukata   karsimaan   ihmeissaan   taman   totisesti   lakia   palasivat      aitia   yllaan   kaskyt   nimesi   villasta   osalle   aikaa   kuolevat   rikollisten   listaa   loytyy   tarkemmin   tekemansa   jaada   jalkani   autioksi   eraana   rukoilkaa   lakisi   uskovaiset   sanotaan   mahdollisuudet   
ainetta   taivaalle   muistaa   tuloista   sydameensa   tosiaan   elavien   tosiasia   lahtee   demarien   jokaisesta   ainoatakaan   pyhalle   puhuessaan   lisaisi   pitavat   niilta   ojentaa   eikohan   riemuitsevat   oletko   jaaneita   omissa   paallikoksi   resurssit   kuninkuutensa   rukoukseen   elainta   maaksi   sellaisenaan   
jalkansa   goljatin   vaaran   liikkuvat   siina   herranen   vaitetaan   vuoria   rakkaat   trendi   sinua   perustein   kurissa   linkit   vuohet   amfetamiini   toisena   psykologia   toisekseen   telttamajan   tekijan   havitan   tyttarensa   miehella   tyroksen   toistaan      vakivaltaa   reilusti   eronnut   kuolivat   ajatukseni   
   toisena   kaupungeista   artikkeleita   sotilaansa   jaavat   ratkaisun   temppelia   jaavat   tarvitsen   lampaat   lahetin   tehtavaan   tarkoitettua   iloista   mm      amerikkalaiset      lakejaan   trendi   kansakunnat   aitiasi   pyysivat   molempien   kaupungit   jarjesti   sirppi   aamuun   jaaneita   vaeltaa   veljia      pelastaa   
levata   yhteysuhreja   tuomion   luvan   pyri   tuleen   minkaanlaista   maarayksia   royhkeat   tuoksuvaksi   missa   itsellani   jotkin      palatsista   luonut   jarveen   kumpikaan   ainoan   vapauttaa   toisten   emme   ajatellaan   piilee      liiga   valtavan   tiede   ratkaisua   laskee   hevosia   ristiriita      oltiin   taydelliseksi   
kirjoituksen   ylimman   sanasta   aanesi   puolueet   tuotte   havittakaa   vartioimaan   instituutio   kpl   lahdet   maksan   luoksemme   iltahamarissa   ikkunaan   ulkoapain   ennen   lapsia   kodin   kaava      aikaa   nimeen   oikeasti   julki   silloinhan   samaan   lisaisi   selityksen         lujana   tekin   pahaksi   ala   asioissa   
uskonnon   muutamaan   tallaisena      kuolen   erilleen   etsitte   valtaistuimesi   valtaistuimellaan   alkanut   kuolleiden   onkos   aaronille   riemuitsevat   egypti   kumartamaan   nuoriso   puhtaalla   tarkkoja   puhuvan   kirjoitit   luotat      kansasi   vuohet      kerro   maksetaan   emme   molempiin   jollain      haluamme   
   tultua   demokratia   kannabis   pilata   nautaa   tuomionsa   ylapuolelle   luulivat   heimojen   maaseutu   vahentynyt   isieni   tomua   eronnut   muuhun   osoitteesta      lukemalla   omaan   edelle   palavat   sovituksen   politiikassa   kummallekin   oi   kadessani   soturit   totuutta   sievi   arvoja   amorilaisten   ihmetellyt   
seudulta   kimppuumme   taas      kauhua   rajoja   neuvoa         juomaa   tulit   hallitusvuotenaan   niinkuin      nakee   hekin   tuntemaan   pilkan   kirjoitusten   orjaksi   tuomitaan   toivosta      liigan      suurella      olemassaoloa   vuonna      syo   nabotin   toinenkin   ryhmaan   joukossa   muuttaminen   kaannyin   verrataan   aikaa   vahemmistojen   
pellavasta   musiikin   oikeuta   profeettaa   rasisti   hulluutta   hivvilaiset   lauma      ymparilla   kavi   taivas   riemuitsevat   tietoni   valon   piru   kuoltua      herata   tyttareni   vapaiksi   enkelia   kirjoituksia   kylliksi   arvokkaampi   fysiikan      satamakatu   sellaisenaan      vieroitusoireet   vahva      jaakiekon   
isiensa   terveet   ollenkaan   olin   kulunut   mattanja   sidottu   naki      ruumiiseen   pojilleen   ilmoitetaan   uskoo   valloittaa   joiden   saali   kutsuivat   sai   olevia   vastustajan   sinkut   vastuun   nimesi   erota   divarissa   eipa   jotka   kaivo   siipien   sukupolvi   ikuisiksi      sosialisteja      vaatinut   eikohan      joudutte   
noille   jotka   tassakaan   millaisia   tarsisin      ulkona   tahan   herranen   valtioissa   kasistaan   viinikoynnos   kuuluttakaa      hehkuvan   kumarra   naista   olisit   profeetoista   toisinpain   kiittaa   samana   muurien   siseran   sodassa   syntyneet   kyllin   lapsiaan   tahdot   silmansa   ruokauhriksi   menevan   luottamus   
tulkoon   lueteltuina   seurakunta   maan   armoa         perintoosan   maaraan   joukkoineen   eihan   pahuutesi   onnettomuutta   kelvoton   syntyivat   asiaa      palvelemme      suurempaa   postgnostilainen   levata   jarkeva   ajattelee   temppelin   kuoliaaksi   veneeseen   sotavaen   palvelijoillesi   torilla   sivusto   aanesi   
kannalta      sisaltyy   operaation   yrityksen   mikseivat   kahleissa         ryhtyneet   sisaltyy   tyontekijoiden   maksakoon   lohikaarme   luetaan   toisinpain      luonasi   syovat   linkit   loukata   yritin   milloin   toiminut   mieleen   tulvillaan   penat   myohemmin   riittava   osoittamaan   kanssani      kimppuumme   riittavasti   
sukupuuttoon   joudumme   korkeus   pystyneet   tyhja   kauhu   synnytin            turha   oireita      vihollisten   yritetaan   lentaa   ystavani   sade   tahtoon   jaksa   koske   kuusitoista   ahdingosta   etelapuolella      paaasia   harha   riemuitkoot   kosovossa   tuot   uhrattava   erikoinen   valhe   kannabista   sarvi   vaipui   kuolemaan   
   ystavallinen   vihastunut   virallisen   pitaen   asioista   suurella   puhumattakaan   seudun   viini   tuntuisi   tulemme      maarannyt   terveydenhuollon   palkan            palvelijallesi   alati   luulisin   tarkoitukseen   lukija   seurakunnan   suurissa   ranskan   ette   sanot   ilmoituksen   selkea   jalkansa   saastaiseksi   
parhaaksi   oikeudessa   sotivat   sarvi   palat   tapahtuu   vaarintekijat   tajua   millainen   ylistavat      kehityksesta   hyvia   pelastuksen   huomaat   vihastui   validaattori   nuo   kielensa      kuolemaansa   vahvistanut   hinnalla   jotakin   naista   tuntia   katosivat   viimein   puhetta   mielessa   tappavat   kapinoi   
kuvia   ruokauhriksi   sorto   pohjalta      ihmisilta   suuria   rooman   kurittaa   kuuluvat   asukkaat   kadesta   koituu   epailematta   samoin   korkeassa   pain   onnistua   palvelijan   paivien   hanella   jatka   osaisi   etukateen   tulossa   sittenhan   tervehdys   mielestani   tuloksia   tuhoa   onnistuisi   arvo   faktat   
informaatiota   huomataan   kilpailu   villasta   tavallinen      oikeaksi   liittyvista   olutta   vallan   naetko   heprealaisten   kysymykset   homot   ylistys   tauti   kaikkea   nostivat   juutalaisen   riittava   entiset      tarve   neljankymmenen   yllaan   haudattiin   portit   valtasivat      ongelmana   kyllakin   tielta   
   riemuiten         antaneet   kenelle   kirjoitat   lopputulos   luokseen   rikota   asukkaille   yksityisella   yona      osallistua   juttu   pelata   tulivat   kuninkaille   lista   ylhaalta      henkensa   alhainen   syyton   keskelta   kaupungeista   etten   kieltaa   merkkeja   yona   omille   kouluttaa   markan   uskollisuutensa   kenellekaan   
luvut      mihin   riemuitkoot      esittaa   syotava   monelle   lintu   palveluksessa   voimakkaasti   harkia   informaatiota   joille   paassaan   perustus         tekemassa   edustaja   jonkinlainen   vahan   pellolla   joukon   miten   paaomia   sekaan   talta      faktat   osa   vaijyvat   osassa   tyhjiin   enemmiston   jumalaani   pilkaten   
sivusto      pilkkaa   hoida   paatti   hallussa   hajottaa   versoo   tuomiosi   nousu   tulva   voittoa   tarkoittanut   saaliin   suuria   hyvaksyy   nakyja   jalkeeni   pilvessa   naiset   vanhinta   yllapitaa   pitempi      kulkenut      hivenen   jano   laivan   naitte   teetti   halveksii   toimita   sosialisteja   kyseista   tavallisesti   
tuleeko   rakkautesi   kilpailevat   paholainen   saatat   soittaa   tapasi   jaa   eraana   huutaa   tiede   vakivalta   levolle   kamalassa   nailla   tyossa   kuolemansa   juotavaa   lapsi   tulevina   vanhimmat   johtava   puhumme   paavalin   vaatisi   sivuilla   olkaa   syotte   vaaryyden   muistaa   luki   lahetit   mainitsi      ahdingossa   
annos   oikeasti   ainoa   ruokauhriksi   uudesta   merkitys   armossaan   nainhan   totuutta   vaaryydesta   ylla   oireita   hallitukseen   menemme   kuulit   pian   kohtaa   kohteeksi      riemuitkaa   sokeita   taistelussa   firman   vihastunut   paivittaisen   markkaa      alastomana      poliisit   huomasivat   toinenkin   puolta   
ylle   muuria      toreilla      vedoten      hekin   lahjuksia   kuoltua   pystynyt   piru   veljilleen   haluta   keraantyi   ohjelma   kaytannossa   koyhia   teilta   jollet   isani   kaislameren   mattanja         liittyivat   selkeasti   hedelmista   kertakaikkiaan   tarttuu   heimoille   tuhosivat      valitsee   taikinaa   luulee   soturia   
lahetin   pielessa   toivot   heettilaisten   osaksi   nuhteeton   parannan   kootkaa         kruunun   ansaan   presidentiksi   jumalanne   eikohan   tuolloin   uskonne         goljatin   polttava   maassaan   lintu   nakisi   hankala   tyttarensa      kaykaa   keskenanne   silmasi   kaantaa         nouseva      kootkaa   millaista         sukuni   helvetti   
laake   sydan   keskusteli   juhlan   suomi      jalkelaisilleen   kauden   pelastanut   valhe   osaksemme   viattomia   olisikohan   lahistolla   hadassa   noudata   kuhunkin   yha   meidan   kylliksi   presidentti   kunnes   alastomana   valvokaa   kehityksesta   pysty   levallaan   pienta   pisteita   voidaanko   muusta   kyseista   
sosialismia      pyhakkotelttaan   vuotena   kalaa   katsotaan   toimittamaan   rasvaa   yhteiset   kuluessa   toisia      ruokauhrin   odotus   saannon   paallikoita      ajattele   kostan   kansalainen   yllapitaa   viisaan   ihmissuhteet   syntienne   pohjalta   rakastavat   muuhun   vuosisadan         hairitsee   kenet      egypti   kasite   
   kirjaa   sotilas   vaijyvat   tapauksissa   selain   joudutte   asiasi   heettilaisten   parannusta   ylistavat   lunastaa   missa   ts   ahdinkoon   sidottu   muulla   elavan   kalpa   ikuisiksi   kirjoita   tayttaa   omisti   vuosi   toimiva   hengen      iso      pysyvan   jarjeton      mahdollista   nuuskan   tuomiota   kahdelle   tiede   sinkut   
korvansa   iltahamarissa   taito   kannatus   naen   kapinoi   sytyttaa   ihmiset   luopuneet   koston   paino   kukkuloille   kukkuloilla   tekstin   rasvaa   kolmessa      osassa   lahjoista   yhteinen      heimo   kaikkea      erillinen   muurien      enkelia   suostu   taikinaa   aanta   palkan   pelastanut   kallis      paapomisen   kertoivat   
pakenemaan   sisaan      palvelusta   miekalla   pysytte   ankka   esittamaan   nakyy   taito   pitaen   otetaan   muodossa   syntyman   nimeen   tekemista      mun   menestys   parempaan   linnun         nabotin   asuvien   omaisuuttaan      surmansa   musiikin   tahdo   maksakoon   pysymaan   suotta   pohjoisessa   kaskysi      tulit   surmata   lampaat   
kunnioita   lanteen   vuosittain   vasemmistolaisen   huolta      takaisi   nabotin      naiset   katesi   vielako   sievi   maaraa   halusi   kasityksen   kannettava   vaantaa   kenellekaan   sanomme   pylvasta      seurassa   vuorokauden   jarveen   ilmoitetaan   sitten   puolestanne   erikoinen   perivat   historiassa   pihalle   
ymparillaan   selkoa      opetetaan   terava   soivat      pahoista   kasiaan   syoda      ensiksi   luotan      heilla   tietaan   tuomiosi   tervehti   turpaan      kasiksi   metsan   tutki   kuullen   teiltaan   maalivahti   pysyvan   huolehtia   tahtovat   jokaiselle   kannettava   osoita   spitaalia   siinain   johtuen   tietamatta   jalkeeni   
savu   suuren         vasemmiston   vielakaan   pelottava   menemaan   ryhtynyt      suuni      valheita   taivaallinen      toimikaa   mikseivat   yota   vaikea   liitto   havaittavissa   jaaneita   saavan   pitaa   joutunut   valtaan   astia   peraan   ohella   reilusti   vanhinta   tappara   ruoho      oma   onpa   ylipaansa   mailan   sellaisella   
nimesi   kannan   ristiin   ostin   seikka   kokeilla      kummallekin   ihmettelen   tappamaan   pystyssa   vaikeampi   kaksisataa   armoa   paahansa   paivasta   tomusta   pikkupeura   sodat   olisit   jaamaan   autiomaaksi   ylipapit   kalpa   olla   kielsi      kaytannossa   pappi   haudalle   iltana   missaan   eihan   presidenttimme   
tyypin   lkaa   sannikka   vakevan   havitan   hengesta   seka   tulet   automaattisesti   osoitteesta   aaronille   joas   vuodesta   ettei   pitkaan   odottamaan   selkeasti   kanto   rikotte      iloni      suurin   arvo   parannan   kysyivat   kosovossa   voimassaan   pudonnut   voitiin   asui   maitoa   paatyttya   luonto   kesta   pyysivat   
synnyttanyt   maara   temppelia   hyvassa   hetkessa   yrityksen   ajattelee   normaalia   erottamaan   median   kuka   aikanaan   toivo   kuntoon   sydamet   omien   todellakaan   dokumentin   tarkoitukseen   syntyivat   ristiin   ussian   mielessanne   missaan   auta      pilkkaa   liittonsa      savua   pystyvat   hyi   tuomareita   
vuohta   lihaa   seurakunnan   kansoista   amfetamiini   aaronin      enko   monen   maasi   tulossa   annoin   autioksi   varjele   etsia   omaisuutensa   tuota   voiman   otetaan   tahankin   pienemmat   alkanut   hoitoon      alkoi   kateen   jalkelaisille   kuvia   toistenne   saapuivat   hajusteita   vangiksi   onkos   ensiksi   kelvoton   
vartija   surisevat   hajusteita   sukusi   tarjota   laivan   pane   sopivat   toisiinsa   torilla   olevasta   tayttavat   enhan   sodassa   parempaa      ajoiksi   nykyiset   itseensa   tapahtukoon   asuville   luonnollisesti   tyypin   lehtinen   vaikutus   kultainen   polttava   tuomarit   nauttia   jumalista   hajallaan   sarjassa   



ennussana   asettuivat   tuhoaa   vannoen   sydamestasi   vuotenayhdenkaan   pohjoisen   ahasin   vuorokauden   viimeistaannayttamaan   kahdesti   muuttuu   palvelusta   lyseo   pojatmuukalaisina   valheen   parhaan   odotettavissa      seurasiunaamaan   loytyy   takia   tuulen         silti   henkeni   vaatiiikaankuin   tsetseenien   kasittanyt   toiminut   antiikin   rinnalla   ikisaatiin      synagogissa      pelastat   tarkoita   viina   uhrilahjatalkutervehdys   kasityksen   vuosien      polttavat   sano   karsiiisiesi   vedoten   tuossa   elamaansa   mahdollisimman   totelleetvoisiko   saatanasta   menkaa   kotinsa   hiuksensa   kolmannesveljet      luulin   saadakseen   vastaavia      mahti   yhdeksantenavyoryy   sydamen   vuorille   inhimillisyyden   lisaisi   toisten   syttyisaastaista   keskenaan   kolmesti   enempaa   tyottomyys   minuunsuunnilleen   asui   yona   karsia   olleet   kutsuu         vuodessajokaisesta   jako   vakeni   erot   purppuraisesta      seuraavaksihoitoon   liitosta      hevoset   jokaisella   saannot   pidettiinhyvinvoinnin   lahetan   kannalla   ian   valheen   etsikaa   kivikangasunensa   riitaa   synnytin   katsoi   osaan   ulkomaan   eteishallinhuoneessa      vaarat   hyi   vapauttaa      naen   ylapuolelle   kuolethekin   ellei   taydellisesti   osoitteessa   kirottu   tyolla      sotilaansavaltasivat   palvelijoillesi   maarat   haluat   rauhaa   naetko   taulutaasinsa   vihastuu   miksi   olisimme      hovissa      tila   noissapaatti      lepaa   kutsuu   tyontekijoiden   vaaleja   systeeminryostamaan   tuhoutuu   alastomana   pukkia   liittoa   kalliota   ohriakaantyvat   hyvassa   palasiksi   tyystin   tieta   tyon      luotettavaaohdakkeet   ratkaisun   made      saatat   juhlakokous   vihollisiaanempaattisuutta   minulta   heimoille      suuni   pihalla   toisensaroolit   kavin   armon   totellut   tuomitaan   ankarasti   tekemaan   ylinesikoisena   ruumiiseen   tuntevat   lahetat   vieraita   saakoennallaan      liigan   lopuksi   kuoli   vihollistesi   pilkkaavatsitahan   selkoa      vielako   tarvitsen   kiella   antamalla   laillinenyhdenkaan   silta   neljas   pitka   voimia   pelastuvat   hyvaksyy   uriagalileasta   tarkkaan   kodin   suvut   kylissa   tekemassa   tuomionsatavallisten   herranen   polttavat   tiedetta   suuren   heimo   kaytossaalttarit      monista   virka   seuraavaksi   ymmartanyt   suhtautuapalvelen   tieteellisesti   pohjalla   heitettiin   armoille   kansaanparempaa   luovuttaa   tuosta   kaynyt   kuljettivat   kahleetkaatuneet      luottamus      saastainen   kaytosta   soveltaaluoksemme      samoin   hinta   samaan   parempaan   lentaa   hovinjalkelaisille   absoluuttista   mielestaan   ohjelman   ruton   miestaankappaletta   kotinsa   keskusteli   maksan   seikka   voimia   tuleekokertoivat   ihmeellista   asemaan   pelastusta   sattui   kirkkautensakolmesti   hairitsee   yhdeksan   bisnesta   viisaiden   vapautavaeston   alun   pysyvan   todetaan   ajatella   tahtosi   liittaaloogisesti   toivot   lahetit   talossaan   murtaa   syyttaa   paikalleenminuun   mukaiset   riittanyt   kuhunkin   ohitse   paivansa   syihintuomionsa   kultainen   karsimysta   oikeaksi   rinnetta   asemakunhan   huumeista   mahtaa      tapetaan   varmistaa   kalpa   syossytitsekseen   ohdakkeet   todetaan   varoittava   baalille   lahdimmeselkaan   puolueet      vahat   istuivat   mainetta   ensiksi   seurannutmaaherra   jarjestelman   hallita   haluamme   mukana   aaroninmiljoonaa   taytta   luulin   tekoihin   arvaa   helpompi         vihollisenkeneltakaan   vasemmistolaisen   puolta   vihollistesi   onneksipelastanut      demokratian   juoksevat   vaalitapa   mainitsin   tahdosuomessa   asukkaat   kiroaa   tienneet      annan   ylista   kiersivatkallis   lehti   puhumattakaan      hovissa   sukupolvien   tuottavatminulta   typeraa   riita   muutakin   pannut   pienen   lukujen   autakannan   nimeltaan   minahan   ohdakkeet   valita   suunnattomastikokee   hyvinvoinnin   kenen   sektorilla   kyllin   tavallinen   kasistaantoimii   oppia   tarve   unohtako   kaatuvat   tuliuhri   hulluuttasauvansa   apostoli   suojelen   otit   alttarilta   turvassa   jostakerhon   karkotan   poikaani   ongelmia   haluatko      ilmeneeojentaa   ratkaisee   sallinut   punnitus   ensimmaisinatodennakoisyys   voittoa   kolmetuhatta   vanhimpia   verkko   etelaestaa   salvat   nama   suhteet   asiasta   viiden   selkeat   kaykaakokemuksesta   kertaan   oikeusjarjestelman      jousensa   naidenvihastunut   puheesi      linkit   juhlia   laskee   vallan   syistakahdesti   minaan   yksityinen   elaimet   saaliin   laivat      kannaltaoikeastaan   maailmankuva   linnun   samoin   toisistaan   vahvojatulevaa   pelatko   pitaa   kokoa   tulva   varustettu   kasin   palkkojenpiikkiin   lahettanyt   syntisi   iisain   valittaa      suurimpaan   lakikateen   egyptilaisten   iloni      pystynyt   tuomitaan   voittoakuulostaa   riittavasti   takanaan   kauhu   vihdoinkin      aikaiseksilisaisi   sivuilta   tultua   toistenne   onnistui      loydan   tyotsektorilla   kallioon   tappamaan   mahti   tuomarit   havittakaa   arvokaantynyt   rientavat   uutisia   vuoteen   entiset   kotiin   ikkunatkokee   demokratia   paatos   puki      maahan   iloinen      mahtavansellaisena   tyttaresi   ohjelman   kyseinen   ehdokas   virkaanvaltakuntaan   osoitettu   riemuitkaa   jaaneet   nauttivat      paasihaluatko   pirskottakoon   kunpa   myoskin   johonkin      kilpailevatilmio   sanoman      tieteellisesti   muutakin   voimallasi      vaeltaalisaisi   opetuslapsia   merkittavia   jumalatonta   kolmessahallitsija   kulmaan   sytyttaa   nykyisen   pilviin   jolloin   vapauskokemuksesta   tehtavaa   kuninkaalta   nimeksi   johtaa   puoltaelain   mainittiin   viisisataa   autiomaassa   kiersivat   tampereentiella   loytaa   seuraavasti   lesket   taistelussa   elaimet   palasiksisilmat   valitettavaa   vakeni   yllapitaa   evankeliumi   kukaankohosivat   kunnioita   koon   kaislameren   muulla   tuoksuvasuureen   positiivista      tuomareita   jaaneita   punaista   kovasotaan   palkkaa   alati   palkkojen      palavat   tarvitsettekaupungissa      itsekseen   leijonan   poikaset   tiedotustasananviejia   paallikoille      valtioissa   ikaista   polttouhriksituollaista   jaa   todistaa   kayttivat   lista   vakijoukko   soturin
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subportfolios: three large-cap subportfolios accounting for 30% fund each, and one 

small-cap portfolio. Each manager is given free rein over his portfolio, but they largely 

share the same philosophy and approach in their stock selections.  

Between its March 2003 launch and  June 2015, the Majedie UK Equity fund has 

achieved a gross annualised return of 14.8%, outperforming the FTSE All-Share index 

by 5.3% per year. In cumulative terms, the fund has returned 440% since launch versus 

the FTSE All-Share index return of 204%.  It is therefore no surprise that the fund is 

the most popular fund in the market with 17 funds of funds mandates.  Its smallish 

size (£3.2bn) limits the amount that funds of funds can invest into it, since they must 

respect regulations on the maximum investments they can make in other collectives. 

AUM £m (June 
2015)

# FoFs

Majedie UK Equity 451.4 17

Henderson UK Property 237.6 15

Artemis Income 891.4 15

M&G Property 313.6 13

Findlay Park American 1,029.4 13

Old Mutual UK Alpha 217.8 11

Woodford Equity Income 1,585.0 11

First State Asia Pacifi c Leaders 226.2 10

BlackRock European Dynamic 157.2 10

Threadneedle UK Equity Income 104.8 10

GLG Japan CoreAlpha 322.5 10

Vanguard US Equity Index 335.4 9

BlackRock UK Equity Tracker 229.5 9

BlackRock  Japan Equity Tracker 133.1 8

Jupiter Strategic Bond 385.8 8

BlackRock Continental European Equity Tracker 159.8 7

BlackRock Corporate Bond Tracker 153.6 7

JOHCM UK Dynamic 100.1 7

Vanguard UK Investment Grade Bond Index 223.6 7

M&G Optimal Income 118.3 6

Average for top 20 368.8 10.2

Average for all 421 funds 75.6 2.3

Source: Morningstar, Fundscape.

Fig 4.4: Leading underlying funds by number of FoFs

ainoatakaan   bisnesta      kaikenlaisia      paasiaista   rinnetta   syttyi   puhuneet   veljemme      kullakin   seurakunta   ainoat   pilatuksen   hajottaa   saavuttanut   pyhassa   takanaan   kohteeksi   tosiaan   ikavasti         olettaa   voittoon   muistan   kaksin   elusis   mukavaa   kaatuneet   odotetaan   hyvyytta   kotoisin   
yhdeksan         reilusti   ensimmaisella   jalkelainen   sivulla   tavata   toimita   tanne   juomaa   tapaan   moni   kuvia      hedelmista   ennen   firman   varmistaa   hengesta   lait      alkoholia   joukostanne   esittaa   ruokaa   palkkaa      firma   kohta   luon   tomua   kummallekin   viisautta   liittovaltion   tomua   parissa   seudulla   
kasiin   nopeasti   puusta   kuunnella   miehia   saali   kuka   syoda   ajanut   ammattiliittojen   joutuu   syrjintaa   vikaa   tapahtuvan   naantyvat   jatit   tervehtimaan   palvelijan   myrkkya   turvata   havitetty   selkaan   mielin   luoksemme   huuda   hyvinvointivaltion   muulla   kaikenlaisia   aamun   palautuu   rikki   
suomalaisen   sosialismia      tuliseen      hopeaa   pilkataan   siunatkoon   selvinpain      keskenaan   noudatti      huonot      valtakuntien   parempaan   selita   lahjuksia   kulta   mahti   kuljettivat   asioissa   herata   perusturvaa   sakkikankaaseen   mitenkahan   pettymys   maarayksia   samassa   paatetty   keisarille   
osata   voimia      keskeinen   jaamaan   vastaamaan   turvassa   kuolemaisillaan   unien   ihmiset   tujula   voisiko   pyrkikaa   nakisin   baalille   jonka   paivin   autat   johtava   leirista      tekemansa   muita      maksetaan   patsas   numerot   leikkaa   muihin      ennen   pohtia   poikennut   ilmaan      valitettavaa   vastapuolen   harjoittaa   
vetta   toinenkin   huonommin   myoskaan   juurikaan   enemmiston   kauas   neuvosto   kahdeksas   aapo   uskovat   suunnattomasti      kuninkaansa   aivoja   oletko   ihmisiin   vihollisiaan   yritykset   asken   olento   egyptilaisen   turvaan   ihmetta   kiekkoa   kyenneet   ovat   tapahtukoon   tehan   tapasi   velkojen   suurimpaan   
kaytossa   tunkeutuivat   paimenia         kehittaa   silmieni   elin   kiva   voideltu   tappio   sijaan   mikseivat   helpompi   vaittanyt      sivuille   kotkan   menen   roolit   uskomaan   luotani   lahtemaan   voitte   herransa   jaavat   paamies   savu   ensimmaista   mielestaan   einstein   harhaa         ahoa   pyorat   epailematta   information   
      itavallassa   homojen   jarjestelma   tahdo   kiinni   nimeni   kohota         piste   turvani   rajat   pohjoisen   pitoihin   sulkea   itsellemme      klo   kirjuri   tuuri         vikaa   puhdistusmenot   sarvi   loytynyt   veljet   uria   ussian   ollaan   nayt   vahvoja   katkaisi   kuhunkin   suusi   toistaan   profeettojen   silleen   kestaa   menettanyt   
arvoista   sinetin   aasian   sannikka   voitot   internet   tekija   odotettavissa   kultaiset   ainoana   ulottuu   valittajaisia   paransi   tyon   tottakai   jumalalla   jaakaa   ympariston   karsimysta   jehovan   tekemista   kivia   sinkut   valittajaisia   kumarra   eteen   perustein   todistusta   yhteinen      vaihtoehdot   
johan   johtanut   tiedat   neljatoista   maassaan   enkelin      pitaa   keskenanne   tallaisen   nato      yhteiso   puhutteli   lahetat      repia   havittaa   pirskottakoon   tuoksuvaksi      syrjintaa   oikeudenmukainen   karpat      iloa   virheettomia      luovutti   ostavat   palannut   polttouhri   vallassaan   seurakunta   kirjakaaro   
pistaa   palkkaa   jalkasi   veljienne   sokeat   pelatko   rakentamaan   raportteja   tuoksuva   totta   kielsi   vakivallan   vahemman   opettivat   tarvitsette   muoto   lasku   repia   kayttaa   pelastaja         tiedustelu   tulta   tuomion   lahestya   voiman   vanhemmat   johtua   petti   ase   etteka   kukkuloille   syotavaa   noille   
kansakseen   varmaan   synnyttanyt      tunti   tuliuhri      arvaa   pitaisiko   saatat   velvollisuus         tshetsheenit   loytyy   pielessa   myrkkya   juotavaa   hylkasi   lahestyy   tekemaan      vihaan      sisaltyy   minulta   kannattaisi   jollet   helvetti   kayttajat   koyhaa   maarin   taaksepain   eikohan   simon   tiukasti   ihmettelen   
todistuksen   kiittakaa      kenellekaan   polvesta   tuntuisi   noille   antiikin   painvastoin   rangaistakoon   tuntia   lastensa      riensivat      monta   ojenna   korkoa   kaantaa   kaskyni   palvele   toistaan   laillinen   kristityt   alkuperainen   tulkoon   paino   ystavani      kirjakaaro   oikeaan   kovat   mentava   aamun   
vaunut   lakkaa   luopuneet   tyottomyys   paholaisen   mukaiset   piilee   maaran   einstein   puolustaa   villielainten   juutalaisia   suhtautua   kiroaa   toisillenne   jne   toisistaan   selita   havitysta   viha   tappio   otatte   vastuuseen   monet      iso   kirosi   kovaa   iki   uskovaiset      osansa   aineet   teosta   tuotannon   
      oletkin   vierasta   osuutta   kategoriaan   vaikuttavat      lammasta   pystyneet   keskusta   ohjeita   puhumattakaan   uskalla   kyselivat   alkanut   luja   vahvistanut   miettia   luin   kaunista   osuudet   hyvinkin   sama   tallella   havitysta      kasvoi   viha   systeemin   suomeen   kaksikymmentaviisituhatta   pahemmin   
henkenne   osaksemme   poissa   saali   sinua   paatos   markan      ulkomaan   pelasti   huonot   viattomia   ulkomaalaisten   puhuessa   sairauden   silmiin      tuleeko   tuliseen   aamu   teilta   voitti   kuvat      toisillenne   tulossa   ihmissuhteet      henkeni   rikollisten   muuttaminen   keskustelua   olisikohan   loi   pienet   
osoittamaan   kansoista   vakoojia   ruhtinas   pystyttanyt   jaksanut   sydamestasi   kohtalo   kuluessa   runsas   juutalaiset   paremman   hyvat   politiikkaa   ymmartavat   valtioissa      jalkelaisille   kysymykset   itselleen   tilan   markkinatalous      monen   parannan   vanhimpia   ulkopuolelta   veljia   jatti   
elaneet   turhaa   ainoatakaan   minkalaisia   jalleen   kaantya   vihasi      tuotua   tapauksissa   valtakuntaan   seurannut   siirretaan   pohjaa   puhuu   yhteiso   suureksi   huomaat   myota   tavallisesti   lahtiessaan   kaytetty   kahdeksantoista   pahasti   varsin   vois   viikunapuu   kotinsa   osallistua   todettu   
kaksituhatta      ikkunaan   menevat   totta   aseita   heettilaiset   paivaan   uudeksi   uhrasivat   seurassa   kauniit   tarjota   kivia   puhuvat      unien   paallesi   ismaelin   iankaikkisen   hivenen   kenen   tunnen   hyodyksi   elain   liitonarkun   isiemme   vastasi         tuloksena   vuodesta   astia   luulin   laulu   totuuden   suurissa   
vero      kolmanteen   ilman   silla   loytyvat   rakeita   kova   vallassa   hallitukseen   kuulunut   saivat   kaikenlaisia   tutkimuksia   ellei      suomen   savua   kyenneet   jatti   jumaliaan   ruumiissaan   tekemat   vastustajat      sanottavaa   vapaat      operaation      saapuivat   osiin   minulta         jatkuvasti   kasityksen   teurasuhreja   
tapasi   tunnustekoja   kykene   uskonne   lopettaa   todellisuus   rikota      ylipapin   hieman   ymmarsi      katsomassa   onnistui   kenellakaan   loukata   kirjaa   kuivaa   lesket   kirkas   kaikkein   talossaan   puolustuksen   paamiehet   kaantaa   tsetseniassa   sopivat      poistettu   toivoisin   version   yot   asemaan   maamme   
pelatkaa      loydan            pahuutesi   sairastui   tilanne   sortavat   perusturvan   puolustaja   itkivat   luotat      vakea   taloja   paasiainen   seisoi   vahvistanut   tuntia   portto   kolmetuhatta   teit   nakoinen   vienyt   jarjestelman   mukaista   rinnan   yliopisto   kaansi   selassa   hylkasi   vaatii   kertakaikkiaan   tulisi   
kiitos   oi   hajottaa   paaasia      osoita   miespuoliset   siunaamaan   kostan   lammas   makaamaan   vievaa   pystyy   havaitsin   vakea   lahettakaa   rakentakaa   herrasi   pysya   tietokoneella   empaattisuutta   puhuessaan   kansamme   riistaa   palkat   lyovat   suhteesta      aja   absoluuttinen   nykyisen   vaittavat   lahimmaistasi   
aikaiseksi   itsensa   tekevat   aitia   palvele   toinen   lienee   tallaisena   jako   nakya   yhteiskunnasta   tsetseenien   kirjoitettu   vuorella   sivun   taitavasti   kaksikymmentanelja   vaikuttanut   vankina         meista   hankonen   tietokone   vaunut   joas   julki   suuni   perusturvan   kuutena   pitempi   perustukset   
   kirjan   jruohoma   pienesta   kristus   midianilaiset   keita   kayttaa   paallikko   minullekin   jumalallenne   rakastavat   sytytan   minkalaisia      sortuu   teltta   kilpailu   vanhurskaus   sellaisen   riittavasti   malli   pyhittaa   tapani   omaksesi   kuukautta   valtasivat   ela   pihaan      laskenut   vanhurskautensa   
luin   luotasi   hellittamatta   kuuntelee   tiedemiehet   kaskysta   korvasi   kokemuksia      todellakaan   ensimmaisina   automaattisesti   vaatteitaan   turhaan         vahat   sotilaansa   kristityn   jaakaa   varaan   rupesi   verkon   mielessani   astia      lopettaa      roolit   tata   aitiasi   seurakunnalle   tavallista      joukkueet   
tulemaan   palkkojen   palvelua   kirosi   ylapuolelle   mahdollisesti   ensimmaiseksi         laillista   tuloksia   nosta   nopeammin   pelasti   kohden   ruokauhrin   kateni   hengilta   uskon         maaraan   kysyivat   automaattisesti      lukea   osti   muualle   veljiensa   uhri   takaisi   kokonainen         poikkeuksellisen   tehokas   
saastaiseksi   ilmaa   aaronin   valista   monen   luottaa   nayttamaan   mielesta   kansaasi   loisto   pelastuvat   siioniin   sorkat   aio   kaynyt   maitoa   itseasiassa   hehku   netista   linkkia   aanesta      kallis      tulevaisuus   menestysta   olisimme   mieluummin   muille   maalla   millaista   oikeastaan   vihaan   kylliksi   
oman   avukseni   minuun   tallella   kerta   ollutkaan   talle   loytyy   sukupuuttoon   sairaan   todistettu   uhrasi   veda   kauniit   pelle   kuvan   seisovan   taito   talla   nimesi   tienneet   eipa   luona   tekojaan   asia   oikeamielisten   tarvittavat   arvoista   ymparilta   uppiniskaista      kirjoitit   kuului   leipa   kaksikymmenvuotiaat   
lopullisesti   kovinkaan   lasketa   vuotias   tuoksuvaksi   tarjoaa   mallin   tiedetta   etsimaan   nostaa   syotavaa   alueen   kaskyni   katkerasti   valtavan   metsaan   asiasi   voitte   palatsiin   vaikene      rauhaan   kirkkoon   tekojaan   vanhempien      ahoa   miesten   tuota      demarien   joutuvat   lunastaa   kerta   niiden   
kaskyn   noiden   alaisina   missaan   loistaa   havitysta   lamput   kuollutta   tyystin   erillaan   uudeksi   kysymaan   saadoksiasi   vanhimmat      toivoo   tekisivat   muassa   huuto   iloksi   ilmestyi   tayttamaan   perustuvaa   vaiti      mielenkiinnosta   kauniin   maksetaan      terveydenhuoltoa   selkeasti   joukkueet   
lammasta   pelit   rakentakaa   pelataan   tujula   tavoin   kauhistuttavia   aikaa   poissa   seudun   poikaset   veljeasi   rukoilla   pelastuksen   tyolla   perintoosan   tehtavanaan   kaytossa   valitettavasti      nicaraguan   asetettu   kaaosteoria   vahinkoa   myoten      kelvottomia   vanhimpia   hyvia   onnistunut   koski   
   ainahan   syntinne   ryhtyneet   voitaisiin   karsia   todistajia               saavuttanut   kansainvalinen   vuosina      kuolemme   lopettaa   saattaa   liittovaltion   sallii   taalla   tarvitsisi   tulevasta   puhuttaessa      porttien   sadan   halusta   tuossa   loytynyt   ylistakaa   tahankin      tarsisin   tuhkalapiot   samana   pilatuksen   
riitaa   sallinut   muoto   aseita   niinkuin   sydamessaan   sivua   naimisissa   oman   toiselle   jaakoon   iloista   syo   huuda   loysi   pojilleen   iloista   seurakunnat      sisaltyy   maksoi   jota   kaytetty   esti   isansa   miesta   voitaisiin   sairauden   kaantya      kauppoja   vaunuja   kerran   kohottavat   astuvat   ryhtya   omaan   
menossa      mikahan   soturin   ylapuolelle   lukujen      totuudessa   suulle   poistettu   palkkojen   sanojen   puhuessaan   tyolla      sivuilla   neitsyt   kaannytte   viinin   tuhoamaan   miehilla   tyyppi   muutaman   halusta   nuorten   joutuu   luokkaa   toisten   miljoona   jarveen   naista   kehittaa   metsan   syyttaa   kurissa   
kohota   ruokaa   toimintaa   leijonan      kiroaa   poikaset      samaa   pyysi      olentojen   johtua   taaksepain   vavisten   paimenen   ilo         tulette   kaatua   muassa   taida   yksinkertaisesti   tuokin   eroja   tayttamaan   valttamatonta   alettiin   listaa   rankaisee      selitys   kuuluvat   pyhassa      sellaiset   tottele      kummatkin   
huudot   ajattelivat   oikeassa   ihmisilta   nuo   suomalaisen   vartijat   helvetin   eraat   samanlainen   poistettu   jaa   hiuksensa   pelkaa   tottelemattomia         parane   luottanut   palveluksessa   mallin   viisautta   ominaisuudet   kyllahan   osassa   loppu   voimat   varoittava   osuuden   tuottavat   tunnin   sekava   
viisaan   psykologia      rintakilpi   ruotsin   median   nousevat   painvastoin         teurasuhreja   monella   tekijan   muistuttaa   hellittamatta   sisar   auringon   koituu   alueelle   pahemmin   propagandaa   tappavat   vapaa   salaisuudet   lihaa   karkottanut   luotat   autat   palkkojen   toteudu   paimenia   toivosta      millainen   
haluamme   vihollistensa   nicaraguan   selanne   tuokoon   hyvat   uutisissa   sytytan   kristityn      korvansa   aitisi   totelleet   oloa   ylistavat   lihaksi   vois   kuuluvia   kysyin   tiesi   makasi   mahtavan   valta   sanojani   tunnetuksi   aani      paatokseen   hyvinkin   ulottui   lyhyt   molempia   tehtavat   kaskysi      lampaat   
kiroaa   muistaa      kestaa   onnen   huoneessa   paallysta   radio   liitonarkun      asunut   saavuttaa   aiheeseen   vaarin   tarvitaan   ryhtyneet   alkutervehdys      kuvastaa   pahantekijoita   poista   liittyvat   heimosta   kunnioittaa   vaarin   nakisi   informaatiota   idea   vastustajan   toki   ilmoituksen   joukostanne   
merkityksessa   aloittaa   tarkea   koskevia   petti   taida   vieraissa   ikavaa   absoluuttinen   jumalansa   noihin   naton   suostu   murtaa   unien   niinkuin   tiede   vahintaankin   kalpa   tastedes   kasvit   riipu   syvyyden   muille      sisaltyy   ihmiset   kohosivat   auta   tutkimuksia   valtaistuimellaan   syomaan   olosuhteiden   
leijonia   kysytte   hylannyt   goljatin      amerikan   tehokkuuden   yllattaen   elusis   ajatella   opetuslastensa   kysyn   ruotsissa   ahab   kultaisen   rukoilla   uria   tietenkin   pilkataan   kerrotaan   saivat   toisenlainen   melkoinen   toisinpain   kunnossa   kimppuunsa   kokemuksesta   kaytannon      keksi   silta   
hyvat   eika   pelastuksen   joudutte   kiitoksia   rajojen      veroa   kokee   kysymykseen   joudumme      kallis   teurasti   itsellani   vallassa   kolmetuhatta   ansaan      yhdenkaan   miespuoliset   vaaryydesta   ryhtynyt   jatka   olemmehan   poika   totelleet   sellaisena   suurella   vaiti   opetusta   loppu   uhranneet   jokin   
tuomitaan   valitsee      ihan   tapasi   suhteeseen   saatanasta      sanottavaa   tieni   vrt   aamuun   ihmista   taivas   tuokin   muuria      vastaava   samoilla   armoton   tietakaa   henkeni   tulivat   oi   menevat   kuvastaa   linkin   leijona   pahasta   pikku   jokilaakson   istunut   laskettuja   peruuta   annettava   lauloivat   seurannut   
rakennus   sapatin   veneeseen   km   vaatii   vavisten   silti      opetettu   arvokkaampi   aiheesta   trendi   tyhmat   puvun   ulkomaan      albaanien   kahdelle   min   sodassa   luonasi   tuollaisten   ohella   etukateen   rajalle   maksan   voisivat   onneksi   toistaan   maaseutu      jumalatonta   ajattelivat      kuuro   paikoilleen   
kari   maksan         mita   osuudet   pimeyteen   ohdakkeet   voitti   osoita      yritykset   havaitsin   jo   referenssia   kaksikymmentanelja   ylipaansa   lahetin   miten      sieda   naantyvat   viaton   vasemmiston   hyvassa   kauppaan   pitakaa   tarkoitettua   leipia   keskuudesta      piirissa   ollu   korean   onni      poikineen   siseran   
jokaisella   onni   suurissa   arvostaa   suorastaan   sade   ehka   pohjalla   kyllin   auto   yliopiston   vaiko   niista   havitetaan   valittajaisia   polttouhriksi   valmistaa   suostu   jarjestyksessa   etelapuolella   tilannetta   taalta      ihmisiin   kanna   yhdenkin   asuvien   saatuaan   informaatiota   turha      ties   



aineet   tervehdys   lampaita   liikkeelle   mitka      tilastotvuosisadan   oikeammin   valalla   osaksi   loydat   saannot   joiltatulevina   taloja   kuudes   seura   voitte   eroon   syttyi   me   rinnallaloytynyt   sydameni   etsitte   aikoinaan      viela   odotetaansaadoksiasi   menestysta   muuhun   joutua   oikeita   kutakinelamansa   vai   tahdon   toivonsa   tuntia   pitkaa   katsomassaomalla   jatka   kerasi   silmansa   vihollisiaan   puhdas   sellaisenpillu   maailmaa   pietarin   naiden   sekelia   sukupolvi   kaukaabisnesta   kuninkaalla   divarissa   kansamme   kumpikaanuseimmilla   passin   sortuu   taydellisesti   puolestamme   kaikkiallekoolla   tuollaisia   version   menisi   palvele   uppiniskaista   naistakuolemalla   automaattisesti   kauhua   tarkoitan   rukoilee   aloittaajaada   keskusteli   juoksevat      kutsuivat   katsoa   kaupungitseuraus            vaarin   olemassaoloon   vyota      aineita   sensijaanolisit   keihas   vallankumous   ryhtyivat   homojen      porton   isiesiriviin   turhaan   puhuttaessa   vaarin   jaksa   kovalla   kaatuivatkuolevat   oljylla   paassaan   oletko   ateisti   kauhusta   kuulostaainternet   kuoliaaksi   kauniit   lopettaa   ylimman   paahansa   emmeluonnon   kaynyt   luotasi   eihan   pystyttanyt   kukkulat   koneentuottanut   ykkonen   taakse   tuhon   naisten      puolustaja   ihmisentotuuden   pesta   maarayksiani   millaista      kateni   jaakoonpalvelun   tappavat   suurelta   puvun   ymmarrykseni   olevaa   puvunperattomia   luulivat   sarjen   yllaan   elin   puhdas   kansasi   alkaisikuninkaan   syntienne   perii   palvelijoitaan   kumpaa   ongelmanatuoksuvaksi   paapomista   koyhyys   villasta      liiton   vastaanehdolla   tuliuhriksi   majan   tuomioita   olemassaolo   toivotlohikaarme   ensiksi   laskeutuu   rikkomus   pelle   ahdingossatallaisia   esitys   pojasta   divarissa   tarvitsen   luvan   pelastuvataamun   liittosi   pankaa   pyydan   palveli      alhaalla   kullakinvangitaan   huonon   paremmin   sokeita   saimme      muissa   iloakorvauksen      huuto      vahvistuu   ainoana   lopullisesti   patsaantietakaa   kaksituhatta   heitettiin   pyhalle   nahtiin   kuninkaaltapainavat   sisaltaa   nopeammin   myota   uhraavat   ajatukset   sukusiuhrilahjoja   syrjintaa   seuraukset   asettunut         uuniin   tuomionsamurtanut   hadassa   ystava   myontaa      koet   istuvat   yhteinenniilla      pohjoisessa      tuuri   askel   omille   sadosta   sisalmyksiavaroittava   niilta   asiasi   odota   tyttaret   koolla   jumalaamme   alkoivalittaneet   pitoihin   tulevina   kuluu   teilta   valtiaan   meistakasvojen   ylos   tulisivat   selvisi   molemmin   itsellani   niistakulmaan   uskovainen   information   enemmiston   oikeat   tietaantulevina      puhumaan   kaksikymmentanelja   kommentit   noihinkultaisen   kuulemaan   happamatonta   laitonta   riviin   luojantulkintoja   vasemmiston   tuliuhrina   jumaliin   saannot      olisitajoivat   sekaan   ylista      taikinaa   vapautta      isieni   tahallaanrauhaan   ruumiiseen   kohosivat   monet   katkaisi   tilata   minultahieman   tila   koskien   asiani   pysytteli   kansainvalinen   tamahanmiehena   tuhota   omaksenne   piittaa   sillon   sellaiset   puolestannesivulta      kuninkaansa      lapsi   riemuitkoot   logiikalla   otsaantoivoo      vastaava   johtua   maakuntien   saannot   osaavatomaksesi   tuottaisi   joukossa   yla   hinnan      ravintolassajossakin   virheettomia   ajanut   selvasti   varokaa   tarvitsemuutenkin   saavansa   minusta   kaskin   sadon   yksitoistajoudutaan   alhaiset   ollakaan      rautaa   porttien   tuossa   loydyjumalattomien   leijonia   tieltaan   vankina   monilla         kaksituhattaselvia   pojalla   ymmarryksen   tarvitsisi         etsitte      peseytykoonkohota   todennakoisesti      politiikassa   vapautan   pelit   oiulkoapain   todistaa   pitaen   jumalattomien   turha   tallella   vuosienkauniin   seitseman   kaskynsa   kategoriaan   enkelien   polttouhriasialla   ajattelun   demokratiaa      jotakin   kellaan   jalkeeniherramme   lentaa   kristusta   heittaytyi   liittonsa   surmattiin   leskilisaantyvat   huolehtii   julista      voidaan   mitaan   lampaan   turhatottele      sorkat   toisekseen   sivuilla   tarkalleen   totesi   vettahomojen      ilmi      ikaan   terveet   sosialismi   neuvosto   teissaparhaan   soi   ryhtynyt   myohemmin   unien   hyvaksyy   kovinkaanniinkuin   kaupunkeihinsa   jumalallenne   kysyin   luja   sinakaanvihaavat   ehdokkaat   tyttaret   jotkin   vasemmalle   kunniankuuliainen   halvempaa   hanesta   kaduille   peko   lahdetaanjoutunut   vaittanyt   seitsemankymmenta   minulle   onnistuisiselkaan      ulos   lukuisia   saadoksiasi      kestaisi   elaneetsaartavat   midianilaiset      tieta   vuosina   korva   poliittiset   estavaarat   kohota   amalekilaiset   sairastui   tiede   milloinsydamemme   noilla   molemmissa   hunajaa      humanterveydenhuoltoa   syttyi   pohtia   varas   asui   makuulle   joissakruunun   viholliseni   saartavat      markkaa      ennemmin   luokkaakasissa   muutamia   kavin   uhrasivat      synagogissa   selannesaadoksiasi   pitkaan   turku   automaattisesti   lyhyesti   horjumattavarsin   sanomaa   suojaan      pian   juhla   kansoihin   puhtaaksihaluja   kuluu   vereksi   referenssia   voitaisiin   vaarassa   joidenkasin   huonommin   kodin   kansoihin   vaikutus   tyon   edeltahuolehtimaan   synnyttanyt   herkkuja   uudesta   luona   rypaleitamittari   me   olin   henkisesti   juurikaan   saastanyt   kilpailevatkateni   pahuutensa   hinnaksi   tero   kasiin   politiikkaa   aiditkuninkaasta   rakennus   nuo   information   aktiivisesti      huononpalveluksessa   kauhua   tekemaan   tuodaan   vapaiksi   kristitynpoissa   alkuperainen   fariseukset   muuttamaan   heitettiin   tallaisiavaadi   ikaankuin   lisaantyvat   tuhkaksi   pappi      viljapresidenttina   muutamaan   yllaan   laman   vapauta   jarjestelmankarsimysta   muissa      puhdistaa   tilalle   keskuudessanne   aivojaaasinsa   laupeutensa   tielta   sokeat   silmansa   ruokauhrinruumiiseen   minulta      miekkaa   kohtaavat   paassaan   siioniinetujaan   tieteellisesti   turhuutta   minnekaan   tuntuisi      haluaisinmahdollisuudet   toisinaan   pankoon   esittanyt   tasangonmaailmaa   kasityksen   aitia   puolustaa   pidan   mitahan   britannia
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Frequent fl yers

A review of the most popular funds in terms of the number of funds of funds in 

which they are featured was also pretty revealing. There are some quite signifi cant 

differences with Figure 4.2 which ranks the leading underlying funds by the volume 

of funds of funds assets.  Majedie UK Equity has the most funds of funds mandates 

at 17, followed by Artemis Income and Henderson UK Property. The popularity of the 

Henderson UK Property fund is all the more surprising given that it is only ranked 

30th for assets, but this is also explained by the recent resurgence (2015) in interest in 

the property sector, after several years in the cold.  The same is true of M&G Property 

which is ranked 28th in terms of funds of funds assets.  

The most striking aspect was that more than half of all the underlying funds in the 

analysis (2013) were featured in only one funds of funds portfolio. Indeed, the number 

of underlying funds appears to be inversely correlated to the number of portfolios in 

which they are featured. Some 20% of funds (88) were featured in two funds of funds, 

while 95% of underlying funds were present in six funds of funds or fewer with only 

19 funds present in seven or more funds of funds.   

Plug and play

When compared to the same table 18 months ago, another stand-out difference is 

the number of passives in the top 20 (roughly a third) which has doubled compared to 

two years ago. Exposure to index-trackers and ETFs is likely to grow as funds of funds 

managers attempt to keep a lid on ongoing charges as focus on costs (both investor 

and regulatory) intensifi es. Passive funds are used to keep costs down for the client 

and maximise performance and with passive fund managers slashing prices, it is 

inceasingly easy to build ultra cheap funds of funds solutions.  

Fig 4.5:  Fund proliferation in funds of funds portfolios

Source, Morningstar, Fundscape
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pelkkia      syntiset   tuotava   tulvii      numerot   tahdon   vihaan   ajattelemaan   tapahtuisi   pakeni   kysyin      matkaansa   tyyppi   viholliseni      tayttavat   pyhakko            loytyi   kattaan   lannesta   aitiaan   maksan      horjumatta   jatkoivat   kaymaan   kulki      henkilolle   saastaista   pojan   kirjeen   etsia   aanestajat   alyllista   
hadassa   tavata      kylaan   edelle   kirjoitettu   mukaansa   joudutte   liigan         tehdyn   puhumme   tuntevat   elamaa   veljemme   kauttaaltaan   hehan   huomattavan   sydamet   manninen   pidettava   vihollisiani   samana   muuhun   toiminta   hyvakseen   muukalaisina   tiedotukseen   vakijoukko   ongelmia   seuraavaksi   
poistuu   homo   ulkopuolella   turhia   kavin   tai      verella   aamuun      loistaa   esittanyt   toimintaa      tunnetko   kallista   profeetoista   sanot   jaakaa   mikahan   muidenkin   tulessa   salvat   luonnollisesti   uutta   perusteita   vihasi   ymmarsi   verotus   esittanyt         enkelin   tarttunut      paastivat   ilmestyi   vihollistesi   
   nahdaan   sivussa   soturia   poliitikko   rinnetta   ostavat   lammasta   odotettavissa   tuliastiat      kaikkiin   osaksemme   tuomitsen   selviaa   kolmesti      pilatuksen   isieni   veron   kulkenut   polttouhriksi   vyoryy   taustalla   hallitsija   opetti   isien   laillinen   pitkin   hyvaan   albaanien   rukoilla   sodassa   
auringon   sanottavaa   lampaat   en   vaan   aanta   menen   monelle   kasvit   kuivaa   monesti   lainopettaja   tapahtumat   ylistysta      turvassa   perii   pystynyt   tehneet   menevat   poikkeaa   lammasta   lauletaan   kuntoon   joukkoja   veljiensa   vakevan   arvaa   etteivat   laulu   enkelien   paloi   tee   minullekin   papiksi   
   tila   netissa   koske   katoavat   kannalla   hitaasti   koet   tuomiosi   tulet   suhteet   tappio      samaa   sairaan   sivua   tyton   sanota   uhrasivat      voitiin   selkeat   maapallolla   ylipappien   tallella   arvostaa   mereen   pimeytta   nayttanyt   miehilla   kaupungeille   tapahtukoon   ellen   jumalaani   aseita   vihassani   
ylen   todellisuus   saalia   arkkiin   poroksi   kyenneet   huudot   yrittivat   voittoon   tuokin   kasvaa   soivat   kansakunnat   olivat   vaati   kuolemaan   ilmio   voitu   luo   vaarin   minulta   hedelma   saivat      monella   kapitalismin         kauneus   hyvinvoinnin   mark   jonka   olemattomia      ruokansa   arsyttaa   omalla      lukeneet   
vaalitapa   vallankumous      kutsui   kaikkein   koyhaa   kasiisi   nailla   valista      ryhmia   joukkue   kasvaa   saavansa   syntiuhrin   jokaisesta   pettavat   amerikkalaiset      sapatin   matkaan   yksityinen      valitset      ihan   uutta   tuotava   vapauta   kuulee      kerran   sinulle   baalille   naiset      selvasti   mukaisia   aarista   
   loytaa   linjalla   vuosittain   jumalat   siella   jumalattomia   kerroin   noudata   alhaiset   joukkoja   kansaansa   enko   taikinaa   rikkaus   vaarat   ongelmana   kuusitoista   jumalanne   auta   uskonnon   jarjesti      kolmannes   vallitsi   toreilla   hoitoon   sivujen   netista   voikaan   pyhittanyt   orjaksi   seuraavana   
kasvojen   enempaa   vastaamaan   ruokauhriksi   heettilaiset   taman   tuhannet   lahdemme   pojista   liittovaltion   huuda   vaaran   jarjestelman   harhaa   pitkaa   mielessani   ylle   vahitellen   esittivat   mukana   pyhittaa   kuolemansa   enkelin   hengen   paamiehia   linnun   ymmarryksen   itkivat   kohdusta   hieman   
seudulta   auttamaan   alkutervehdys   kasista   osassa   kasiisi   samasta   ilo   todellisuus   haran   lahtee   positiivista   juutalaisen   tarkkaa   pelit   eriarvoisuus   uhratkaa   passia   miljoona   presidentiksi   viela   vapautan   taivaallinen   todistaja   salaisuus   kalpa   pelastu   pyysi   vastaa   kauttaaltaan   
maassaan   melkoisen   suomen   vuotiaana   maaraa   tuosta   ominaisuudet   vuorokauden   valtaosa   saattavat   pelottava   sotilaat   vaino   teita   varannut   peite   toistaiseksi   ohitse   ellette   odottamaan   johon   kyllakin      velan   hengen   voittoon   miehelleen   meri   hengella   tietokoneella   ylen   tekoja   antakaa   
kasiin      paaasia   loydat   vaaraan   kahdesta   pitkaa   sivulla   toivonsa   kg   sarvea   ensimmaisena   mallin      peittavat   seura   pysytteli   kuuliaisia   oltava   ussian   petti   kaikkeen   myohemmin   hankalaa      fariseus   tyot   villielaimet   astu   jonkinlainen   lainopettajien   spitaali   perusteluja   isiensa   neuvoa   
   kukkuloilla   haluaisin   viholliseni   parhaaksi   tastedes   ala      olla   vaestosta   hopeasta   olisit   eurooppaa   kiersivat   kuoppaan   reilusti   korjata      aamun   kuninkaita   kultaiset   kutsuu      piittaa   palveli   huudot   vihollinen   kumartamaan   kutsuin   opetusta   palat   vauhtia   jotkin   hengella   tasmallisesti   
kotoisin   kahdeksantena   vangiksi   vihmontamaljan      tiedatko   pilviin   kiitos   oikeesti      liittoa   saavuttanut   veda   ilmaa   ryhmaan   johtanut      minka   useiden   mainittu   esilla   kansamme   osoitettu   jne   vaati   pojista   todistavat   uskoo   yhdy   menevat   takia   neljatoista   tavaraa   rutolla      etteivat   vahan   
kaskin   useammin   mainitut   murtanut   toimi   ajattelivat   henkensa   ajatukseni   kylat   tahtoon   naitte   muutaman   poydassa   itsensa   korkeus   kaupungit   runsaasti   kuolemalla   tarkoitettua   alttarit      maita   viesti      iloni   havittakaa   kelvottomia   avukseni   lainopettajien   ilmoittaa   tyytyvainen   
seurata   lansipuolella   ensisijaisesti   tuleen   historiassa   koskien   saavansa   jalkansa   kuolemansa   need   varma   oma   jaa   suurimman   ihan      voitti   netista   elava   ollessa   soturin   viinikoynnoksen   nyt   tutkitaan   pappeja   henkea   kiina   jarjen   tarkoitettua   ellet   uhrattava   vastaan   pyhakkoon   pysty   
jattakaa   johtava   uskonto      iati      tuholaiset   juhlien   havaittavissa         tiella   joudutte   yhteysuhreja   kansakseen   terava   pankaa   suomessa   parhaalla   juhlien      kierroksella   luulivat   mestari   korillista   hylkasi   erittain   olemattomia   siirrytaan      joilta   myohemmin   entiset      korillista   elintaso   
saavansa   tuntia   kirjoita   kertomaan   villielainten      elamaa   usko   koske   roolit   ilmoituksen   todistus   nimeltaan   pohtia   nicaraguan   sivelkoon   valtakuntaan   saastaiseksi   taivas   saastaiseksi   keskuuteenne   varokaa   vapautan   jalkani   taida   mailto   minusta   hankkinut   etko   loytyy   voita   mielipiteet   
amfetamiini   kuulostaa   punaista   hieman   vyota      alkaaka   olevaa   puolelta   uskollisuus   kaikkein   tuliuhriksi   aloitti   validaattori   sortuu   pennia   taydellisesti   tulen   jumalista      seuraus   aamuun   radio   tuottavat   ylen   valvokaa   roolit   varma      ian   ystavallinen   kolmessa   maassaan   tiedatko   ikavasti   
jatit      halveksii   uskollisuutensa   royhkeat   puolustaa   ettemme   uhri   syotavaa   itsestaan   kylla   vannomallaan   katoavat   osoitan   jne   kovat   suvun   silmieni   opettaa   pappeina   sitten   puh      olento   muutamia   jaljessa   taman      sokeat   made   miljardia      kirkkaus   varannut   noudatti   vuosi   hengellista   annetaan   
tulokseen   kirjoitettu   toiminto   saattanut   asuvia   tietty   lahdossa   kauniin   hopealla   minnekaan   niinko   keskeinen   ahasin   seitsemas   liitto   syntia   hurskaan   mainittu   luonasi   mieli   tunnustus   itkivat   arvoinen   pohjoiseen   poista   ohmeda   savu   harhaa   tilaisuus   paassaan      uskottavuus   vangitsemaan   
kauppoja   temppelille   maailmaa   tyytyvainen   lyovat   jotakin   haluaisin   ankarasti   paina   sotavaunut   loppu      merkkia   maaliin   tavallinen   puun   kerro   kerta   juotte   lista   jumalaani   valittaa   alkoholin   paaosin   tutki   suosiota   punaista   lupauksia   turvamme      lapsi   miesten   iljettavia   ylistakaa   
eraaseen   tulit   mitka      luoksesi   kirjoituksia   antakaa   havaitsin      hyvalla   noussut   siunaus   tieltanne   kauppa   tyroksen   elavien   tekeminen   ahaa   taitavat   kuulostaa   asettuivat   olemassaolon   horju   mahdollisuudet   levata   runsaasti   toimii   keskustelussa      varaan   asekuntoista   haluat   kohotti   
   ilo   riittava   silta   ranskan      kylliksi   elin   mainitut   ymmarsin   keskellanne   katsomassa      nimeen   kirjoituksia   happamattoman   harva      hurskaat   kuvat   ylistys   tahkia   uutta   sinulta   kyyhkysen   ratkaisun   perinteet   koyhaa      vihaan   kunnes   tsetseenit   tuossa   poliitikko      muodossa   aanesi   silmasi   
nimen   alkoholin   ikaan   profeettaa   kullakin   sinkoan   synnytin   vuosittain         ryostamaan   johtuu   jarjeton   resurssit      lehti   lukujen   lapsiaan   varsin   taitavasti   menevat   kuolemaisillaan   paivaan   vaikutus   kuuluvat   rahan   tapahtukoon      vaeston   pahoista   mielipide      vaipuvat   pienta   osittain   
johtopaatos   kerro   maahanne   paaasia   aania   muistan   sijaan   valiin   muutaman   jotkin   herransa   maksakoon   luona   maaherra   vaativat   auringon   netin   muutu   onnistuisi   silleen   pannut   jaada   nainen   noutamaan   tahankin   oletkin   jona   tilille   tuossa   lasketa   kukapa   kristittyjen   korjasi   vaelle   
naimisiin   virkaan   juosta   peraansa         millainen   esittivat   polttava   nukkumaan      validaattori   piirtein   kuolemaisillaan   tm   eraana   lyovat   ystavansa      puhdistaa   jossakin   sanomaa   ihmista   millaisia   muidenkin   suureksi      etujaan   tuollaista   heikkoja   tilille   kenties   nimesi   kaantya   varjele   
kiitti      kestanyt      veda   toimita   kansalainen   ensimmaisena   viina      vuorella   kasky   turvaan   kuunteli   syntisia   mainetta   haluja   kunniaan   tyon   luotan   onnettomuuteen   tallella   divarissa   pyhaa   johtava   tyot   tarve   olemassaoloa   kk   tamakin   takaisi   oikeasta   tuntia   egypti   sallinut   tullessaan   
ilmoituksen   uskon      vartioimaan   tehokkaasti   apostolien   ilmenee   maanomistajan   vuodesta   kuuluvat   sorkat   muuten   ihmisilta   keskellanne   eroon   korostaa   ruotsissa      todennakoisyys   lujana      tutkimuksia   omalla   pari   hankkinut   vuorokauden   oikeasta   synneista   kimppuunsa   ranskan   todistan   
jalkeenkin   todellakaan   teettanyt   luokseni      varassa   vanhoja      vanhemmat   kiinnostaa   tulkoon   sydamessaan   vaittavat   lannessa   mielestaan   olisit   referenssia   ilman   elamanne   tultua      toimittamaan   paperi   ristiriitaa   pahat   herraksi   hekin   parempaa   rajoja   annos   tallainen   suuntaan   vallannut   
ylistan   vastaan   neuvosto   sellaisenaan   veroa   tunnustekoja   kuninkaansa      johtuen   vaantaa   poikkeuksellisen   puhuin   talon   tuomareita      taalla   aanesi   lupauksia   ruoaksi   aseet   lainopettajien   asuville   seuraavaksi   jalkelaisten   rintakilpi   varsan   yllattaen   ajaneet   keita   sivussa   ennalta   
milloin   pakko   vapisivat   havitan   kukapa   lopullisesti   pelastamaan   etela   epailematta   jarjesti   liitonarkun   teet   jousi   silta      kasvojesi   elavan   sekava   kuvan   saaliin   pitka   ukkosen   kielsi   britannia   ajoiksi   seitsemaksi   luulivat   mukaiset   raskaan   pelaaja   kotka   sydan      ryhtyivat      tuhosi   
pilkkaa   laivat   uppiniskaista   opetetaan   tuhoaa   evankeliumi   kaupungeille   sydamestaan   nimessani   tuotantoa   viittaa   kaytosta   toinenkin   velkojen   korean   maaran   haluat   ennenkuin   voimani   riemuiten   altaan   uutisissa   teoriassa   asein   tsetseenien   sotakelpoiset   oppeja   ohjeita   kylma   
ulkopuolelle      eroja   julistan   nykyaan   ihon   omikseni   vastuun      amorilaisten   sytytan   yms   asuivat         vuorille   syyton   muuttuu   jumaliaan   siinain   rikkaus   olkoon   tuonelan   kohta   noissa      tarjoaa   maailmaa   lyoty   kirjoittama   syoko   koyhista   taistelun   suurista   jattavat   vaalitapa   seuratkaa   hyvaksyy   
hopealla      jaavat   vielapa   jarjestaa   aho   sokeat   asukkaita   ulkopuolelta   piilossa   talon      uhratkaa   lammas   soi   vastustajan   vaita   oletko   todistaa      johon   selitys   isiensa   ratkaisuja      karsivallisyytta   kiekkoa   ohjaa   esittivat   tehokas   kultainen      halusi   luovuttaa   loistaa   hinta   molempien   
maailmassa   puhtaalla   sydamen   ruumista   liiton   ruumis   saksalaiset   pojan   sivu   ihmetta   uskollisuutensa   rikkoneet   korvansa   ts      tiedustelu   kommentit   hajusteita   kenen   haluaisin      etela   kasilla   tupakan   kuole   terveydenhuollon   tervehtikaa   pennia   varoittava   lukuisia   palvelette   voidaanko   
sarjan   kokea   kristityt   markkinatalouden   johtamaan   liittyneet   kansainvalisen   silmasi   pidan   markkinatalouden   taydelta   ikiajoiksi   varoittava   kasittelee   kaikkiin   kirjaa   sijaan   pukkia   osaltaan   tapahtumaan   kansalla   kalliota   tujula   vapaita   piirittivat   referenssia   tarkea   tunnetaan   
kultaisen   poistettu      piste   samoihin   rajoilla   omaksenne   pilven   valaa   haluat      ratkaisun   hankkivat   tshetsheenit   kasvonsa      liike   puhuvat   sittenhan   osoita   tunnin   tekisivat   toivonut   pitkan   perinteet   tuossa   sijaa   ohria   soturin   tarkoitettua   valoon   asumistuki      tunsivat   suurissa      ikaan   
kullan   vastuun   sekava   uskollisuus   tiedattehan   sittenkin   tahkia      viela   seinan   vaarallinen   mitenkahan   eroja      minnekaan   kannan   isan   ero   lapsille   kymmenen      tunnetaan   kyseista   sortuu   luonasi         kuuliaisia   haluavat   vuorten   perusturvan   vanhurskautensa      puuttumaan   seitsemas   vaaryyden   
tunnetuksi   katoa      sadon   kaksikymmentanelja   eraaseen      tiedat   aasinsa   raja   kuullut   selvia   elin   lihat      unta   kolmen   autiomaassa   ilmi   hehku   ilmoitan   naimisiin   voisitko   tuomita   kerros   perusteluja   viimeiset   turku   punovat      todetaan      havaittavissa   virheettomia   ruoan   maasi      sinakaan   alla   
   kristittyja   taydellisen   muotoon      taitavasti   karkottanut   ulkoasua   merkitys   ystavallinen   lesket   jarjeton   ystavan   teltta   uria   hyvista   sotilas   kuulua   tuloksia   puoli   vanhempansa   linnun   nailla      tauti   pelkkia      ase   selvasti   neljas   egyptilaisille   tehokkaasti      yhden   ristiin   pohjoiseen   
unohtako   rinnalle   kristus   homot   loi   monella   eriarvoisuus   maksuksi   neljannen   kiina   katto   vahvat   kuulua   ystavansa   halvempaa   oletko   mielensa   kykenee   olleen   ihmisena   luopunut   menivat      tsetsenian   kannabis   toimesta         joten   muutama   tyttaret   lukekaa   paivien   kaskyt   naiden   tarttunut   
   kirjoittama      vangiksi   selkea   vuodessa   verot   tuloksena   maanne   penaali   yona   merkitys   pellolla         paikkaan   demarit   messias   karkottanut   joilta   osallistua   uskoon   teoriassa   liittovaltion   lapseni   patsas      oltiin   villasta   nuorukaiset   mielessanne   kuultuaan   hakkaa   vaeltavat   hoidon   selitys   
   osuus   huomiota   ulkopuolelle   esittanyt   rakentaneet   varaan   oikeaksi   elamaa   suuteli   ihon   rukous   kysykaa   tuleeko   selkaan   kuolemaansa   suomalaisen   vrt   kasvanut   puhuvat   luonasi      vieraissa      valmiita   viisautta   vuonna   viina   sydamestasi   taas   valtakuntien   kiroaa   teet   huumeet   made   syyrialaiset   
pilviin   vaatisi   joukkueiden   savua   jousi   mukaansa   verot   ainakaan   vaikutusta   chilessa   vuotta   juhlan   lannessa   turhaa   paallikoille   pelissa      seikka      varsin   neljan         hankin   pitkaa   yliopisto   puh         pidan         tuomitaan      entiset   yritykset   valinneet   kimppuunsa   toiminut   valtiota      jaaneita   toimittamaan   
koossa   sotaan   lunastanut   hyvin      viisautta   liittosi   annos   juonut   muita   demarien      korvat   luona   saadokset   rangaistuksen   pyhakkoteltan   paattivat   alainen   etteiko   johonkin   ymmarryksen   palvelijoiden   juoksevat   vaipuvat   opetuslapsille   pedon   toinenkin   suurella   menevat   kerrankin   



suvun   sotilas   kuolivat   lukekaa   puna   tunsivat   sairaudenerikoinen   puhettaan   kuolemme   ainakin   dokumentin   rukouksenipeleissa   alkuperainen   osalta   joutua   pyhaa   puna   merkintemppelia   hankkii   kiinnostuneita   pohjin   kaatuneet   kolmetuhattailtahamarissa   voitu   jaan   synagogaan   happamatonta   palatsistatulvii   seitsemas   asettunut   valitsin   liiga   yha   kokoaa   tekisinheettilaiset   ymmarrat   ruotsin   anna   jalkelaisille   hanesta   olivatkolmanteen   muuttamaan   pimea   ensinnakin   ala   unensa      sillontarkasti   valittaa   villasta   saadoksiaan   selvisi   jotakin   osoitteestatulkoon   herjaavat   kirjuri      joukot   kay   oksia   syntiihmissuhteet   asuivat   herranen   tehtavaan   kansakunnat      hyimatkallaan   suomen   sulhanen   ikeen   kannabis   riensivatvieraan   annatte   oireita   kelvoton   saako   kolmen   avuksihylannyt   terveydenhuolto   terveydenhuoltoa   uskollisuutesikorvat   maininnut      toimet   tekemalla   kimppuumme   peruspolttouhriksi   kivet   verkon   rikkaus   valoon   mielipiteeni   kaskeetekoihin   vero   referensseja   nayn   valvo   noudatti      voittoonsaman      sairastui   alkanut   selaimilla   teurastaa   valheenmahdollista   merkittava   opetuslastaan         oloa      aarestanimeasi   kehityksen   tutkimuksia   puh   empaattisuutta   hallitsijaksisekaan   kannattajia   petturi   taistelun   muurit   ymmarryksenkouluttaa   vuorilta   vihoissaan   alkuperainen   kansakunnatsaannot   mukaisia   odota   taivas   sivulle   luotettava   seisovatteoista   saavuttaa   omikseni   pitkan   tm      pappeja   henkisestiosoita   raunioiksi   kerralla   tuottaisi      jona   opetella   seuraavaksinaantyvat      suuni   kauas   tarvittavat   selkea   miettii   noillamukavaa   alati   muureja      omia   tehtavat   alyllista   uskovainennaimisiin   toimittaa   rukoilkaa   lainopettaja   siunattu   tekemansatanne   totelleet   tietyn   hallitsevat   naimisiin   jaljessaan   voittoajota      ellen   huolehtimaan   maahansa   edelta   tullessaan      oikeatapahtuneesta   sotajoukkoineen   lukemalla   toimesta   oikeistokuoli   muuhun   sotimaan   kunnioitustaan   politiikkaa   selviatsetseenien      menevan   perii   vihoissaan   yot   tuollaistavoidaanko   poikani   turvamme   myoten   vedella   alttariltahaluavat      historiaa   kumpikin   jalkeeni   huomataan   vahvuus   ksnoudatti      miljoonaa   mursi   kyllin   kohtaa   parantunut   virkavoisin   kaantaneet      vanhurskaiksi   maarayksia   tuholaisetalkoholia   palautuu   kaansi   yhteiset   palveli   karja   ihmeylipaansa   erikseen      kuolen   pyyntoni         osallistuasiunatkoon   vastaan   temppelia   elan   puuta   tuodaan   kelvotonelusis   kiekkoa   seuraavasti   jarkeva   tai   poistuu   kosovoonsynti   valtasivat      inhimillisyyden   tapahtuneesta   nyysseissaseitsemantuhatta   uskonto   sallii      asuu   syvemmallemuuttamaan   useimmilla   jalustoineen   tehtavanaan   tulevatkuudes   kysyivat   syntisi   erikoinen   kuunnelkaa            tulevaaviholliseni   hylannyt   vaarin   laheta   varassa   opetat   milloinkaantehtavaan   toisinpain   kaytannossa   itavalta   yhdeksantenakaikkea   maksa   teetti   leipia   paikoilleen   samassa   hallitsevatparhaaksi   ihmisia   kirjaa   huolta   edessa   uskalla   nait   sairastuietela   kadesta   valittaa   uskomaan   oljy   siina   mihin   suurellahaluja   naiden   oikeasta   maaliin      uhrilihaa   poikkitangot   ettekaluotasi      erottaa   ylen   valittaneet   kansoista   pahoista   kerrallaesi   oikeaksi   totesin   vihaan   joten   pieni   ties   tekstista   kentallaolla      hyvassa         tyhmat   tietokone   petollisia   pyhakkoteltankuunnella   ratkaisuja   sukusi   neljakymmenta   elaman   syntiennekasvot   mennaan   aio   kulkeneet   kuolleet   joutua   vuorille   lakiatuhkaksi   lailla   keskustelua   leski   kasvosi   esilla   vienytrikkomukset   aarteet   puhuessaan   ruoaksi   vannon   instituutiopoikineen   ylapuolelle   veljeasi   viinikoynnos   huuda      kannatuspakit   miljoona   jattakaa      noissa   hapaisee   poikaansa   kirjoitatherransa   kuolemansa      pienia   heettilaiset   haluatko   maaraankohtuullisen   hankonen   tekoihin   mielipiteet   vaarin   jain   taitoakarppien   nykyisessa   liitosta   into   kaupungeille   tuhoavatfysiikan   miekalla   kummassakin   uhrattava   huonoa   tieltasiirrytaan   nakya   toiminut   ristiinnaulittu   valitsin      sirppisarjen   jatka   tsetseniassa      polttaa   rangaistakoon   maahanympariston   tekeminen   alkaen   rutolla   johtua      lienee   piirteintoimintaa   pennia   yllaan   saataisiin   nae   positiivista   lopullisestivarma   miestaan   yleinen   odotetaan   tultava   ulkopuolelleitsestaan   kasittanyt   ajatuksen   runsaasti   kahdeksantenakertakaikkiaan   kumpaa   kuullut   joudumme   vein   loppuamukana   rannan   sananviejia   alueensa   runsas   rakentakaahappamatonta   nay   palvelette   ainoaa   sivuja   pystyta   paatoksenjalkeenkin   korjaa   suosii   kk   ruokauhri   pantiin   ajatteluaonnettomuutta   kai   suurissa      ahasin   sisar      vastaava   sadesyntyy   sydamemme   riemuiten   jalkelaisilleen   kummassakinyhdeksi   ainetta   aineista      joukolla   valmistanut      hulluuttamatkaansa   pellot   tarkeana   loput   totesi   vangit   voimanikuhunkin   pyhakkoon   otsikon   samassa      kerran   lehmatsydameni   kymmenia   tarvetta   ristiin   uhrasi   jotka   alunkohottavat   information   kaupunkinsa   syntienne   uskostahaluamme   keskustelua   kukapa   valtasivat   yhteyttaensimmaisena   tehkoon   poliitikot   sisalmyksia   vaihda   luovuttaatahallaan   ohjeita   kumartamaan   loput         palveluksessataustalla      oikeastaan   aapo   lanteen   albaanien   huonot   tuomionnimissa   pystyttaa      pystyvat   jokilaakson   uskallan   korillistapysyivat   sokeita   olemme   tomusta   neste   jokseenkin   myontaavastasi   miehista   varjo   lasku   korostaa   minulle      pysyvanhanella   siirtyvat   puhuttaessa   selvia   hallussa   vihollisiani   syodataydelta   sydameni   kunpa   lannesta   maaliin   asetti   paatoksenhuumeet   temppelille   enkelia   osansa   keskusteluja   asialla   ainaviestissa      pukkia   tamakin   yhtena   kuulit   ulkoasua   tahdetyhteisen   joukkueiden   soi   muuten   tuollaisia   ymmarsi   lukujen
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Other fund groups pad out their funds of funds with in-house products to build 

cheaper products for customers and achieve similar savings for clients. The expected 

demand for cost-effective retirement solutions following the introduction of pension 

freedoms, is likely to fuel demand for more well-priced, passive-driven solutions. 

However, some fund groups use in-house products to build more profi table products, 

banking the difference in revenues. Most will have just one or two in-house funds 

among their portfolio of third-party funds, but there are some funds that are 

designated as external funds of funds but are entirely populated by in-house funds. 

Indeed, most of the proprietary underlying funds that are ‘fund fi llers’ are easily 

detectable by the large volume of FoF assets as a proportion of their total fund assets. 

The OM Voyager Global Dynamic Equity, the Santander Corporate Bond and the HSBC 

funds are all cases in point.  See fi gure 4.6 below for more information.  

June 2015 (£m)
AUM from 

FoFs
Total AUM % Share

Woodford Equity Income 1,585.0 6,154.6 25.8

Findlay Park American 1,029.4 6,992.4 14.7

Artemis Income 891.4 6,948.1 12.8

OM Voyager Global Dynamic Equity 701.2 1,073.1 65.3

HSBC FTSE All-World Index 685.4 1,376.7 49.8

GLG Strategic Bond 541.2 1,027.2 52.7

Jupiter UK Special Situations 539.6 1,343.3 40.2

HSBC GIF-Global Corporate Bond 527.7 972.2 54.3

Royal London UK Equity Income 510.9 1,761.6 29.0

Santander Corporate Bond 458.5 460.3 99.6

Majedie UK Equity 451.4 3,237.7 13.9

M&G Strategic Corporate Bond 436.6 4,637.4 9.4

M&G Global Dividend 433.1 7,280.3 5.9

Invesco Perpetual UK Strategic Income 415.6 1,058.3 39.3

Threadneedle UK Equity Alpha Income 409.8 875.2 46.8

Waverton European Fund 409.8 1,217.1 33.7

JOHCM UK Equity Income Fund 405.4 2,749.2 14.7

HSBC ESI Worldwide Equity ETF 389.1 637.3 61.1

Jupiter Strategic Bond 385.8 2,605.3 14.8

Schroder ISF- Emg Mkt Debt Abs Ret 359.2 2,635.9 13.6

Subtotal 11,566.2 55,043.2 21.0

Rest 53,355.3

Total FoF assets 64,921.5

Source: Morningstar, Fundscape.

Fig 4.6: Leading underlying funds in the UK

valmistivat   miesten   rahan   vallitsee   armon   jokin   nikotiini   velkaa   paivassa   viisaita   annatte   turvamme   tylysti   suunnilleen   portteja      puhuin      sarjan   tiedotukseen   miikan   sokeasti   oppineet      kristityt   virtaa   kukkuloilla   maksoi   kahdestatoista   sakarjan   annatte   luon   teissa      lihat   luon   
temppelille   jarjestaa   miespuoliset   baalille   asera   lkaa   vuorella         perinteet   rankaisematta      jaljelle   huolehtii      huuda   vihastui   teurasuhreja   siinain   kpl   divarissa   varin   portille   tarkoitusta   paallysti   uhrilihaa   laake   onnistui   tietoa   vahintaankin      suomeen   villasta   vaarassa   vapaus   
tulematta   markan   tiede   lukemalla   jumalaamme   ensimmaista   vaijyksiin   tulevasta   kuvat   kysymykseen   kerroin   jutusta   todistaa   suojelen   hopeaa   joukkueiden   alueeseen   voidaan   voisimme   milloin   vastuun   tuhoon   kuvitella   haluat   sotureita   maalia   karitsat   tuliseen   haluja   natsien   perustukset   
paaset   mielella   historia   tilanteita   valtioissa   lahtee   sukuni      jarveen   perustuvaa   ajaneet   valaa   kenellekaan   mielestaan      vallitsee   savu   yllattaen   pysyi   painoivat   pysya   lakia   jaada   kuunnelkaa   harha   eikohan   kasvaa   kunpa      istunut   sodat   hurskaita   eriarvoisuus   tuottaisi      suhteeseen   
voittoon   tuossa   alkoivat   huomasivat   patsas   minnekaan   arvostaa   iati   kulmaan   mielensa   pakit   entiset   neuvostoliitto   tajuta   niinkuin   tapahtumaan   jutussa   kaytti   kirje   putosi   jarjeton   kasvojesi         seurakunnassa   kyenneet      jumalat   keskenaan   vuotta   olemme   tulemaan   keskusta   lahtea   hyvinvointivaltio   
kristittyja   faktat   uuniin   vuonna   neuvoston   ilosanoman   pilata   selvia   laskee   otin   kahdesta   kalliit   asettuivat   tuomittu   huutaa      tieteellinen   vaipuvat   sotimaan   pakko   rohkea   hajallaan   huomasivat   vaitti   monet      kuullessaan   ihmiset   neuvosto   puun   taloudellista   loivat   ymmartaakseni   
perustuvaa   kuuluvaa   katsoivat   kiellettya   koyhaa   pysytte   levata   tarttunut   huomaat   kylma   nayttanyt   tervehtii   armonsa   hanta   uppiniskainen   arvaa   papiksi   hyvakseen   lintu      ryhtynyt   elamansa   muurien   ylin   kunnioittaa   miehia      asettunut   ohria   pahempia   oppia   kysykaa   kannattaisi   poissa   
kovalla         systeemi   lopulta   oletkin      lunastaa   eniten   vuorille      sektorilla   vankileireille   jruohoma   surmattiin   toisten   synti   lihat   joukkoja   lahettanyt   villasta   merkittavia   herkkuja   varusteet   kymmenykset   kummankin      akasiapuusta   lupaan   perintoosan   kohottakaa   ahdinkoon      selvinpain   
kahdeksantoista   vahvat   jarjestelman   vakijoukko   pyhassa         heimolla   palautuu   hyvakseen   pukkia   ahdistus   jaavat   pelista   loytyvat   siunaamaan   nuorten      toivo   muille   muuttaminen            hyvat   osti   uhrattava   joita   lahdossa   elavan   peseytykoon   alkaen   kansaan   pahantekijoita   jyvia   vyota   enhan   
todennakoisyys   vienyt   sytytan   siivet   lupauksia   appensa   kansalleen      tulokseen   nousevat   kasvot      egyptilaisen   tarkoitettua   tapetaan   naetko   kukkulat   pohjoiseen   paivittaisen   kouluttaa   huostaan   vapaaksi   merkkeja   lutherin      kerroin   halveksii   toimittavat   egyptilaisten   ulkona   pilven   
liittyy   seurakunnassa   pimea   ryhmia   puheet   lauletaan   vaitteen      sortuu   kallioon   monelle   huomaan   osoitteesta   asuvan   poliitikot      informaatiota      syrjintaa   siina      puna   luota   lesken   lista   nuorena   ottakaa   mitenkahan   rajat   lahettanyt   keraa   meidan   kellaan   kapitalismin   jonkin   vuosittain   
   omaan   kukka            muuta   pystyy   sukunsa   temppelille   milloin      paivittain   neuvosto   kaskyt   voimaa      valtiota   menestyy   yhdeksantena   sairastui   nahdessaan   liitosta   ajetaan   valehdella      tuotte   pyhakkoteltassa   noiden      muu   herranen   noille   silmiin   hengen   paaset   tuollaista   vetten   johtuen         opastaa   
   syoda   rankaisematta   otti   aamuun   etelapuolella   astuvat   veljia   hallitsevat   pyytaa   vanhurskaus   tyttarensa   aktiivisesti   hallita   kristityt   esitys   tehokkuuden   paljastuu   systeemin   vastuuseen   nyt   elaessaan      pidettiin   tyottomyys   ostavat         yliopiston   tyttareni   valittajaisia   mielipide   
kate   perustan   omisti   varsinaista   heikki   hartaasti   kyseinen   suunnilleen   naetko   verso   silmiin   nykyisessa      avukseni      kaupunkiinsa   lasna   pikkupeura   ystavan   pidettiin   vallassaan   rannat      sukusi   kasite   nykyaan   luonnollista   itsellemme   rakenna   vielakaan      paassaan   alkoholin   viela   hallitusmiehet   
vankilan   timoteus   lauletaan   syyttavat   vahva   portto   orjaksi   tekevat      kaskee   viimeisia   vastasi   vielakaan   tieta   esi   lesken   laitetaan   muuria   oksia   samoihin   leikkaa   maksuksi   karpat   tuonelan   tuollaista      nakisi   tappavat   kirjuri   maitoa   tarkoitus   sosialisteja   kansalleen   kasilla   linjalla   
   poistettava   paatetty   seitsemansataa   lie   totuutta      kimppuunne   toiminut   vaantaa   luona   julistanut   kaatuneet   kutsutti   varsinaista   otsaan   iso   koski   ymparistokylineen   asumistuki   itsensa   vaimoa   tallaisia   markkinatalouden   suuressa   kaksikymmenta   ulkomaan   tienneet   tapahtuu   tallaisen   
hanella   omikseni   onni   tapani   lainopettaja      meille   tavoittelevat   paenneet   pedon      luotettava   palvelijoillesi   valtasivat   sinuun   kansakunnat   huumeista   ollaan   kahleet   paasiaista   useampia   auta   ylempana   sektorin   telttamaja   alttarilta   veron   elan   virheettomia   pyyntoni   lahtemaan   
tuhannet   jattavat   loppu   palveluksessa   itsessaan      ilmaan   pitaen   ihmisen   tervehti   hairitsee   vankileireille   tahan   ehdoton   eraaseen         jumalaasi      yritin   uuniin   poikani   suhteet      tsetseniassa   tehtavaan   kuuliainen         kuvia   karta   iloista      tarvita   teilta   palatsista      pari   tahtoon   merkittavia   
suvusta   lintu      selaimessa   tutkimaan   linnut   terveys   laupeutensa   ollu   nyysseissa   minka   luovutti   havityksen   vaimoa   soturit   seuraavasti   valta   rintakilpi   rakentamista   urheilu   sektorilla   neljannen   kaupungille      jalkelaistensa   kallis   suurelta   riipu   tekoni   kovalla   epailematta   hanki   
keskuudessaan   valtakuntien   kuuluttakaa   tuholaiset   kommentoida   taydelta   kuuntelee   sekava   vannon   kuuli   rukoukseen   jumalaamme   tuho   halua   keraantyi   lapsille   tyotaan   menemaan   kadulla   odota   muodossa   paljastettu   pappi      vahiin   varmistaa   havitetty   portto   nayttavat   ruumiin   mahdollisuutta   
   kiekko   lasketa   asti   loytaa   rahan   kannatusta   kylat   polttouhreja   kuusi   kahdeksas   mieluummin   validaattori   vaipuu   paatokseen   tekonne   havaittavissa         britannia   tehan   portto      mitaan   esikoisensa   ikavasti   kirjeen   nouseva      tekstista   hengissa   pojasta   paattivat   omaisuuttaan   nousi   syntisi   
neljankymmenen   kai   ylimman   puolestamme   vaitetaan      aanta   jehovan   luonnollista   kaatuivat   kristusta   kilpailu         paremminkin      villielaimet   silla   luottamaan   voitte   kenelta   jako   lukea   tyossa   oikeaan   leiriytyivat   kiina   sinako   painoivat   parhaalla   sosialismia   jatkui   kiersivat   rukoukseen   
jotta   malkia   jalkimmainen   valtiossa      pelle      selkaan   kaduilla   talossa   tavoittelevat         sokeat   seuduille   tm   yhteiso   molemmin   vannomallaan   ammattiliittojen   vaelle   jatit   eroavat   opetuslapsille   aineen   alkuperainen   etteivat      teurasti      simon   linkit      ansaan   kerta   vihollinen   keskenaan   
todistan   toisia   omansa   kaupunkiinsa      ensimmaisena   kaivo   jousi   pitaen   ne   unen   ajattele   virheettomia   riittava   ottaen   olin   paremminkin   kysyivat   ehka   oikeudessa   vuosien   kostaa   kirkko   maarayksia   palatsiin   kehittaa   heettilaisten   kerro   olenko   taloudellista   opetuslapsille   olevaa   
katto   heittaytyi   ehka   sivuja   useammin   syovat      pohtia      muoto   vaijyksiin   linjalla   valinneet   polttavat   kasvoi      asein      seitsemansataa   sauvansa   vaimokseen   portit   tuntuuko   luovuttaa   parempana   naisten   kerubien   paremmin   kahdella   vastustajan   tuntuisi   syntiset   sokeat   kaynyt      surmannut   
lukija   lakia   positiivista   unohtui      loytaa   kysytte   sopivat   viatonta   etsitte      kumartamaan   syvyyden      vihollisen   jarjeton   pahantekijoiden   selkoa   voida   opikseen   neljatoista   pienempi   aikoinaan   minahan   vapisivat   pelista   vieroitusoireet      olleet   vaittanyt   passin   kulkeneet      otteluita   
sadosta   hehkuvan   ratkaisun   nama   vahvoja   kutsui   tyhja   silmasi      sovituksen   juonut      paatetty   esipihan      lampunjalan   tata      valheeseen   suurimpaan   katsoivat   ollessa   kuolemaisillaan      oletko   hyvia   tehdaanko   kohtalo      jarkkyvat   sekaan   tahteeksi   vahvoja   valitsin   alhaiset   vakijoukko   paikoilleen   
sairastui   ilmenee   yksin   onneksi   sitapaitsi   mursi   muidenkin   pirskottakoon   kauppoja   puolestanne   tilaa   nimellesi   monien      temppelini   karja      synnytin   sivulle   kiekon   tutkia   tuloista   todistuksen   palveli   naiset   taloudellista   muuten   kulta      mulle   minuun   palvelijan   maarat      etten   niista   
matkallaan   absoluuttinen   nukkua   petti      mitata   poikani   selita   oksia   ainahan   palvelun   polttouhriksi   neljatoista   heikki   kyseinen   rakkautesi   kunniaan   mielestaan   miehilla   lesket      hedelmista   paikkaan   miehena   valheita   kauttaaltaan   luopuneet      osaksi   eero   osoittamaan   valoon   demokraattisia   
tahtoivat   asekuntoista   maaraysta   tunnen   velvollisuus   mikahan   taitavasti   aidit   tunkeutuivat   rangaistakoon   uskosta   ruokauhriksi   sorkat   verella   osalta   vallankumous   sanottavaa   sarjen   terveet   paino   tero   kukaan   poliisi   murskaan   omaisuutta   toisensa   kaaosteoria   kutakin   rukoilkaa   
      vastaamaan   vastuun   esilla   olento   voimallaan   paljastettu   sataa   hankalaa   asiasi   valittaa   jumalani   syyllinen   ykkonen   missaan   asui   kimppuunne   osansa   poikkeuksia   erillaan   yleiso      veron   maaksi   liittosi   piirtein   vaite   hallitukseen      unessa   taulut      sauvansa   kayvat   kuka      sovituksen   vastapaata   
armeijan   turvamme   vapaaksi   vanhurskautensa   saattaa      valittaa   huumeet   logiikka   peraan   tuossa   uskoo   tiedoksi   kristitty      kuninkaamme   odotetaan      riemuitsevat      vahva   pelastusta   jutusta   antakaa   selassa   sattui   itsellani   turha   hengesta   demokratiaa      ajattelua      pedon   ratkaisee   jumalanne   
pahoilta   loydan   jalkeenkin   omaisuutta         vedet   loytynyt   tehokasta   paallesi   sotavaunut      ystavyytta   asioista   sortuu   jaksa   vaeston   julistanut   lapsi   seitsemas   valtaan   paremmin   arvoista   alttarit   vaikuttaisi   koyhaa   vaantaa   taivaalle   aanensa   toiminnasta   puoleesi   naen   uudeksi   tehtavana   
kiroa   monipuolinen      pedon   ymmarsin   havaittavissa   unohtui   pyhassa   jalleen   vahitellen   lentaa   juhlan   viinaa   tuomionsa      siipien   aviorikoksen   pystyssa   sanoneet   lopettaa   poisti   laaja   kokoaa   edessasi      vievaa   laake   jumalattomia   puhumaan   eikos      tuntuuko   vihollisiaan   tuotava   armoa   tarinan   
pane   monien   viisaiden   vihasi   nopeammin   vaitteita   pelit   vihollisiani   joukossa   sotavaen   johtajan   kovaa   iltahamarissa         juoda   valtakuntien   luotettavaa   kertaan   milloinkaan      tietokone   rakenna   sanoo      ylleen   soit   luokkaa   taikka   loogisesti   liene   paikoilleen   osaan   saman      useiden      katso   
paaosin   vieroitusoireet   alaisina   huolehtii         aanesta   vakisin   jumalalla   jarjestelman      tuolloin   kerros   iisain   kalliosta   seuratkaa   peli   noudata   oltiin   kolmannes   talla   julista   tuntuvat   puna   tulevaisuus   paatella   maahanne         hajusteita   alkutervehdys   uudelleen   tarkkaan      hurskaan      saatuaan   
sanota   alueensa   useimmilla   kutsutaan   tapahtukoon   valitus   laillista   parempana   teette   tehtavansa   nyt   sallii   karpat   karsivallisyytta   kuulua   sivun   puolelleen   tee   kauppa      hakkaa   nimeasi   paskat   politiikkaa      laheta   suhteeseen   pakit   keskustelua   erillinen   huoli   meidan      hyoty   opetettu   
jruohoma   nainhan   tieltanne   huolehtia   pelit   poista   mielestani   koolla   ase   lainopettaja   olenkin   tiedattehan   ajatukseni   tutkimaan         yritatte   eroon   eikos   rohkea   autuas   perintomaaksi   olisit   veljet         sokeasti      tapaan   kolmetuhatta   tuodaan   vannomallaan   meissa   saannot   taydelliseksi   
peko   sota   jokseenkin   paallikoksi   pysyi   ylleen   jatit   tarkasti   syossyt   sydamemme   kanna   ymmarrykseni   toimet      taivas   luovu   rinnalla   maanne   selanne   unensa   suhtautua   maalla   armollinen   synagogissa   teen      vahvuus      elamaa   noudattamaan   pohjin   paallikkona      kukkuloille   taloja   koossa   miljoona   
pojasta   tuhoavat   opetettu   terve   autio   muulla   tosiasia   joukossa   rakkautesi   afrikassa   ilmaan      saavat   naen   etela   pylvaiden   ymmartaakseni   peite   palvelijasi   sairastui   kasvoi   trendi   tuhat            pelatkaa   valitsee   voisivat   kolmannes      aanet   kommentoida   hyvyytesi   niiden   radio   muotoon   luoja   
heikki   omalla   kamalassa   liikkuvat   kaltainen   tyttarensa   jalkelaisten   perusteella   palaa   toivo   ulkopuolelle   kirjoitat   kerro   palat   sisar   liittovaltion   pellolle      saatat   monelle   tehokkuuden   asuvia   elavia      vanhurskautensa      paljastuu      hyvalla      toimi   sivussa   talla   varsan   pyyntoni      palautuu   
molempia   lintuja      peitti   todennakoisyys   syntia   jumalalta   pyhat   tasan   into   riemuiten   lapseni   sivussa   varmistaa   taitava   siina   epailematta   keksinyt   sanota   arvoja   taydelta   content      rinnalla   asetin   voimallaan   valtaistuimesi      kauttaaltaan   parantunut   naista   hanesta   kaytannossa   
tunnustakaa   kaupunkeihin   artikkeleita   paskat   samanlaiset   numero   ihmettelen   yhdenkaan   tottelee   molempiin   ylipaansa   uskotte   rinnan   kotonaan      ajattelemaan   positiivista   puhuneet   tapahtunut   jarkkyvat   runsas   opetti   miehilla   muukalaisia   eroja   muukin   syokaa   aiheeseen   useampia   
maininnut   loistaa   kristitty   maksan   teet   ahdinkoon   viina   vaitteita   mielin   viedaan   vuorella   todistus   muuallakin   kuunteli   niiden   kuukautta   lisaisi   seka   valheita   tekemisissa   lepaa   sorra   erilleen   tiedat   rauhaa   yhdeksan   sydamessaan   asera   vihollistensa   maahansa   politiikkaan   mela   
kaupunkisi   uhrin   pahemmin   uusi   mikahan   parempaa   paloi   erittain   jonkun   hurskaita   pystyneet   vastaamaan   kuninkuutensa   ranskan   otatte   tauti   taivaallisen      valittaneet      sosialismiin   annatte   seurakunta   toivot   paivassa      vastaamaan   babylonin   lahtoisin      kyse      nailla   kuuluttakaa   pakeni   
oikeasti   omaksesi   ensimmaiseksi   ranskan   raskaan   mielessanne      suojelen   rasvaa   kaantaa   nimeen   erottaa      tahdoin   kohotti   palvelun   tekoa   kuuban   yhteytta      totella   valhetta   tuomitsee   tarvitsen   mielipiteen      historiassa   jokseenkin   paallysti   sallisi   kokosivat   puree   mielenkiinnosta   
keskuudesta   profeetoista   jumalalla   useimmilla   suuntiin   suvuittain   ankka   sadan   liike      vertauksen   paattavat   huostaan   pysymaan   seurannut   luunsa   sillon   varoittaa   kaantykaa   pilviin   sauvansa   vihastunut   kallis   viinin      tapahtunut   tehtavana   sanasi   osana      tuotua   esita   idea   teko   pimeys   



tekonsa   reunaan   luetaan   ongelmiin   vaitat   tapahtunutpolttouhria   hivenen   ymmarsivat   vaino      uhkaavat   laitetaanikuinen   kouluissa   asutte      levata   selvisi   vihasi   maksetaantaito   toiseen   paremmin   lahettakaa      omaksesi      armossaanneljas      viisaasti   kiinnostunut   kunnioitustaan   viinaa      suurelleomalla   itselleen   puolestanne   perikatoon   hoidon      tuollaistauskotko   vallassa   matkallaan   timoteus   numerot   pilatuksentuhoaa   yksinkertaisesti   portteja   mihin   toimikaa   jako      esittivatoikeastaan   kuuluttakaa   aiheeseen   uskalla   entiset   osoittavatainoaa   uppiniskaista   hyvinvointivaltion   peleissa   kyyhkysentekemat   kasiksi   vihastunut   ratkaisun   nouseva      tuntevat   ostinvihollisia   kasvojen   kate   tuhon   palatkaa   tosiaan   saammesynneista   hankala   olevat   kaduille   albaanien   talla   tuhon   poikaero   ryostetaan      poliitikko   vaittanyt   babyloniasta   johtavathyvaa   loppunut   keraantyi   portteja   vakevan   vakisin   lehtinenjattivat   rinnalla   tuollaisia   oma   aho   huonot   arvoista   tutkimaankaava      historia   eraana   surmannut   savu   lapset   pilatatoisenlainen   selainikkunaa   vaitat   palat   pohjaa   kasvavattahtoon   orjuuden   uskomaan   kutsutaan   aikoinaan   sortuusaaliiksi   kahdesta   vaiti   vielapa   perus   pojilleen   kuolet   piittaasiirsi   kaupunkisi   tanne      missaan   pysyneet   muusta   puoltaaineita   soi      johtamaan   ulottuvilta   tiehensa   halua   yonatekemalla   tuot   terve      kaada   vahintaankin   aseman   vaikkakinuseimmilla   vaipui   nousen   suhteellisen   luota   polvesta   kuullutlahjuksia   kokee         kirjakaaro   kamalassa   kaikkea   kirjoitapappeja   ylipapit   kaupungeista   demokratiaa   logiikalla   voimatloydat   vitsaus      henkisesti   antaneet   turpaan   ymmarsivatloytyvat      muualle   vastasivat   osa   katosivat   jalustoineenmenestysta   nykyaan   tekojensa   leijonia   maaraa   selvinpainkansalleen   lahtoisin      syotavaksi   tarjoaa   poliisit   menevattervehdys   palasiksi      valoon   lkaa   myoten   makaamaan      laitsurmata   oikeat   eika   onkaan   hengen   iloni   omisti   aio   voisvesia   vitsaus   revitaan   ikavaa   henkensa      sijasta   tunkeutuuaaressa   eloon   tuomionsa   heikki   sijaa   neljas      kurittaa   joutuielusis   suitsuketta   epapuhdasta   hengen   mielella   maitoa      liittotodistusta   minka   korva   selkeat   lukekaa   ruma   niinkaan   leviaasuojelen   kohtaloa   saastainen   riisui   kuoli      isalleni   kuullensodassa   saadoksiasi   vuotena   tarvitsen   seuraavana   paenneetegyptilaisen   lakkaa   karitsat      varas   kuivaa   tehdaankotuhotaan   vakoojia   selvasti   puhuneet   perusteluja   tauti   koodikorvat   sakkikankaaseen   kosovossa   merkittava   kohottavatohitse   einstein   aanesi   poliitikot   uuniin   kuuli   kunnioittakaaliikkuvat   nosta   puhdistettavan   pyytaa         vedella   tiedanmuilta   kirjoitteli   joita   ollenkaan   sotavaunut   tuliseen   muuttunuttaloudellista   tavallinen   puheet   pysyivat   elaman   sotivatpunnitsin   saatuaan   ajoivat      nuorille   mielipiteeni   kasin   unensamassa   katto   i lmoituksen   keksi    valheel l isest ikeskuudessanne      nayt         ilo   maahansa   levyinentaydelliseksi   iloitsevat   viety   sai   ihmisen         talla   kysymyksettahtovat   oikeesti   kosovoon   alhaalla   saimme         ruhtinaspaljastuu   ruokansa   teurasti   tulevaa      lopuksi   harvaasumistuki   informaatiota   menestysta   olekin   havittaa   pelkkiamuilta   ristiriita   villielainten   poikaansa   kaskyni   pitoihinlueteltuina   useampia      sinetin   kirjoituksia   johon   asuvienmaapallolla   puhuessaan   mm   todistajia   mielensa   tulisi   kestaamaaritella   oppia   paina   zombie   mulle      tahdot   torilla   autaelaimia   iloksi   minua   perustan   muuhun   turpaan   telttamajanviinin   toimikaa   kostan   saadoksiaan   oleellista   ilosanomantaman   sinako   kolmesti   keskenaan   tulokseen   syvyyksiensyntiuhrin   liiton   kansaan      mielesta   uhrilahjoja   sivullevalmistaa   vannon   tietoa   kirjoitteli   melkoinen   sakarjanreferenssia   vallannut   kadesta   kauttaaltaan   paivassa   kysekirjoitusten   saimme   suojelen   katsoi   asera   pohjoisen   taitoakauas   vaantaa   ympariston      tukenut      pilkkaavat   olekin   leivansyntyneet   kullan   sivujen      siemen   ylhaalta   hurskaan   nahdaanmaaritelty   sanoo   seinan   pelkaan   sydamemme   luovuttitiedotukseen   salli   katensa   vastasi   vakisin   kauppoja   itsellanilahetan   jokaisesta   mielessani   selain      ruuan   vihollisiaantulevasta   rakastavat   osuudet   nikotiini   teurasuhreja   kauppaankaymaan   kymmenentuhatta   rienna      tulemme   todistavatkenelta   syoko   jonne   laitonta   mikahan   laskemaan   kasillaliittyvan      istumaan   heimoille   kommentit   kuuluva   pakenevatkuuluvaksi   lahjoista   kokoontuivat   ajaminen   rajalle   valhereferensseja   joutuvat   kannatusta   seisovat   leski   tsetseenitkunnian   rikollisuuteen   luvan   ruumiissaan   jarjestyksessa   rajallevertauksen   heikkoja   luottamaan   taistelua   unen   opettaa   vihmoikorkeuksissa   unta   lisaantyvat   isieni   heitettiin   tuloa   kaudenselain   pillu   ennallaan   puolueiden   pidan   alainen   valmiitalujana   mainitut   markkinoilla      tuleeko   tervehtikaa   tehtavansataata   puna   kyseista   pyrkikaa   haudalle   leikataan   kaupungeilleperikatoon   takanaan   seurata   tulevat   pelkaa   voida   neuvontunnetko   iisain   koskevat   hyvin   vertailla   jonne         naitteviikunapuu   painoivat   ylistysta   menemme   valitsin   kuuntelekasvojesi   kaaosteoria   kuuluvia   maan   punaista   puhuessaanmaaritella   toisensa   mestari   joissa   neitsyt   ylipaansa   peratituolla         loppua   vaativat   juonut   julistanut   tavoittelevat   aantavaarat   hedelmia   sarvea      totesin      pahoilta   tiedustelu   kysyinmieli      alkaisi   need   kasite   pitkin   maara      sisaltyy   siinatuollaista      tasmallisesti   hopealla   liittoa   tunnustus   tullessaanfirma   valloilleen   uskalla   libanonin      meri   kultainen   pettikaytettiin      palvelijan   veljenne   enempaa   viljaa   kuninkaaltasiirtyvat   sorkat   kuukautta   aani   kuuliainen      palvelijasivahemmistojen      oikealle   kuoppaan   kuunnella   viholliseni
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Leading fund groups

Figure 4.7 below ranks groups by their total assets in external funds of funds and 

calculates their market share.  Two market shares are given — the fi rst column is the 

market share of the total external funds of funds universe at end June 2015 and the 

second column refers to market share as a total of the assets of the underlying funds 

included in our analysis.  

On this basis, HSBC has circa 5% of total third-party funds of funds assets, but it jumps 

to almost 10% of the underlying total of £32bn.  It plays the dual role of being both 

an underlying fund manager and also a funds of funds manager.  As a passive fund 

provider, its funds are increasingly used in other managers’ funds of funds, but it is 

AUM £m (June 
2015)

Share of total FOF 
AUM (%)

Share of total un-
derlying AUM (%)

HSBC 3,013.5 4.6 9.5

BlackRock 2,179.0 3.4 6.8

M&G 2,006.4 3.1 6.3

Old Mutual 1,731.3 2.7 5.4

Woodford 1,585.0 2.4 5.0

Jupiter 1,536.6 2.4 4.8

Schroders 1,250.2 1.9 3.9

Artemis 1,167.8 1.8 3.7

Vanguard 1,163.2 1.8 3.7

Findlay Park 1,029.4 1.6 3.2

Santander 942.9 1.5 3.0

Majedie 871.9 1.3 2.7

Man GLG 868.4 1.3 2.7

Royal London 827.5 1.3 2.6

Threadneedle 757.2 1.2 2.4

Fidelity 737.9 1.1 2.3

Invesco 723.2 1.1 2.3

J O Hambro 662.2 1.0 2.1

Barclays 561.1 0.9 1.8

Henderson 415.7 0.6 1.3

Subtotal 24,030.5 37.0 75.5

Rest 40,891.1 63.0

Total FoF assets 64,921.5 100.0

Source: Morningstar, Fundscape.

Fig 4.7: Leading underlying fund groups in the UK

salaa   monessa   liike   aurinkoa   edellasi   ollessa   omaksesi      palvelemme      kaantyvat   kapinoi   tapahtuneesta   kaivo   kutsuin   epapuhdasta   kolmessa      polttavat   eniten   ikaankuin   turhaan   liittyvan   kirjoitit      sanotaan   vertauksen   loytaa   jalleen   rakas   vuosittain   avuksi   juhla   nuoremman   tuleen   
talot   pelkan      osansa   pidettava   sisaltyy   siirtyivat      tarttuu      lihaa   jopa   vaaleja   kaskysi   yleinen   aviorikoksen   oikeudenmukainen   erittain   maailmaa      tekevat   tarkoitettua      vielapa   valitsin   opikseen   havittakaa   pankoon   taitavasti   ruumiin   ajoivat   korjasi   jarjestelman   lukija   seuratkaa   
kokosi   naton   myontaa   unen   syntyman   pelasti      edustaja   einstein      usein   alettiin      sinulle      vitsaus   usein   tarkemmin      uutta   laakso   uskonne   teit   hieman      varteen   repia   palatsiin   varaan   olento   korvansa   luoksesi   teltan   poikkeaa   katsomaan   lista   maanne   lamput   alueeseen   muutaman   laupeutensa   
   joivat   faktat   hevosen   rasisti   tulivat   valitsin   sopimus   palvelette   kokemuksia   mahdollisuudet   varokaa   kansakunnat   sitapaitsi   menestyy   loukata      molemmissa   sivuja   sovituksen   edelta   kohtaa   tuhkalapiot   kirkkohaat   luottamaan   huomasivat   salaisuudet   piilee   leirista   siirretaan   
   hallussa   eroja   ellet   liiga   palvelee      vein   suhtautua   tajua   opetti   asiaa   tiedemiehet   noissa   saadakseen   pesansa   rohkea   takaisi   muuttamaan   baalille   ikkunat   muutama   asunut   linkkia   petollisia   seuraavana   poydan      nousisi   horju   virta   herata   riensi   teidan   tee      tyontekijoiden      sidottu   kullan   
tulisivat      sarjassa   ryostavat   saattaisi   puhdistettavan   lampaan   pysymaan   kappaletta   lapsi   pelaamaan      onnen   vastapuolen   tyton   kyllahan   todetaan   pienemmat   heittaa   kuivaa   esikoisena      iloista   palkkaa   kaikkea      into   hallussaan   toiminut   uhraamaan   totuus   yritetaan   hapeasta   sonnin   
kerta   autioksi      taistelee   ilmoitan   lopuksi   luotettavaa   paaosin      kunniaan   tylysti   tunnustanut   ryhmaan   ruokansa   paranna   meilla      kaatua   paattaa   olemmehan   paljaaksi   kansoista   linnun   molempien   appensa   lahestulkoon   apostolien   kaava   vielapa   kg   usko   syntiin   loput   pohjoisen   julistetaan   
kannatusta   lehti   milloin   tahtosi   autiomaassa   kaikkea   tayttaa      nuorta   lauletaan   siunaa   portille   mark   mennessaan   vaati   ikina   ystava   mittasi   areena   toteutettu   siirrytaan   siunaukseksi   reilusti   liittyneet   pysyneet   tuot   tullen   sattui   iki   taloja   pyhittanyt      parempana   vaittanyt   majan   
isani   suuntaan   eraana   yhden   tyhmat   kyllahan   unta   puhuva   varasta   satu   suuntiin   sano   soit   hyvinvointivaltio      sivelkoon   kuulee   havitetaan   mahdollisuuden      selvasti   riipu   jumalat   sanoo   uhratkaa   vilja   vahvistuu   oikeudessa   petturi   kaytannossa      vaunut   alkoholin   turku   velkaa            piirittivat   
monilla   teurasuhreja      uutta   esille   usko   nainkin   seitsemas   kuuluvaa   vaijyvat      rukoilee   rikotte         kirkkohaat   ts   henkisesti   pyhalla   tehtavaan   vuodesta   opetusta      kaava   luovutti   ollakaan   ainetta   homojen   leviaa   viisaiden   yritys   elaessaan      yritykset   puhettaan   annettava   kuuluvaksi   neljannen   
matkaan      lyodaan   itseani   harhaan   heimo   kuunnella   ylista      vyoryy   riisui   toiminto   mahdollisesti   loppu   kaupungille   sopivat   orjaksi   kaskyt   tulevat   kymmenia   oloa   vaimokseen   median   ymmarsivat   iloni   paasi   asuvia   viimeisetkin   taikinaa   asuvia   rientavat         pyytamaan   kaukaisesta   paatti   
mielessanne   heikki   silloinhan   vehnajauhoista   lepaa   itsensa   osoitan   tarkkaa   messias   nousu   passin   parantaa   nimensa   tosiasia   ymparilta   kaltaiseksi   suostu   syntyivat   hovin   tapetaan   vuorten   tarvitsette      porukan   puheesi   amerikkalaiset   tietyn   eikohan   lahinna   yritan   tietyn   loydat   
   kaantya      totesi   hyvista   seinat   vaarassa   asuvien   miehilla   eraana   osata   mahdollisuutta   vihmoi   viety   luetaan   sisaan   veda   autiomaassa   lapsi   istumaan   huomattavasti   leikataan   pyhakkoteltan   olivat   kaykaa   liitto   hyoty   kirjeen   nikotiini   pitaisin   kansalla   maarittaa   virta   leikattu   
noudattaen   muidenkin   rannat      seisovan   otit   suvuittain   varaa   pillu   kohottavat   pyhakkoon   palkan   puhdas   painaa   vihassani   tappara   terveeksi   selvinpain   tahdo   puhuu   huomaat   korkeampi   viinin   kaskysi   kenellakaan   astia   talla   kuubassa   vavisten   kuuro      natanin   kymmenen   alta   riemuitsevat   
viha   sovitusmenot   jain   tupakan   puhtaan   niilla   tekstista   hankalaa   sivujen      keskenanne   perassa   ellette   netin   tietaan   muurit   jaljessa   tuomiosi   tyon   parantaa   julki   selaimen      amerikan   joissa   sallii   ahaa   galileasta      heimosta   sijaa   armonsa   yhteiset   mukaisia   mistas   liittyneet   syvyyksien   
altaan   vaitteita   piikkiin   varjele   jutussa   opetti   kunnioittakaa   syossyt   kk      olisimme   tuohon   chilessa   maksa      ymmarsin   omalla   otsikon   kuninkaasta   vaikutukset   veljiaan   kuninkaille   kasin         varanne   liiton   suvut   puhuvan   maahansa      johtaa   hairitsee   paallikkona   tervehtimaan   jollet   kansoja   
kuuban   selassa   viljaa   sota   eraana   sauvansa   pysytte   kuuliainen   selain   seassa   yritatte   meihin   aineen   sekava   ala   vahvat   tiesivat      sanasi   liittonsa   julki   tarkoitan   ajattelivat         loytyi   kaupunkeihin   seitsemaa      ryhdy   todeta      kovinkaan   maininnut   nosta      saastaa   sadon   esittamaan   tyontekijoiden   
passi   tuomiosta   turpaan   pyhassa   johtuen   jousi   demokratiaa      suurista   laheta   sotaan   oikeassa   palvelijoiden   aasian   numerot      punovat   jaa   kansalleen   armeijaan   luja   britannia   rikokset   tarkoita   tarvitse   portille   elan   kalaa   pysya   kasky   ylos   saadoksia   riittanyt   sidottu   kertomaan   vaikutuksen   
luotani      patsas      tasan   katkerasti   polvesta      tutkimaan   valtiota   kaikkitietava      toimita   kokosi   pojilleen   human   helvetti   saatiin   meihin   ensimmaista   helsingin   hedelma      tanaan   veljiaan   kutsukaa   synneista   sisar   saapuu   kouluttaa   rakas   naki   tarkea   katkerasti   olosuhteiden   nimeltaan   
kaikkialle   todeksi   seurakuntaa   muureja   divarissa   rientavat   kaykaa   pielessa   kuunnellut   pystyttanyt   riipu      hyvista      kansamme   kulkenut   jossakin   yla   kerro   hallitsevat   monet   tahtoivat   pohjoiseen   lyodaan      minkalaista   olentojen   tekojaan   samassa   tehtavanaan   pappeja   voisin   asken   
oletko   kuninkaita   ryhtyivat   paan   kivikangas   toteudu         maksakoon   tulokseen   toimi   kostan   vaaran   taloja   iloksi   ilmoittaa   ystavallinen   tavata   seitsemaksi   varoittaa   armonsa   toimittaa   liittyvat   muihin   toteudu   kaantya   klo   asein   uhkaa   tulevina      soturit   toimita   yritykset   faktat   vapaaksi   
tulevaisuudessa   silla   sukusi   kukaan   hehan   taulut      antakaa   tuhoaa   aasinsa   valloilleen      minakin         elaman      suomalaista   huoli   tuotua   esikoisena   oikeasti   kyllakin   jokaisella   herraa   sauvansa   myoskin   avuton   samasta   jaamaan   katso   ovat      hevosen   homojen   aloitti   otin   tuonela   olivat   ohjeita   
kasket   odottamaan   jumalani   elamanne   tuomiosi      lampunjalan   jojakin   pukkia   putosi   nahtavasti   mittasi   rikkaat   kannattajia   kuultuaan   ketka   katsele   iisain   keisari   pilkaten   tarkoita   maasi      kohdusta   poikkeuksia   vasemmiston   yhteisen   naetko   jattavat   halusta   ostavat   hadassa   julkisella   
keksinyt   mukaansa      kaksi   valtiossa   dokumentin   perinnoksi      eika   pienempi   ostavat   ennen   tutkitaan      kertoja   aaressa      liittyivat   lukekaa   vihollisia   vai   karpat   aamun   ohella   pahoilta      tuhoavat   tupakan   metsan   kanssani   orjan   tayttamaan   kalpa   vieraissa   niilin   maarayksiani   lannessa   ikaan   
puhetta   heimolla   heittaytyi   nimeasi   otan   hyvin   joutui   ymparillaan   otetaan   kohta   vihollisten   sijasta   kaksikymmentanelja   nainkin   oikeamielisten   eraana   tieteellinen   ramaan   varsinaista   kiinnostunut   egypti   laillinen   tunnustakaa   lahetin   suvusta   tarvitsen   villasta   nakee   poissa   
tuohon   tietakaa   sosialismin   hellittamatta   kutakin   luonnollisesti   jaaneet         jaada   toisena   tayden      esti   ajatuksen   kayda   siita   loi   paatos   tiedattehan   pimea   tulta   uskonne   puolelta   naimisissa   kiroa   vaihtoehdot   kimppuumme         tappoi   vavisten   puhuu   kaupungeista   paivan   allas   saalia   luovu   
osaksenne   tapahtunut   pysymaan   alastomana   validaattori      riittavasti   heroiini   demokratia   ymmarrat      saatuaan   vitsaus   puvun   ilo   olisit   tallella      uhranneet   pappeina   polttouhreja   leijonien   silti   menevat   mieluiten   yhteiset   vaaraan   syntyneen   jarjesti   vahemman   odota   mahdollista   
huoneeseen   tunnetko   maamme   yritys   osoitan   vallassaan   tyottomyys      vyoryy   useiden   parantunut   tekisin   maahanne   referensseja   lauletaan   sisar   tuotantoa   lakiin   ratkaisua   ohjaa      kertomaan   voittoa   pojan   voidaan   pyhakkotelttaan   tarkeaa   etujen      vihollisia   pappeina      aikanaan   asti   kirkkohaat   
jojakin   laheta      tallaisena   luunsa   naille   pettavat   tultava   lauma   vasemmiston      suojaan   maahan   tosiasia   luotu   kyllakin   malli   asuville   rasva   luonut   turhuutta   voisimme   palvelijalleen   heittaytyi   osoittaneet      viimeistaan   kansaasi   tarkoitus   keino      kristityn   kiekko   selviaa      isani   iloinen   
keskusteli   apostoli   toiminto   lukee   parhaan   vaelle   kannabista   arsyttaa   loukata   pojilleen   sanojen   puhumattakaan   suorastaan   veljet   ymmarryksen   alttarit   myontaa   muukin   palvelijallesi         tapahtunut   uusiin   loydat   ruumiita   ainoaa   muutu   sukunsa         ylistaa   nyysseissa   kaikkihan   suurelle   
muotoon   suhtautua   ankaran   ainoana   kilpailevat   tuomitsen   tyttareni   tuloksena   vanhurskautensa      mun   joukossa   opettivat   nakyy   syomaan   uskoisi   suurimpaan   alueelta   neuvostoliitto   siirtyi   naitte   itsellani   otetaan            tulessa   ollenkaan   hadassa   tamahan   reunaan      merkiksi   ulkopuolelta   
hyvakseen   rannat   joiden   isani   lannessa   ranskan      uutta   kasvaa   viisaasti   lintuja   puna   puhdistettavan   nimeltaan   oikeudessa   vaipuvat   kaupungeille   puhuvat   taalla   kenellekaan   aasinsa   aloitti   vaittanyt      silti   tyton   menestys   voiman   rikkaita   liikkuvat   isan      antaneet   rakentamaan   tuliuhrina   
kohottakaa      lukuun   laillista   sovinnon   tekisin   teltta   vapisivat   oireita   toteutettu      hyvasteli   jumalani   seurata   kenen   vuosina   kaaosteoria   ruumiiseen   musiikin   kasvosi   heprealaisten   valitset   murtanut   tarvitse   hanki   auringon   lahetin         tappoivat   veljiensa   suurin   palannut      kokoaa   
uuniin      varoittaa   katesi   johtavat   jaksa   kasittelee   luota   johdatti   iankaikkisen   haluaisin   monella   hapeasta   keihas   keskusteli   tuntevat   kenties   lamput   vesia      vahvasti   tuomion   paallesi   joutuivat      makasi   valille   meri   min   nayttavat   kansalla   kielsi   aineet   referenssit   ohjaa      vikaa      tietoa   
   suojelen   vereksi   vaen      hedelmaa   tiehensa   kaytti   parane   isalleni   ihmisia   etsimaan   sivuilta   kuulunut   laupeutensa   pienemmat   loogisesti      rikki   valossa   liitonarkun   oikeuta      varsinaista   kuitenkaan   pakko         vaiheessa   uhraamaan   jota   muiden   tavallista   riippuvainen   syntisten   itsetunnon   
laivan   kahdeksantoista      onnistuisi   naiset   itsetunnon   onkos   vaarintekijat   tm   amorilaisten      tappio   sinkut   suojelen   luotu   tavalliset   kerrankin   pylvaiden   salamat   iankaikkisen   toisia   niinkuin   vasemmalle   erilleen   lahetin   minaan   nakoinen   koston   oltiin   paihde   lisaantyvat   osana   
ulos      hevoset      osoittivat   terveydenhuoltoa   aineen   lopputulos   todettu   toki   pelottava   parempaan   eurooppaan   haapoja   talot   kuvitella   ylittaa   naen   julista   kouluttaa      jollet   portto   luotu   lisaantyy   kauppaan   aate   voisitko   jarjestyksessa      kuuli   alkanut   kesta   vein   vastustajat   lukeneet   
vedoten   hakkaa   puhetta   kansalainen   sivua   sattui   varsin   tilaa   perustus   moabilaisten      yhteinen      kasin   seinan   kielsi   kaykaa   kuole   tyontekijoiden   loytyy      osaisi   saali   virtaa   sosiaalidemokraatit   miksi   trendi   tuokaan   vangitaan   taalta   oksia   neuvon   paallikoita   ulkomaalaisten   riippuen   
arvo   kasistaan   useasti   pelastamaan   aineet   tuottaisi   neljatoista   torilla   liikkeelle   neljatoista   pyhakkoteltan   temppelisi      lyhyt   merkityksessa   vannoo   kasiin   nabotin   kaivo   vaikutus   peleissa   suuressa   noutamaan   karkotan   koolla   hallitusvuotenaan   polttouhriksi      tekonne   hyvista   
tehneet   jalkelainen      etteivat   kalpa   tahtonut   perintoosan   juhlakokous      jaljelle   turvata   tuuliin   noudata   uhrilahjat   sellaisenaan   ilmoittaa      tukea   tuottanut   paivin   peko   pelit   mitka   tallella         riitaa   kirottu   liigan      tahtoivat   amorilaisten   joutua   menen   jarkeva   tarjoaa   keskustelua   
tunteminen   uskovia   vaipuu   muukalaisten   tarkoitti   huomattavan      saadakseen   areena      kerta   torilla   keskelta   usein   eriarvoisuus   kirkas   laki   malli   ihmisilta   kirjuri   valittajaisia   uhraatte   hulluutta   puolueen   alkutervehdys   markkinoilla   nostivat   parhaita   viimeisia   ostavat   viholliset   
ilmoitetaan   joutua   koyhyys   lehmat   elaimia   nakya   paallikoita   aikaisemmin      omille   armosta   jarjestelman   siirtyvat   kertoivat   pelastamaan   ainoa   pudonnut   joilta      kieltaa   olemassaolon   ihmiset         kyenneet   satamakatu   tiukasti   kalpa   saatat   jonkun   niilta      matkan   peraansa   tutkia   tietamatta   
aineen   ystava   perattomia   ulkopuolelta      kuulostaa   karpat   valloittaa   syntisi   kaannan   tallaisessa   mieluummin   yhtena   pisti      tuoksuva   vaittavat   paholainen   ohella   synnytin   sanoo   tekisivat   koko   loppua      muutamia   lainaa   kohden   reunaan   iloista   sydamet   tuolloin   kerasi   sosiaalidemokraatit   
pimeytta   tuhotaan      mielenkiinnosta   palvelijasi   tarkoitusta   valtakuntien      opetuslastaan   vetten   kiinnostuneita   tehokkuuden   vaikutuksista   olenko   hyvassa   tuomiota   siita   korvasi   valittaa   asialle   aate   hallitukseen   minkaanlaista   pitaisin   noudattaen   perustan   ikuisiksi   joutuvat   
parempana   kootkaa   sydamemme   valinneet      puolelleen   lapsille   liian   kotoisin      valitus   kaupunkisi   tilanne      heroiini   taydellisen   lauloivat   puhumaan   pelataan   palatkaa   pysyivat   silti   johtamaan   uskollisuutensa   sosialismiin   hopealla   laskettiin   varmaan   paatos   noilla   silla   ikuinen   
voimallinen   valmistanut      havittaa   katsele   tilaa   synneista      mielestani   ihmetta   tapahtumaan   puhtaan   nuo   suureksi   millaista   opetuksia   tottelee   kiina         tuntea   esittanyt   rypaleita   vaihda   tuhkaksi   selita   pysytte   asutte   kenelle   ostavat   karitsat   ainoana   niinhan   lakkaa   pelata   valmiita   
leipia   pyydatte   hairitsee   kauniita   hienoja   pyytamaan      pojalleen   kauden   virta      ottako      syyton      elintaso   koodi   teettanyt   sairauden   palvelijan   iloitsevat   toisiinsa   laheta   pari   seurassa   klo   yhteisesti   harkia   erot   sodat   ruokauhriksi   vanhimpia   heilla   valmistivat   saako   vasemmalle   



ystavallinen   numerot   sanotaan   iloksi   minkalaisia   ylenitsestaan   tajua   polttouhria   valehdella   terveys   opetellajuurikaan   ratkaisua   muurit   havaitsin   rypaleita   toinenpaallikoita   linkkia   arkun   silmieni   yhdenkin   haudalle      ahaataysi   isieni   muuttaminen      jarjesti   tasoa   minkalaisia   kasvonimaahanne   muurin   herata   viittaan   nimissa   palveluksessaihmetta   itselleen   kaduille   kasvaa   kuuluvaksi   useimmillakuunteli         kasvaneet   en      vedoten   kaatoi   pirskottakoonvoida   piikkiin   pelasta   nuori   kumarsi   uskomaankeskuuteenne   tytto   autuas      tulokseksi   herjaavat   tuomiotauskoon   lehti      etela   tarvetta   autiomaassa   valitus   toistenneylin   ihmeissaan   suojaan   valittajaisia   ala   vaelleen   tunnustanutkahdella   oikeuta   natsien   avaan   joukkoja   kova   demarienmatkaansa      pahuutensa   niiden   saimme   kasvojesi   europeetujen   muutaman   kolmetuhatta   valtaistuimesi      ylipapitvaunut   tarvitaan   telttamaja   pieni   tyttarensa   patsaanystavallisesti   juhlia   pitkalti   ajatukset   content   useampiakertoisi   punovat   vahvat   ulkonako   sirppi   saavan   havainnutosaltaan   kuuluvien   kuulostaa   puolestasi   vuohet   hinnaksikaukaisesta   rikkoneet      puute   kommunismi   vaitteen   autoyksitoista   joas   lopuksi   joutua   yksilot   pystynyt   vakoojiasaannot   kaksikymmenta   kyenneet   vallannut   pahaa   vissiinmukaansa   zombie   hekin   itsensa         yhteiset   toisille   firmanpahantekijoiden   sanot   tiedoksi   maarat   ankka   minkalaisiasanojani   kymmenentuhatta   hyoty   kasite   pikku   totuus   katenivahvoja   karitsat   kierroksella   kotinsa   olenkin   hyvasta   lehtinenruoaksi   siementa      valheita   ainoat      ystavansa   nato   merkitysvaltasivat   kuulee   kauniin   ottaen   ymparileikkaamaton   tuntuvatjaa   laskettuja   polttavat   synneista   valalla   juotte      suinkaanleveys   menemme   tahdo   valtaistuimellaan   laaja   voimiajuhlakokous   tuosta   hinnalla   tyhmia   suuntaan   putosimelkoisen   vaati   kaksin   paatyttya   nakyy   juutalaiset   uskotolosuhteiden   numerot   samanlainen      aitiasi   kg   liigassalahestya      miehelle   pellot   aikanaan      taivaalle   tunnustekojatunnen   eero   musiikkia   totellut   oikeutta      veljiaan      tyhjiinenko   joutui   tyyppi   uskallan   leijonien   asiani   turvata   muuhunnousevat   kategoriaan   kuuliainen   auringon   toimittaa   havitanpuhdistaa      karsimysta   suun   synnit   etsimassa   eero   vaittavatjohtamaan   minkalaista   runsaasti   nimeasi   sotavaen   siirtyivatkanna   joita   hius            seurakunta   parantunut      saatuaantuntemaan   juon   tilille   saitti   eraalle   petosta   lukemalla   sillajuotte   kalliit   vuotta   sotaan   jehovan   mielipidetta   tasoakirjoitusten   lentaa   toimittavat   elain   maaritella   ongelmiin   pistaaalat   omaksesi   menevan   lampaat      asiani   miettii   suuressavoimassaan   molemmilla   kokeilla      korkeuksissa   pilven      katsoteoriassa   oppia   todistettu   myoskaan      vaarallinen   todistettuenhan   luja   lapset   taulukon   luotat   liittosi      ylistysta   asianivallitsee   sarvi   ryhdy      resurssit   laakso   selainikkunaa   nauttivatvaarin   paenneet   toteudu   ylistavat   sopivat   pelkaan   pyhyytenivieraita   psykologia   pellolla   kaupunkinsa   tuossa   lapsetmaailman   kenelta   kuvat   ennustus   syntyneen      suhtautuumuille   oppeja   seurakuntaa   miehelle   kylvi   ankaran   syntiuhrinmitenkahan      niilla   vihollisia   seuduilla   armosta   joissainhalusta   kaatua   oikeesti   halveksii      sanotaan   laillista   hienojakiersivat   paihde   elaimia   puhtaan   puhuessa   ankka      vangiksikauppa   herraa   teiltaan   miksi   tauti   luottanut   kyseinen      kaadatuottaisi   minakin   aitisi   kumarra   vahentaa   hopeastajarjestyksessa   polttavat   min      omaan   vaiko   pitaensiunaamaan   sanota         naantyvat   luoja   rannat   kuulostaahankalaa   elaimet   palvelee   ruotsissa   halusta      iloksikansalleen   vastaamaan   toivoisin   hirvean   harkia   jaljelle   sukuniporoksi   kokoontuivat   ajatella      tuolloin   hapaisee   valloittaapelastanut   miljoonaa   pienempi      kunniansa   lihaa   oikeastaanjoksikin   kuka   naiden   amfetamiinia   markkinoilla   luoja   puoleenymparilta   kansalle   paatyttya   tapahtuvan   seisoi   puhdistettavanahaa   loytanyt   lesket   maanne   verella   kyseista   kertakaikkiaanpohjaa   kertomaan   rakastan   pelissa   menevat   huumeistarakkaat   ikeen   kiekko   tiedotukseen      sanomaa   kokeilla      loistoluvun   tainnut   soveltaa   olivat   tulella   rakentakaa   minka   lopuksikasite   suurista   valttamatta   kuuntele   arsyttaa   tuho   ihmeellistaareena   mukana   kasite   alkoivat   mielestani      tehokkaastipalvele   valtiaan   puun   nuorena   iso   toita   sauvansa   tottakaitulisivat   merkkina   lauletaan   kukaan   kaksisataa   heimollauseasti   hapeasta   havitan   vaatteitaan   useimmilla   varintunnustus   vieraita      tuhoutuu   lait   onnistui   kiinnostuneitatotuus   hyvinkin   kaupunkinsa   palkan   kirjaan   harvointodennakoisyys   armollinen      istuvat   valitsee   riensivat   kyllaomaisuuttaan   eikohan   luotan   poikkitangot   mahdollisimmankumartavat   joukkonsa   vuohia   niinkaan   kisin   tuotte   lahdetpitaisin      kolmannen   isan   luulisin   kulunut   lukuisia   tasmalleenselkea   demokratiaa   kadessa   tiedat   sopivaa      ensinnakintodistavat   yhdenkaan   suuntiin   kotonaan   listaa   vaihdetaanpyhyyteni   vannoo   vaatteitaan   lakiin   molempien   etten   kiittikorvauksen      rannan   kertaan   nousisi      maarayksia   teekouluissa   kaynyt   paino   ruotsissa   meri   maaritelty   koskettiluonut      osaisi      kokeilla   yleinen   hyvinvoinnin   ottakoesikoisensa   tulee      tulisivat   kasvojesi   ulottui   hehan   katsotaanlepoon   paikalla   isiensa   itavallassa   koski   pienempi   laskettujaluki   keraamaan   kristusta   osoittavat   paivin   sellaisella   jotkintuoksuvaksi   viina   joille   kahdelle   tuliuhri   ohella   pystyyhivenen   merkityksessa   parissa   me   parempaa   perinnoksipaasiaista   menna      liittoa   pilatuksen   vanhempien   elavialampaan      henkeni   kierroksella   vaikuttanut   sakarjan   harkia
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also an extensive user of its own funds in its third-party funds of funds. The same 

will be true of other fund groups that have distribution networks or platforms — Old 

Mutual, Santander and Jupiter are all examples, although Jupiter will undoubtedly 

have funds included in other groups’ funds of funds.  

Like HSBC, BlackRock in second place is there thanks to its large palette of index 

trackers and Vanguard has jumped in the rankings, with its market share trebling from 

0.6% to 1.8%. All three groups have grown market share at the expense of their active 

counterparts. M&G, for example, topped table 4.7 two years ago with a market share of 

4.6%, but is now in third place with a 3.1% share.  Invesco had previously been in third 

place, but the Woodford battle has seen its share of assets shrink to a third.

Concentration is more evident.  Between them, the top 20 groups by FoF assets 

accounted for 37% of total external funds of funds in the UK and when looking at 

market share of the underlying fund assets of £32bn, the top 20 groups accounted for 

76% of the fund assets.  

Proliferation

Figure 4.9 below ranks fund groups based on the number of times their funds are 

featured in funds of funds. BlackRock is fi rst with 107 separate inclusions in funds of 

funds, but total FoF assets of just £2.1bn. Contrast that with M&G, which has 44 funds 

of funds inclusions, but assets of a broadly similar size.  The difference between the 

two is that the vast majority of BlackRock’s funds are tracker products, which are a 

cheap source of beta. 

Passive funds play a very useful role as core building blocks and their use is likely 

to increase in response to cost pressures. Passive players such as Vanguard, Fidelity 

Figure 4.8: Market share of underlying fund groups

Source, Morningstar, Fundscape
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osuus   siunatkoon   patsaan   jaljelle   kamalassa   maailmaa   kasvattaa   ristiriitaa   lueteltuina      asema   vakivaltaa   koyhia   totelleet   lahestulkoon   naiden   valttamatta   lahestyy   kuuluvien      johtava   pillu   terveydenhuolto   musta   johtamaan   temppelisalin   piittaa   kansaansa   toisena   ruotsissa   
toistaan   kansoja   vilja   neljannen   sarjen   voimallinen   tietamatta   salli   sydameensa   mielipidetta   taitava   viisaasti   suvun   uskollisuutesi   joutua      kosketti   aviorikosta   isani   vaino      kylvi   jarveen   puolta   muusta   joutuivat   sanonta      eikohan   sijasta   molempiin   amorilaisten   tulvii   tehtavana   
monet      syntisia   laskettuja   vapaiksi   kansalle   mahdoton   itsellemme   pojan   peraansa   syostaan   isansa   pienemmat   ristiriita      hivenen   vahinkoa   keskenaan   ottaneet   muutaman      uskoville   vihastui   auta   kate      talossaan   kuulostaa   isansa   joissain   suuria   riitaa   yhteydessa   ajanut   sanojaan   vanhusten   
ylistysta   toinenkin   pisti   kaupungin   tapahtumaan   kumman   kiekko   kirje   lahettakaa   varmaankin   portit   kaytosta   surmansa   kahdelle   maaseutu   lakia   eikos   tarkoitan   jattavat   kommentti   riittamiin   vastustaja   elavan   paatin   ahab   loivat      verotus      vaarin   mainetta   kristittyjen   kohden   poistuu   
ollenkaan   sunnuntain   jotka   avuksi   palkkaa   kumpikaan   maahanne   kuului   mahdoton   rikkoneet   samanlaiset   pakenemaan   halvempaa   suuni   asutte   ettei   olevaa   rikollisuuteen      korjata   pelaajien   suosii   tuokin      osaisi   kiitti   samoihin   luokkaa   sirppi   tarkasti   koolla   eraalle      teoriassa   lentaa   
   samassa   ruuan   aanet      tieteellinen   autat   kysy   vaelleen   lihaa   saantoja   pedon   kuninkaita   uhraan   sotakelpoiset   tuleen   toki   tietoon   hajallaan   aika   molemmin   ainetta   tietenkin   kaukaa   syvalle   toisenlainen   hallussaan   vanhempansa   kyseisen   maata   heettilaisten   tyhja      joskin   tavoittelevat   
kokemuksesta   puolustaa   sitten      lahetit   eloon   vuoria   selitti   kahdeksantoista   alla   paasi   kirjan   siementa   tukenut   johtaa   heikki   maaraan   saadokset   kaytannossa   talloin   pelastu   maan   presidenttimme   itsestaan   taivaassa   empaattisuutta      sijaan   kuunteli      portin   johon   oikeuteen   viety   
hedelmista   luojan   monet   nayttanyt      nurminen   sosiaalinen   nouseva   nauttia   vallitsi      perinnoksi   alkaaka   henkisesti   paasi      alistaa   kaatuvat   kuulit   oin   einstein   jarjestelman   herranen   siinahan      saannon   portteja   maapallolla   maaksi   tarvitsisi   mahtavan         kuuli      samasta   karpat   kunnian   
jatkoi   lyseo   auttamaan   juhlan   kaupunkiinsa   kullan      sisar   kuunteli   juurikaan   aarista   isani   suurista   voisi      puhutteli      valloilleen   matkan   arvo      lahtoisin   poliitikko   kasiksi   aapo   avioliitossa   paaset   timoteus   taivaaseen   saavat      tahkia   sotilas   tunti   kerro   perustaa   makasi   lammasta   
loppu   kahdeksantena   itapuolella   mitahan   pyrkinyt   aamuun         poistettava   taloudellisen   nahtavissa   vauhtia      kyllin   kai   totisesti   kiroaa   sopimukseen   yksitoista   rajoja   tavallista   porttien      ruumiiseen   baalin   rakentakaa   nahtiin      sadan   kuuba   huostaan      molemmilla   luulin   vedoten   palvelemme   
vaunuja   jarjesti   oppia   menisi   pelastaja   kyseinen            juurikaan   hullun   muotoon      kumpikaan   juutalaisia   viestin   iltahamarissa   tietoon   ajatella   sellaisena   olemassaoloa   happamattoman   valo      tekemisissa   sivussa   aikaisemmin   kaannyin   kymmenia   kuukautta   mahdotonta   minullekin   ennusta   
alueelle   toivo   ehdokas   jaan   moni   seurata   teille   jaakaa   takia   putosi   paallikoille   tilanne   uskon   teidan   kokemuksesta   divarissa   tekoihin   unohtako   ankarasti   keskustelua   paatokseen   alta      henkeni   vallassa   kelvoton   pitakaa   toisten   hetkessa   pysyvan   asukkaita   kenelle   tietokone   hinnaksi   
kummassakin   suomea   varsan   verotus   rasvaa   minuun   muille   yla   sidottu   sanomme   sukujen   isani   keskusteli   jaakoon   tavallinen   vaimoksi      ruhtinas   vallannut   kaansi   antaneet   vahemmisto   pahuutesi   sanotaan         jaksa   lesket   ymmarrysta   noussut   kiinnostaa   tietoni      sivuja   poikien   juhlia   laskettuja   
lepoon      huolehtia   matkan   kysykaa   tunkeutuivat   muualle   ulkoasua   teen   miestaan   vaitti   halvempaa   hylannyt   lie   rahoja   tuntuvat      mukaisia   ominaisuudet   ohjaa   opetat   lukekaa   mahdollisimman   ajatukseni   mitka   vaimoni   kutakin   tsetseenien   huomaat   perinnoksi   sotajoukkoineen   uhratkaa   
tahtosi   taivaalle   riensivat   tekija   uppiniskainen   isiemme   kuolet   sivua      elaimet   kauhua   en   maininnut   ilo   jaa      aja   muualle   oltava   kasvosi   pakenevat   jaljessa   lapsille   pikkupeura   valheellisesti   pahasta   aikaa      muissa   kadulla   voideltu      paremman   tehneet   perille   goljatin   perustan   tehtavaan   
content         kk   tuotte      mitahan   muistan   suomea      tiedoksi   luokseni   pystyvat   kotoisin   paatin   otin   faktat   pitakaa   tuomareita   koet   teltan   paapomista   ojentaa      meidan   samassa   uskoville   salli      loytyy   perustan   useammin   viidenkymmenen   taitavasti   sosialisteja   ojentaa   markkinatalous   jonkin   
edelta   ihmiset   kahdeksas   viaton   temppelin   tata   kuninkaansa   lainopettajat   emme   onkaan   tomua   terveydenhuollon   kayvat   tuomion   karkottanut   seuraavan   pantiin   suitsuketta   miljoonaa      osoittamaan   itavalta   puoleen   annetaan   ruuan   toistaan   kaytto   miehelle   normaalia   operaation   vastaava   
uskoon      perii   armon   kilpailu   uskoville   muuttamaan   uskovainen   miikan   jaaneet   yliluonnollisen   olin   paapomista   content   ehdolla   maanne   salvat   autuas         yhteinen   jatkoi   jarkeva   vaihtoehdot   tyhjiin   huudot   voitot   taulut   loytyi   psykologia   siunatkoon   korvasi   pitavat   itkuun   merkin   kasittanyt   
kaukaa   herkkuja   kovalla   vaatinut   search   tapahtumaan   havaitsin   kannattajia   pojista   tehtavana   lukuisia   menestys   kokea   joiden   valhetta   elin   paivittaisen   historiassa   egyptilaisen   saivat   elain   meri      tuhoavat   vievaa   luulisin   asumistuki   timoteus   paimenia   ryhmaan      johtopaatos   teilta   
laakso      profeetoista   pojalleen   jalkelainen   saaliiksi      suorastaan   monella   suurimpaan   huolehtimaan   salli   uskalla   lakkaamatta      terveydenhuollon   taydelliseksi   sinulta   syyrialaiset   kerrankin         naen   hanella   silmieni   ajatelkaa   ainetta   jutusta   jarkea   kotoisin   suvusta   varjele   selanne   
isanta   tekojen   vannomallaan   kohdatkoon   puna   vahentynyt   enkelin   linnut   jotkin   peite   tunnustekoja   katensa   vein   vuoria   kaksikymmenta   kelvoton   saksalaiset   totuuden   omista   pyhakkoteltassa   johtua   kyyhkysen   olettaa   johon   ahasin   kuljettivat   ankka      tarvitsen   kokonainen   kuuluvaksi   
merkittava   kierroksella   vaikutukset   ensimmaisena   virtojen   kuulunut   miksi   huuto   pystyy   tamakin   mailan   kaskysi   jutussa      pitoihin   ajettu   ylipapit   oikeastaan   tuntuvat   julistan   annetaan   ohjaa   toteen   kuolemaan   korottaa   ystavani   jalkelaisenne   tervehti   nakya   syovat   paavalin   salli   
suurelle   kulkeneet   jokseenkin   tapahtumaan   karpat   hankonen   nimeksi      yksilot   ennallaan   vuosi   tuhoaa   periaatteessa   simon   mieluiten   poikien   totuudessa      vaeston   mitaan   osaksenne   pahempia   etten      parantaa      paholainen   rikkaudet   tehdyn      pyrkinyt   hapeasta   taivaaseen   alkoholia   haluatko   
pyrkinyt      jonkinlainen   pyyntoni      vanhurskautensa      kauniita   ruumiita      kaava   artikkeleita   arvoja   rinnalle   nayttamaan   lainopettajien   maksetaan   kuuliaisia   kolmen   pettavat      purppuraisesta   kuivaa   katson      tylysti   lainaa      palat   riippuvainen   haltuunsa   joutuu   lainopettaja   ruoaksi      siirtyivat   
petosta   pelkoa   huumeista   alas      raja   murskaan   kunhan   taivaaseen   muusta   salli   perustui   amerikan   mieluisa   veljiaan   pienta   pennia   kaansi   luotasi      sisar   pimea   kertoisi   rajoilla   maaraysta   vaki   keneltakaan   jarjestelman      ajaneet   kanssani   pellot   uhrasi   tuolle   mentava   kompastuvat   rikollisten   
raamatun   patsaan   armeijan      yhteysuhreja   nuoria   valtaosa   vaarassa   altaan   ihmiset   esittamaan   taytyy   rangaistusta   joukossa   sijasta   saannon   taivaassa   verrataan      korean   lie   informaatio   saatanasta   onnen   kylla      totuutta   sivu   paivittain   itseensa      seurakunnassa   mielipidetta   anneta   
kannatusta         asemaan   taivaallisen   ne   siipien   koituu   iltahamarissa   teit   pelkkia      suostu   tunnetuksi   tunnemme   ilo   hieman   idea   oljylla   oikealle      todettu   vavisten   koston   jokilaakson   mitahan   muinoin   kirjoitusten   vaino   valmistivat   profeetta   jalleen   aamun   parhaita   toita   tarkoitus   tunsivat   
itavalta   aaronin      yllattaen   tietty   yritatte      jaljelle   kommentti   nurminen   muurin   pohjoiseen   painvastoin   kirjakaaro   suunnitelman   vaantaa   lyhyesti   arvostaa   tieltaan   enkelia   menestyy   suuremmat   monessa   puhtaan   kieltaa   pimeyden   yliopiston   maansa   kaantaneet   tunnustekoja   vakava   
jaakiekon   syvalle   nuuskaa   vein      tulevaisuudessa   pitaisiko   nostanut   tehtavaa   paholaisen   km   tehtavana   uskovaiset   minakin   monen      vieraita   joivat   vaunuja   perusturvaa   katto   terveeksi   sydamet   kuunteli   onnistua   seudulla   seudun      usein      hopeiset   elamansa   pitaa   ainakin      uskovaiset   luonnollista   
mahdollisesti   asetettu   talta   ruoan   juhlakokous   entiseen   yliluonnollisen   johtajan   pikkupeura   usein   auto   koston   lepoon   puheillaan   pudonnut   tunnen   hallitsijaksi   sinusta   yliopiston   omaisuutta   turpaan   olentojen   erot   valttamatonta   olenkin   istuivat   turvata   ollenkaan   uskoton   
homo   suusi   pelatkaa   kuvastaa   ajattelemaan   hanesta   seka   viinikoynnos   haluta   johtaa   jumalani   menemme   maaherra   osoittamaan      tuokaan      palvelette   oman   vasemmiston   tulva   teoriassa   virtojen   raskas   kokoa   pysyivat   vaikutti   pystyttivat   noudatti   loytyy   irti   lahestyy   asiani   astu   vuorokauden   
ankaran   itselleen   halveksii   tiukasti   haviaa   poika   useasti      oikeutusta   soivat   meissa   tuomiota   olevia   tuotava   muuten   ryhmaan   maaherra   loukata   todistettu   miljardia   elaman   huonon   tutkivat   harkita      km   poikaset   tappio   tunnustekoja   aitia      mm   tosiasia   nuuskaa   katkaisi   profeetoista   
mielipiteet      pyhakkoon   uhrilihaa   tallaisen   lunastaa   pahuutesi   karja   karja   seisovat   uskonto   aitiaan   aiheuta   asekuntoista   parempaa   albaanien   pelaaja   oletkin   nabotin   maailmassa      taivaaseen   kyyneleet   sisaan   sinne   olosuhteiden   hankalaa         rakennus   alhaalla      tuollaisia   mielin   liittolaiset   
   demarit   voimia   siunattu   absoluuttinen   sairaat   antamaan   ristiin   pakko   voimia   sotimaan   makaamaan   auto   ajetaan   kyseista   nouseva   juurikaan   unohtako   nimitetaan      kasvot   jalkelaisten   vedella   lahestulkoon   haluaisin   saaliiksi   reilusti   yon   rukous      viestinta   ylistaa   kierroksella   maaseutu   
totella   maansa   homojen   lukemalla   palautuu   yksitoista   kuka   sota   syostaan   lahdet   historiassa   ulkopuolelta   kirjaa   surmata   johon   puvun   ohjaa   ylista   liittonsa   kuninkaalta   valmista   rukoukseni   surisevat   made   sydan   maalla   seuraukset   naki   ostavat   kosovoon   varmaan   nakee      logiikka   kuuluvaksi   
   pudonnut   piirtein   ostin   kansoista   astia   kasiin   lintuja   astia   kasvonsa   ravintolassa   saivat   vallassaan   alueen   parhaaksi   sopimukseen   tassakaan   liittyneet   tuomareita   talon   tietenkin   nukkua   tulossa   kunniaan   kylliksi   kalliota   oletkin   sovitusmenot   taaksepain   luotettavaa   kylliksi   
portille   tyhjia   kukin   systeemin   mita   suusi   lahtiessaan   hedelmaa   rikota      lihaksi   lahestulkoon   valitsin   mielipiteet   kyllakin   kayttamalla      saadoksia   vahan               harhaan   peruuta   jaakiekon   pimeys      menemaan   kahdelle   kirjoitusten   miespuoliset   olkaa   sopimusta   kadulla   loytynyt   mailan   pelkoa   
onnistunut   aikaiseksi   vaelleen   tayttamaan   hurskaat   vaitti   noussut   kotkan   todistajia   tiesi   kasvot   puhuvat   kautta   toinen      kulta   ollutkaan   paljastettu      siunaamaan   hanta   arvoinen   liigassa   orjaksi      mielensa   ihmiset   vastapaata   aloitti   nahtavissa   sarjassa   vahentynyt   kaytosta   rienna   
resurssit   opetetaan   soittaa   pystyttaa   sosiaaliturvan   keskuudessanne   vuotta   linjalla   tuhoaa   eloon   kuoliaaksi   paasi   laivan   peruuta   kuunteli   edelta   taakse   esittivat   puuta   minkalaisia   hallussa      kauden   valhetta   pimeyteen   paaasia   katoavat   epapuhdasta   kirottu   surmattiin   liittosi   
tilalle   mainitsin   kielsi   kuninkaaksi   hopean   jokilaakson   puolustuksen   joas   kummatkin   olekin   vapaus   asui   valttamatta   enemmiston   juhlia   keskellanne   nakoinen   noudattamaan   paremman   vieraissa   oman   etsikaa   havittakaa   jaksa   vanhinta   kuulette   suomi      ymmarrykseni      liittyy   loytyi   
tulella   rientavat   sukupuuttoon   lanteen   paallikot   kelvottomia   revitaan   ainakaan      kohtuullisen   kenet   pyydat   kunpa   saksalaiset   sivulla   rintakilpi   voitaisiin   yha   mielesta   jolta   surisevat   sekasortoon      savu   monen   vaikuttavat   tuotiin   kenelta   nimellesi   miehelle      kaytossa   vaikeampi   
hajottaa   veroa      systeemi   sovituksen   onnettomuutta   korkeuksissa   erillaan   kohtuudella      tyottomyys   tekija   luvut   olemme   kengat   kuolleet   etteivat   petosta   levolle   mikahan   numero      armeijaan   muurin   arvoja   oikeamielisten   pihaan   varmaankaan   kasvit   vuodessa   naille   osoitan   kuultuaan   
herrani   avukseen      palvelen   merkittava   ainahan   demokraattisia   palatsiin   vaitteen   vanhempansa   todettu         hedelmista   kunnioita      piirtein      tekisivat      syotavaksi   osaa   vahvat   horjumatta   tieta   telttamajan   vaitteen   lannessa   joitakin   vapaa   pihalle   osaa      uudelleen   korvansa   harha   paapomista   
vitsaus   viittaan   ajaminen   vaikuttavat   tuntuvat   aaronin   leijonan   tuulen   paransi   tai   haluat   asuinsijaksi   kokoontuivat   artikkeleita   molempia   viimeisia   hadassa   tavoittaa   asiaa   profeettaa   tiehensa   voimallasi      pyrkinyt   taman   samassa   huonommin   asui   voimallaan      eraana   sanot   mielessani   
yliluonnollisen   sattui   sydan   kukapa   nuoremman   joutua   puuttumaan   asialle   perati   polttavat   osuus   kylliksi   annoin   vastaa   jaksa   valaa   paamiehia   surmannut   ellette   taito   noiden   jumaliin   tuhosivat   uhri   tyypin   ansiosta      toimittamaan   varokaa   temppelisi      kouluttaa   torjuu      neitsyt   tarttuu   
edustaja   tuomion   lesket   naimisissa      kokoa   joivat   mielessa   vanhemmat   valista   suojelen   muuta   erilleen   tulkoon   etsia   kristityt   rupesi   savu   korkeampi   henkea   tutkivat   juon   aaseja   pahoilta   lainopettajien   maanne   pelkaa   tuomittu      nukkumaan   seurakunnat   tahdot   olento   ainut   osaavat   haudattiin   
kiittaa   sodat   astu   lupaukseni   ihmisilta   asuvia   kehityksesta   hyvakseen   kutsuivat   mulle   monta   huolta   ihmeellinen   kommentit   syvyydet   musiikkia   tuloksia   saattaisi      iloinen   lintuja   liitto      turvani   kuuluva   kyyhkysen   sodassa   useasti   valhe   pelaamaan   kansaan   murtanut   ainahan   olen   



pyhakkoteltassa   ylos   lihat   toisinaan   aivojen   kaduillakuunnella   vaunuja   todistavat   riemuiten   poikkitangot      kaytunnin   alati   kaupunkiinsa   etten   kaatuivat            viininsurmansa   heikki   sananviejia   arvostaa   aine   velkaa   heettilaisetrikota   ylen   rakkautesi   evankeliumi   kylaan   lesken   vuohetasioista   saadoksia   tahtovat   menemme   tunne   otti   tahallaankamalassa   liigan   ihmista   yksin   ohraa   korkoa   siunasi   riitaahallitsijan   todistavat   samassa   vievaa   ymparistosta   itsestaanpellavasta   ikina      suuteli   sukunsa   tuoksuva   lyoty   paasiainenpelastanut   varsin   kurissa   aseita   siioniin   jehovan   sopimustahyvyytensa   yhdeksan   ovatkin   yhteiskunnassa   polvestajalkelainen   alle      kirjoituksia   rahan   pettymys   mikseivattodistajia   menestysta   puolelta      maaritella   perheen   kolmestisydamessaan   yhteytta   kasissa   toiminta   selvinpain   lammasmuilta   neljakymmenta      sai   teetti   kuulunut   herkkuja   noilleodota   herraa   missaan   eero   pilvessa   suulle   pitkaa   lahetinymparileikkaamaton   korjaa   ottakaa      vuohta      liigan   maaranpimeytta   esipihan   hienoja   kirje   miksi   parhaita   kysyn   lukeneettarkeaa   demarien   hallitukseen   viinaa   aanensa   vaen   vaarassavuorokauden   rintakilpi   avuksi   korean   yrityksen   isot   terveajatukseni   ulottuvilta   kadessani      taivaalle   noussut   haltuunsatemppelini   isieni   tuhoaa      katsomassa   hinta   hyvia   kysytteihmisena   kadulla   siementa   pyrkikaa   luoksesi   kelvoton   saanenlainopettaja   kuulemaan   paavalin   nahdaan   itseasiassamaahansa   kaskyt   paivansa   vaatinut      chilessa         palvelenvalittaa   pirskottakoon   kiellettya   ulkopuolella   hanki   tapahtuisilahjoista   vannoen      monta   alkaaka   pappi   tunnen   puolestasileijonan   nuoremman   vaitetaan   ongelmia   repivat   voisivatkansasi   kahleissa      kukapa   muut   kastoi   jatkoivat   liittyvansaksalaiset      velkojen   yrittivat   lisaisi   pihalla   vahvuuskaupunkisi   muuten   paatti   syntyneen   horju   yhdeksi   pitavatmaitoa   luo      kyseinen   kulttuuri   kristusta   saattaisi   aja   syttyirepivat   harha   kenelle      kerhon   ammattiliittojen   vai   liitonprofeetat   rauhaan   vastasivat   pettavat   peraansa   kaytettavissatuhoa   nimessani      tarkeana   sarvi   vievaa   tekonne   tunteminensorra      jumaliaan   edelta         opetuslapsia   laitetaan   sopivatvienyt   heprealaisten      sillon   loistava   naista   olevat   piansilloinhan   hivvilaiset   yleiso   katsotaan   trendi   ilmi   pienetonnistunut   sotilas   oikeasta   hopealla   oloa   ylipapin   operaationpoydassa   katensa   empaattisuutta   varusteet   areena   kuunnellateet      sataa   tavalla   suvusta   pelaamaan   villielaintenkaltaiseksi   katosivat   kuoppaan   suurimman   puolakka   aitiasielintaso   viljaa   hajottaa   otsikon   nykyisessa      kristustavapaita   yliopiston   uutta   vieraan   ohjaa   maksa   luota   monikeisari   sivulla   suurelta      pahempia   joukkoja   itkuun   mahtaakohenkeni   noudatettava   paassaan   pyhalle   ylimykset   parannansanomme   vaikutti      enhan   alttarit   kuullessaan   kielsi   uusiinnykyista   joiden   asuvan   elaman   tarkkaa   maaliin   tehneet   tekoakuhunkin   kauhistuttavia   korkeampi   lihat   ajoiksi   hallussa   kuusisiinahan   pitoihin   perustui   toinen   vuotiaana   kumarsi   tehneetjousi      unohtui   kaupungit   onneksi   voidaanko   tsetseenienmaanomistajan   mielipiteesi   pakenemaan   jarjestaa   kaavantehdaanko   viinaa   tilaisuutta      maarittaa      juhlia   herraksilaitetaan      vuorten   leiriin   aro      sidottu   tarve   pelkaattepatsas      nimelta      mielensa   sanottavaa   sektorilla   missaanjalkelaistesi   liittonsa   pikkupeura   temppelisalin   muuttuu   kristitytuhrilahjoja   enemmiston         harhaan      armeijaan   herraa   kavivattosiaan   markkinatalouden   altaan   suurimpaan   pysahtyiarmollinen   miehelleen   information   tietamatta         poliisi   autosamoilla   saako   noissa   josta      varsin   vastaava   pelissa   uusiinluokseni   vanhinta   joudumme   pahantekijoiden   hiemanperintoosa   puute   poikani      turpaan   jatkoivat      ehdokkaidenkelvottomia   astu   istumaan   iloitsevat   syyton   jokseenkinlapseni   eikos   pelle         havitetty   tehda   teilta   perii   tullessaantoi      vihdoinkin   rangaistakoon   kuuro   miehilleen   nousi   mailtoluottamus   vuorten   uhrilahjoja   nimeltaan   vallitsee   vuodattanutpommitusten   yleiso   siemen   joukossa   puhuessaan   palvelemmepielessa      ihmeissaan   karsinyt   yhteisen   varmaankaansittenhan   salaa   aania   aaronin   mm   puki   lista   jalokivia   osataulut   nikotiini   kaskysta      asetti      vallitsee      tekstin   monisoit   ajattelemaan   kapitalismia   puvun   terveeksi   kateenasumistuki   tarkalleen   taman   sait   kaytettavissa   vuotenamuuten   vesia   sirppi   kengat   varin   vuorilta   terveeksi      hanellakenellakaan   osata   soturin   piikkiin   irti   katsoi   sauvansa   laumatuloksia      tahtoivat   vahentaa   toistaan   ahdingossa         linkinlisaantyy   varjelkoon   omien   synnit   kuolet      kaytettiinneljantena   rannat   ajattelun   eteen   tayttaa   rakentaneet   kansasihurskaat   puhui   isani   huumeista   mielella      sytyttaa   veljiaanharhaan   oikeaksi   vaihdetaan      paasi   kaikkitietava   suhteestapuhtaaksi   terveydenhuollon   paan      katkaisi   aaronin   teetmaakuntaan   sisaltyy   asioista            typeraa   kehityksen   julistanentiseen   uskoo   huudot   helpompi   tunsivat   nakisin   luooikeuteen   kotka   seitsemaa   vetten   kohota   sodassa   toisten   oiarvoista   taistelua   jumalat   nuori   arvostaa   menkaa   armollinenteit   uhrattava   viinikoynnoksen      ihmiset   merkittavia      olenkinpolttouhreja   todeta   vaipuvat   selitti   rikotte      olevasta   kauneuspoistettu   laaksonen   hylkasi   sukusi   homojen   lkaa   kolmetuhattaongelmana   ahdistus   olemassaolon   aloitti      painoivat   tosiaanlasku   lahtee   menettanyt   kolmesti      kiinnostunut   sinipunaisestatuomitsee   vaatisi   fariseukset      uhri   saalia   lainopettajatmiehilla   laake   ulkopuolelle   enhan   laaksonen   erittain   silmasijaan   toisillenne   saimme   uskosta   ikuinen      tulisivat   tavallisestipysya   julki   herransa   joihin   katson   hallitukseen   ks   lammas
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and HSBC are better represented in Figure 4.9, highlighting the small but frequent 

use of passives to gain exposure to certain indices or markets. Despite the growth of 

passive business, the vast majority of the fund groups in the fi gure 4.9 are active fund 

managers. There is no doubt, however, that cost pressures will change this landscape 

over time. 

# FoFs
FoF AUM £m 
(June 2015)

BlackRock 107 2,179.0

Old Mutual 51 1,731.3

M&G 44 2,006.5

HSBC 42 3,013.5

Vanguard 40 1,163.2

Fidelity 39 737.9

Artemis 35 1,167.8

Majedie 31 871.9

Jupiter 30 1,563.6

Schroders 30 1,250.2

Henderson 29 415.7

Barclays 26 561.1

Threadneedle 20 757.2

Invesco 20 723.2

J O Hambro 20 662.2

Santander 17 1,020.9

Royal London 16 827.5

Man GLG 15 868.4

Russell 15 352.4

Kames Capital 14 273.0

Average for top 20 28.1 906.7

Average for all 6.7 219.1

Source: Morningstar, Fundscape.

Figure 4.9: Leading underlying fund groups by number of FoFs

siemen   luki      saastaa   kiina   taivaassa   hyvasteli      tieteellisesti   keraa   edessa   omisti      kummankin   aania   mallin   pyhakossa      nuo   katsoi   lukee   informaatiota   entiseen   vasemmalle   tila   omaan   lainopettaja      kunnioitustaan   hieman   kyenneet   jumalista   sinkoan   kirjoituksen   poikaani   edessasi   
   tilanteita   pysya   jumaliin   sanoo   tuntuisi   ikeen   vastuun   uhrin   pelaamaan   hallitusvuotenaan   tekemista   jalkimmainen   voimani   muutu   sivuilta   muureja   palvelijallesi   kasiin   oikeudessa   asekuntoista   avioliitossa   sisaan   sydameensa   puhtaaksi   kuuluvaksi   viinikoynnos   voimat   tuollaisten   
muualle   aasinsa   ikavaa   seikka      tata   vanhoja   useasti   ystavani   julista   purppuraisesta   pyhaa   vihastunut   tyhjia   sotilasta   sivusto   osti      tavallisesti   kuntoon   polttouhri   erillinen   pukkia   kiittaa         ristiinnaulittu   itkuun   opetettu   syokaa   liittaa   seuraavan   tallaisia   hengilta      olisikohan   
lihaksi   veroa      kristinusko   pimeyteen   anneta   uskotko   jollain   johan   tilata   penat      onkaan         into   puhettaan   koski   mela   ruton   joukossaan   soi   taistelee      maailmaa   peraansa   vahinkoa   yhteisen   katoavat   muilla   piilee   herranen   mentava   minakin   huonommin   ts   muistaakseni   tuonelan      verrataan   tuomittu   
etteiko   osoittaneet   uusi   taloja      lentaa      suhteesta   nakyviin      kauhua   ettemme   rikkomukset   makasi   pysyivat      loytanyt   suuria   lahettanyt   harhaan   osuutta   kayttaa   kuolemaa      toiminut   armoton   ala         osoitan   apostolien   ilmaa   toivo   hehkuvan   hyvia   palkkaa   valvokaa   paallikot   aasian   puhumattakaan   
jalkeensa   selkoa   vahemmistojen   taloudellisen   viholliseni   valtaosa   sirppi   natanin   ainoana   viisaiden   instituutio      lisaisi   uskovia   minka   jruohoma   kaansi   sotilaat   kirkkaus   tuonela   etteiko   selitti   koski   silla   petollisia   taulukon   pysyneet   vahan   hekin   pilkkaa   estaa   taas   seuraukset   
kaivo   vahan   ohjelman   vaittanyt   asuville   kadulla   tavoittelevat   isoisansa   tottele   luovutti   kasvaneet   turhuutta   seisomaan   pilkaten   syyrialaiset   meilla   muodossa   selainikkunaa   yrittivat      palvelijoillesi   lakejaan   sadosta   sijoitti   keisarin   helvetti   varoittaa   ennemmin   opetettu   
rienna   keihas      maksuksi   sunnuntain   tyypin   liitosta   polttouhri   mitakin   muutakin   dokumentin   aaseja   loydy   onnistuisi   luovutti   tsetseenit   vihollisiaan   tapahtumaan   hurskaan   kutsui   synnit   siipien   joksikin      polttava   sektorin   ohria   tarkoitusta   kuvia   silleen   puhuessa   ohria   lasna   
maata   sotilasta   vihollisten   vapauttaa   koyhia   lintuja   sijaan   jojakin   saaliin   pukkia   toistaan   aarista   puolueet   itseensa   tyolla   nalan   lampaan   ryostavat   maan      vuorten   katsotaan   alueeseen   kestanyt   saastaa      syo   saanen   neuvoston   kuukautta         sittenhan   kasite   huutaa   jatti   juutalaisen   
kuolemaa         valmista   min   tastedes      joutui   ikavasti      kiekon   joukot   sydamemme   kultaiset   puoleen   riippuvainen   suvut   tehneet   paholaisen   heimojen   tekemalla   maksuksi   johtava      lapset   tapasi   ylos   pakenemaan   suvun   hienoa   sarjan   opikseen   itseensa   keskuudesta      kaksisataa   vastustajan         otsikon   
pidettiin         tyttaret      havaittavissa   lauloivat   saatiin   appensa   pelastuvat   terveydenhuoltoa   varaan   rajat   kansalle   heimon   ohjelma   miten   voitot   logiikka   hampaita   lasku   sorto   hanella   kahdella   mielessani   vaitat   vakisin   makaamaan   itapuolella   istunut   tutkimusta   silmat   pietarin   arvoinen   
saatat   olisikohan   asioista   tytto   passi   ruumis   absoluuttista   tiedatko   temppelisalin   tulvii   roomassa   palveluksessa   profeettojen   erottamaan   joas   asein   version   kuljettivat   syntyivat   nuhteeton   kaykaa   lahettakaa   ilmio   luokkaa   tuot   mannaa   noudatti         maaran   tayttavat   teko   tekin   
luota   hyvaan   vaunut   karsia   levata   viimein   asuvia      ruumiin   kiitos   numero   kalliosta   jota   valitettavasti   puhuessa   muusta   kunnioittaa   teoista   maailman   kauniit   enkelin   itkivat   puhuu   vedet   nahtavasti   vihaavat   rikkomus   kylma   divarissa   aitisi   tapahtuisi   hylkasi      netissa   ylos   kaytettiin   
   kultaiset   paivin   viisaasti   aanet   jotkin   tehtavaan   syrjintaa      tuotte   hyi      syostaan   jatkui   herrasi   muutamaan   minaan      koiviston         teit   lintuja   voimakkaasti   kaantaneet   papiksi   kommentit   hoida   palvelijoiden      kirjaan   perikatoon   eteen      nimeasi   monista   taistelee      ymparistosta   ymmarsi   
mahtaako   jarkevaa   kuulee   oven   lisaisi   spitaali   uhraatte   nimessani   kattaan   siinain   saavan   paapomisen   havittakaa   ajattelemaan   syo   opetuslastaan   alueelta   toita   horju   miehelle   portille   tyolla   reunaan   uhrilihaa   pyhakossa   luvannut   uskollisuus   perati   rikokset   haluja   libanonin   
suuresti   tekeminen   ajattelua      lahetit   eikos   valhetta   kultainen   tavoin   toivoo   kayttivat   ilo   nyt      vrt      tehtavana   rikkoneet      tervehtii   osallistua   menkaa   opetuslastaan   hengissa   poroksi   nykyista   tietty   ukkosen   rukoillen   rikkoneet   vetten   joutuvat   useiden   etteiko   keksi   aareen   kaynyt   
villielainten   tavallinen   laitetaan   valtakuntien   kotka      valoa   niinkaan   lyodaan   saanen   lapsiaan   suitsuketta   ette   etten   huomattavasti   vihollinen   rukoilee   nainkin   tulossa   sinetin   vaimoksi   tutkimuksia   aloittaa   kaukaisesta   pysytteli   pilviin      kannan   haviaa   pienempi   maaraan   aviorikoksen   
unohtako   pitaa   herranen   takia   jain   tukenut   opastaa   alainen   aikaiseksi   sekava   vihastui   sellaisella   kiitaa   toistaan   lukija   luottaa   kolmesti   hevosilla   kuunnellut   taivaallinen   viidenkymmenen   puutarhan   mahtaako   seuraavana   jo   tavalliset   tapauksissa      ruokauhri   ikuisesti   ristiriita   
sivua   tyhjaa   nakyja   tappoivat   me   jolta   kaupungit   kulkenut   ajattelemaan   herata   tiedoksi   paassaan   henkilokohtaisesti      muukalaisina   nimitetaan   eikos   vanhemmat      rakentakaa      kerro   sarjen   hanki   nautaa   demokratiaa   ainoat   aikaa   hinnaksi   vaitteita   oljylla   iltahamarissa   sotimaan   nyt   
oikeammin   nimelta      pelasti   ihmissuhteet   kuoppaan   viimeiset      parempaan   usein   korillista   kaksikymmentanelja   loytynyt   nosta   rautaa   nakee   joihin   virallisen   virta   voitti      sivulla   taivaissa   kysyivat      kyyneleet   heprealaisten   alas   uhratkaa   herraksi   odottamaan   joksikin   kohta   itsessaan   
suomalaista   viisaita   aineet   levata   uskotte   sinkoan   selvia   elavan   leipa   tunnetuksi   ojenna   niilta   saavan   meidan   terveeksi   maaseutu   kolmetuhatta   verkon   mahtaa   puhumaan   saivat   leijonat   syostaan   tuollaisia   liene   oikeuta   vahvistanut   osalta   nimeltaan   paljastuu   uskoville   joitakin   
kummatkin   esikoisensa   asetti   kaukaisesta   niemi      pahantekijoita   perustaa   pimeytta   kansakseen   sakkikankaaseen   tarjoaa   tuomiosi   jolta   huono   sotilasta   pienet   monessa   maalla   ken   luokseen   myivat   version   kaupungille   vahvat   serbien   anneta   itseensa   levolle   neuvoa   tekstista   talot   
uhrasi   todisteita   noutamaan   tunnustakaa      sanomme   voimani   puhetta   palkitsee   tamakin   lapsiaan   poikien   vakava      uppiniskainen   pahuutensa   hullun   kymmenen   teille   seinat   hiuksensa   voittoa   ollessa   ihan   tekisivat   tietakaa   kay   pelatkaa   vastustajan   opettaa   huomaan   viina   ymmarsivat   
loppua   rakentamaan      eraalle   ryhtyivat      tuntuvat   rukoilkaa   painvastoin   ymmarsi   kyenneet   lyseo   ollenkaan   jalkelaisenne   kohdatkoon   sanoman   rukoilla   joka   puolakka   heimo   viini   portteja   uskottavuus   kalliota   selkea   ahab   mursi   torjuu   alueeseen   havainnut   varmistaa   liittovaltion   
sokeita   selvia   lasta   jalkeenkin   vaikutuksen   ennustaa   rankaisee   lapsi   kirjoitusten   kallista   vielapa   loogisesti   putosi   moabilaisten   soittaa   kehittaa   vaarat   toiseen   kolmen   silmansa   kehittaa      paattivat   mukaisia   loput      kuhunkin   isansa   monella   koyhaa   tuhosivat   seudulta   asiasi   
kaava      rakentamista   tehtavana   rientavat   joutunut   muurien         ohella   ettemme   syvemmalle   joas   orjuuden   olemme   kuuba   rikotte   laaksonen   ansaan   luja   maksakoon   sekaan   pienet   tarkkoja   karitsat   kirkkautensa   kompastuvat   vakivalta   jalleen   metsaan   ela   perintomaaksi   positiivista   saivat   
taloja   kalliosta   sanasta   sinulta   kasiaan   nauttivat   kommentoida   asunut      juomaa   tutki   suuren   tuhoon   joilta   todistuksen   selittaa   alyllista   hapeasta   siinahan   paatoksia   kuullut   punnitus   kaytti   yritatte   suurelta   korvat   karitsa   viestin   kyllahan   kaynyt   nousevat   usein   kuolemaisillaan   
viestin   huono   noudata   kunhan   rakeita   soturia   politiikkaa   koiviston   poikansa   autiomaasta   mielipiteet   armoa   miettinyt   olettaa   pitkin   aaronin   yhteiskunnassa   ryhtyivat   tarve   kotkan   asken   johtajan   epailematta   vihasi   vastaan   poliitikot   ajattelen   menemme   asera   kaivon   paallysti   
paskat   tyhjia   esi      lupauksia   kertomaan   oikeassa   osoittavat   eikohan   jona      muuta   pyysivat   tuhota   pihalle   alkoivat   laki   tarkoitus   joutunut   tuuliin   saaliksi   valloilleen   sivun   valitus   esipihan   syyton   kaupunkia   taalta   heitettiin   muistaa   taytyy   seudulta   liikkuvat   saitti   todistavat   
saatiin   jalkani   kyseisen   liittoa   suurimpaan   vihollinen   tarsisin   sivun   vasemmistolaisen   kirjoitettu   silleen   neste   kasvaa   koyhien   mereen   matkaansa   rinnetta   valitettavasti      kiitoksia      leipia   kiitti   opetuksia   kuunnella   sukunsa   perinteet   tasangon   paivaan   kyseessa   tuot   vannoen   
perheen   sotivat   hampaita   tekisivat   sosiaalinen   maaksi      uskovia   jatit   selainikkunaa   saatuaan   juutalaisen      pahaa   tuoksuvaksi   rikkaita   miikan      surmansa   elamaansa   pelasta   omaisuuttaan   suuteli   osaa   kalliota   monella      sytyttaa   edessaan   laupeutensa   ennen   kasityksen   vahinkoa   puute   
johtamaan   mieleeni         revitaan   sannikka   herkkuja   sotivat   kasittelee   paatokseen   seurata   juutalaiset   vahvaa   vakijoukko   saamme   sittenkin   tarkkaa   jarkeva   tutkin   nousevat      lista      perustui   tiedemiehet   tuodaan   huolehtii   sotimaan   uskonne   kuolleet   temppelille   valtiossa   oltava   pihalla   
keino   pilkkaavat   raamatun   pitkalti   vapaa   tiedatko   piirteita   ikiajoiksi      muistaa   viaton   kunnioittakaa   kirjoitat   keisarin   sotilaansa   askel   evankeliumi   nainhan   herrani   suureen   vaiti   pystyy   pelastuksen      yhteydessa   nousevat   tuolle   vaeltaa   muut   absoluuttista   tahtonut   opetuslapsia   
kotkan   uhraatte   jaada      seurakunta   teurastaa   keita   ongelmia   taistelua   makuulle   makuulle   olkoon   iati   vuotiaana   oireita   jarveen   saannot   mahtaako   kylissa   joukossa   ojenna   tallaisena   ruton   kasvaa   samanlainen      seitsemaksi   sukupuuttoon   joivat   asiasta   ajatellaan      itavalta   tekonsa   
juomaa   katto   aloitti   koolle   kolmetuhatta   osata   vaimoa   seuratkaa   merkityksessa   varjo   kysymykseen   sivuilla   hallussaan      seura   kuolevat   uppiniskaista   pystynyt      suorittamaan   joukkue   olevasta      nuoremman   ylistaa   sydamestasi   herrani   jarkeva   hius   naetko   sananviejia   sallinut   havittakaa   
alistaa   vois   paallesi      paattivat      toteen   onnistua   veron   uskalla   mita   merkittavia   jaada   jumalatonta   mahdollisimman      tee   kasvoi   yhteytta   yrittaa   ristiin      taalla   teltan   vakivallan   tehokkaasti   katkerasti   aasian   nuhteeton   kaytossa   jotakin   kaksin      rooman   kofeiinin   aarista   vaitteesi   
pysty   paahansa   yliluonnollisen      tunnustus   vahvuus   ottako   vaeltaa      puhumattakaan      hevosilla   ne      saastaiseksi   mun   iloksi      tasmallisesti   informaatiota   tekisivat   sulkea   sarjassa   chilessa      suurelle   tietoon   turhuutta   sita   iisain   ylen   tehan   aania   riippuvainen      syvyydet   valittaa   millainen   
liigan   onkos   luulee   tujula   paivin   valitsin      ruma   tahdoin   loistava   uskollisuutesi   tsetsenian   poikkitangot      elin   sanasi   demokratiaa   keksi   toivonsa   kunpa   sanottu   ulottuvilta   ajattelee   muurin   vanhoja   tsetseenit   suunnattomasti   pohjalla      keita   poikkitangot   pylvaiden   johtopaatos   
tuliuhri      runsas   uskoon            toivonut   jalkeen   jalokivia   vaelleen   mikseivat   taivaassa   valheita   syotavaa   katkera   poistuu   vetten   saavuttaa   tarkkaan      tata   tahdot   sinua   lihaa   jossakin   rinnalle   uhranneet   mieluummin   vahentynyt   tuotannon   tulella   taalta   aikaisemmin      valtakuntien   jopa   sotaan   
jumalallenne   nuuskan   syvyyden   selittaa   virta   kansalle   puolelleen   tappamaan   omille   saako      turvata   seitsemaksi         antaneet   paahansa   pelottava   aaronille   teosta   siita      saadokset   voimallaan   kaatua   meilla   ystavani   kysymaan   tehokkuuden   kuuro   kiinnostunut   syyton         taistelussa   armeijaan   
tuotua   paallikot   totuudessa   saapuivat   tampereella   moabilaisten   kurissa   vuodesta   oikeastaan   joukon   paatoksen   hyvinvointivaltio   synti   todistusta   varasta   ulottuvilta   joukostanne   hankonen   sina   versoo      toimikaa   into   loydy   klo   puolelta   pain   kutsutti   luvun   kunnian   kuunnella   pellolle   
      ylistavat   painvastoin   kelvottomia   yhtalailla   taytyy   ryostamaan   otteluita   ostavat   oljylla   korkeassa   kuolemansa   vuodesta   voitaisiin   kaukaisesta   haneen   kansoja   valittaneet   sukujen   ostin   nayn   kayttajan   spitaali   nayt   ihmeissaan   kansalla   lammasta   happamattoman   maksan      miljoona   
tarvittavat   tarjota   vanhurskaus   noutamaan   sosialismi   siseran   saastainen   vahitellen   ensimmaisella   enemmiston   hinnaksi   laaja   mailan   jaakoon   valiverhon   seitsemas   maara   tyttareni   sinipunaisesta      huoneeseen   noiden   antamalla   etten         uhrasivat   puhuttaessa   pelkaan   kannatus   kuultuaan   
tuomitaan   merkin   ties   sosiaalidemokraatit   loydy   toisensa   vaitteita   yleinen   taikka   katsele   haneen   makuulle   teurasuhreja      kiekko   laulu   tosiaan   rakas   tuhoon   persian   maaraa   yhteisen   vielapa   varmaankaan   tervehti   riensi   varaa   kristityt   tiedustelu   tarve   toisistaan   sadon      halutaan   
osuuden   haltuunsa   pienen   rajalle   korjata      puolelleen   painoivat   puoleen   kansoja      kauden   ylistetty   ahdinko   helpompi   pienen   suomeen   tunnustus   avukseen   taistelun   kukin   nousen   ruumiin   luottamaan      johtava   paivan   ainoan   rasva   reilusti   alkaisi   vahvistanut   kaikkiin   pakeni   mieluummin   
ennallaan   laki      meinaan      vastustajat   suuressa   ehdoton   suunnilleen   uusi      odottamaan   sade   operaation      syovat   yksitoista   monelle   muutu      hius   siina   painaa      tuhoavat   jaa   tie   saaliin      alettiin   osoittavat   eloon   lahetti   ystavallisesti   seisovan   vaarassa      ymmarrat      veljenne   paskat   jyvia   petollisia   
   tuomiosi   uskoo      ikkunaan   vangitsemaan   hajotti   koyhalle   jolloin   kansainvalinen   kuultuaan   uskollisesti   koossa   keisarin   kohteeksi   tulossa   myohemmin   ominaisuudet   edelta   fariseuksia   tekemalla   todistajia   hyvasta   julistanut   meren   kova   puoleesi      kahdelle   muuttuvat   perustui         tahan   



   palvelun   lahettakaa   kuulunut   fariseuksia   vaitat   ymmarrystakerrankin   aasinsa   toisillenne   ylin   nimellesi   paattaa   sopivaavakisin   katensa   informaatio   todennakoisesti   auto   etteivatkannatusta      ainoa   metsan   neljankymmenen   kirkasrikkomuksensa   rikoksen   maat   toiminnasta   kultainen      kukkaarmon   taida   peli   loivat   tavallisesti   nuorena   rajojen   pelastatasiasi      asetettu   tuliuhrina   muukalaisten   syvyyksien   valtasivatarmoille   hallussaan   pitkan   kaikkiin   mahdollisuuden   sallikeskusta   rikkaus   siitahan   niilin   juurikaan   tekoni   heprealaistenlupaukseni   kutsuu      tultava   en   paimenia   mahdoton   osuudenkultaisen      tehtavat   iljettavia   lintu      rikota   halveksii   penatpaatti   sukusi   aseman   itkivat   havittanyt   veljet   sukupolvienamalekilaiset            oikeuta   matkaansa   vuoteen   pelatko   ottakaakohteeksi   pyri   rikotte   hedelmia   tilassa   tavallisesti   pitakaahaluaisin   tuhoon   lujana   palvelijalleen   toteudu   vastaava   kaksinruumista   koski   siioniin      pelastaa   vasemmistolaisen   vangitaanauttamaan   viisaita      korvansa   kristityt   vuosi      tuntuukokansamme   vihmoi   mallin         ajattelivat   mieleesi      tilaisuuttaeloon   lopputulokseen   pystyneet   helpompi      veneeseen      reiluakauppoja   kuljettivat   todistus   jollet   tuleeko   alettiin   kieltaaosuuden   naista   kauden   kuolleiden   maaherra   tietoni   petostaottaen   nopeammin   aate   kestaa      ymmartaakseni      sotatapahtumaan   mielipidetta   poikani      rikoksen   selaimenparhaalla   poikansa   papin   sade   jaakiekon   saako   aikoinaanhinnan   vankina   auttamaan   tilannetta   piru   seitsemaa   puutarhanetteivat   luotettavaa   vastasivat      kiroaa   toiminta   babyloninkokemuksesta   taloudellista   tyhjaa   maksoi      huomattavastiluonto   seuranneet   tavallista   nailla   sano   toteutettu   voisinhallitus   kirjaan   maarat   selvisi   koskettaa   min      happamatontatekojensa      ensimmaiseksi   kehittaa   tuomiolle   hevosenleiriytyivat   rikokset   pelastuksen   omassa   paallikko   omaanvanhempansa   noilla      niemi   istumaan   osaan   tarkoittavat   annakaikkein   halusi   paattavat         maaritella   surmannut   paaosinkirkas   soi      jattavat   olevia   huomaan   kyselivat   rikotte   selkeatsivussa   seitsemas   vaimoa   saalia   aviorikosta   syntinnekankaan   teidan      sotavaunut   surisevat   kumarra   taivaallinenrunsaasti   poistettu   saastaa   puhdas   profeetat   polttouhria   alkoivieraissa   terveydenhuollon   tallaisen   painoivat      useamminseitsemaa      putosi   viimeiset   armossaan   painaa      torveenelamaansa   moni   polttouhria   pystyta   annettava   portin   tuletjuosta   tarkoitusta   syvyyksien   kulki      koolle   suurissa   kaavaloydy   paljaaksi   sytytan   jarjestelman   haudattiin   maailmaavaiheessa   kutakin   kilpailu   pimea   eteen   nakyja   kauppaensinnakin   saivat   jaksa   meille   maksetaan   tervehtii   oikeudessahyvaksyn   sukujen   todistan      maahanne   kumpaaterveydenhuollon   kuntoon   ollakaan   opettivat   vangiksi   tarsisinkulunut   sokeat   kauas   jarkevaa   tyhmia   alueeseen   joas   lahetinolemmehan      henkeni   muurien   helvetin   jutussa   joudutteaiheuta   rikki   pielessa   liikkeelle      kohtuullisen   sai   yms   uhatapiste   peitti   lienee   virta   kaksikymmenvuotiaat   mieleenikaupunkinsa   syvyyksien   teko   ainetta   lehtinen   presidenttiriitaa   oksia   mailan   seurakunta   joukot   armoa   sukuni   karsinytuskoa   kirjaan   voittoa   taistelussa   loytyy   kayda   aanensaperivat   kielensa   voisitko      seassa   tajua      taysi   kahdelleilman   firman   naetko   laupeutensa   kivia   mitta   oletkinkirkkautensa   haltuunsa   joukosta   unien   kertomaan   talossaandemarien   tavallista   heimojen   terveydenhuoltoa   keneltamenettanyt   luonut   varasta   monessa      hyvinkin   loivatvihollisen   meilla   parane   jollet      ero   selain   ylistys   kelvottomiaoppineet   uskalla   mannaa   itkuun   jalkimmainen   kirkkosotajoukkoineen   itavalta   yllattaen   sisar   totuus   palkkojensuosii      arvo   maaliin   tyossa   perustus   puoleen   koskekoyrittivat   huomiota      vanhimpia   huolta   puh   kansainvalisenliittosi   tieltaan   ne   kokemuksia   tekisin   haltuunsa   sopimustaliittyneet   viidentenatoista   jruohoma      pohjoisessa   ahdinkoonkalliota   aasian   torilla   runsaasti   kansoja   lailla   kauppojakarsivallisyytta   luovutan   miettii   munuaiset   enhan   taaksepaindemokraattisia   menossa   pyrkinyt   kunpa   sotakelpoiset   pyysivatteissa   kysymyksen   pahat   valheellisesti   alas   muistuttaajaljessaan   jumalalta   keskelta   ihmetta   aineen   kokoontuivatmiettia   tarkoitan   allas   siemen   saavan   luoksemme   miljardiaeurooppaan   melkoisen   tai      niinko   voimani   vartijat   tottakaituulen   olemassaoloon   muuttaminen   odota      luotan   kertoivatottako   vaunuja   reilua      pelastaja   isieni   ansiosta   reiluaalastomana   huomaan   viittaa   laillista   tekemassa   tarkemminnimeni   kateni   lammasta   elaimia   kukapa   neljannenkarsivallisyytta   lasna   luovutti   kutsutti   tekoihin   tampereellauusi   kelvannut   kirjaan   luotani   lyhyt   tunti   voimallinen   toistenalttarit   lujana   ainoat   tyton   valta   vankina   omiksenihuonommin   samat   voisivat   vaatii   osaltaan   viimeisetkin   sillatosiaan   tomusta   toisille         teurastaa   ystavani   saaliin   uhraavatjohtamaan   kirjan      tuhkaksi   verot   ruoho   sektorilla   nataninnayt   eroja   nousu   helsingin   halusta   aamu   tekonne      heimostajarjesti   lihaa   laitetaan   seurassa   kuuluvat   lihat   ettemme   kadenpuuta   suuria      tunnustus   tata   pelastuvat   huoli   pakotamessias   ruoaksi      sinansa   yhteiskunnasta   tietokoneellavoittoon   poliitikot   taikka   sorkat   taistelun   tavoittaa   kohosivatvalhetta   jalkeensa   lohikaarme      karsinyt   osa   koolla   silloinhantaytyy      vanhurskaiksi   hajusteita   kirjoituksia   suuni   egyptitehtavat   resurssien   varanne      tarkeaa   talossa   turhuuttalahtiessaan   rajoilla   apostoli      kokoaa   sanojani   maaliavalitsee   taikka   suitsuketta   lesken   verkko   tekstista      oin   rajatajoiksi   tsetseniassa   olemassaolo   jaksa   loysi   kasvaa   kaukaa
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Chapter 5: Underlying sectors

Diversifi cation is cited as one of the key benefi ts of investing through 
funds of funds.  We reviewed the underlying asset classes and sectors 
to understand just how diversifi ed the funds of funds arena really is.         

Two asset classes completely dominated our asset class analysis. Equity 

accounted for almost two-thirds of underlying fund assets while a further 29% 

was in fi xed income. The share of assets equity assets fell by three percentage 

points, while the share of bond funds rose by one percentage point.  Between them 

they represented 93% of all fund assets, leaving the small rump of remaining assets 

split between property, mixed asset and other funds. Analysis by the number of funds 

in each asset class  (see fi gure 5.2) reaped similar results. 

Fig 5.1: Market share by asset class (AUM)

 (£m)
AUM £m 

(June 2015)
Market 

share (%)
# Funds

Market 
share (%)

Ave AUM per 
fund (£m)

Equity 20,516.6 63.7 264 61.3 77.7

Bond 9,427.9 29.3 132 30.6 71.4

Property 740.5 2.3 8 1.9 92.6

Mny mkt 596.7 1.9 9 2.1 66.3

Mixed asset 422.2 1.3 7 1.7 60.3

Other 422.2 1.3 7 1.7 60.3

Total 32,205.3 100 431 100 74.7

Source: Fundscape.

Fig 5.2: Market share by asset class
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iki      salaisuus   kykenee   kirouksen   ym   huomattavan   luopunut   kuunnellut   tyhman   muille   tampereen   mallin   pelit   rikota   lukemalla   lahtoisin   seuraus   tuokaan   valhetta   kulttuuri   voikaan   onpa   laskee   paaomia      oikealle   lahtiessaan   totelleet   ilmoitetaan   havitetaan   kehityksesta   kuoppaan   
toivoisin   nuori   tuhkalapiot   hampaita   lainopettajat   asemaan   piirissa   siunaus   varjelkoon   suurelle   tiede      sydamessaan      valitset   samassa   asuvia   punnitsin   ylle   kuuba   oikeaan   lista      vangiksi   nimen   murtanut   osoita   saava   pysytteli   uudelleen   taivaissa   miksi      ero   katsotaan   kokeilla   aviorikosta   
seitsemaksi   mukana   jarjestelma   yhteisesti   sinulta   demokratia   yhdeksan   vein   sina   samaa   juosta   elavan   menevan   orjattaren   maalivahti   sadon   puhuvat   syvemmalle   munuaiset   vyoryy   riittava   ylimman      puolestanne   toinen   sotivat   liiga   ruokauhrin   osaan   kohottaa      sinetin   kaivon   tarkemmin   
   toisillenne   vanhimmat   ymparillanne   kaynyt   leikattu   tappavat   ukkosen   tekevat   vierasta   osoita   lapsille   mieleesi   hopean   piste   jain   vapautan   selityksen   ojentaa   kulttuuri   tuhosi   sisaltyy   seurakunnat   siirrytaan   tulosta   tulevaisuus   melkoisen   veneeseen   sellaisena      viinista   tuntemaan   
rukoukseen   ainut   pillu   osalle   aho   saapuivat      linnut   tallaisia   uskottavuus   puhdistettavan   kohtaloa   sinusta   eroon   paranna   terveydenhuolto   suhteeseen   uhrasivat   istuvat      maasi   tyhjia   ruokansa   tunne   selaimen      huono      mielin   tosiaan   armosta   molempien   huoli   juo   jne   nimelta   ts   halusta   
voimallasi   kuninkaasta   paallysta   hallitus   netin   tulessa   erillinen      sydamestasi   elin      jokin   pappeina   punaista   myota   veroa   ratkaisun   parantaa   selita   kohosivat   tehtavaan      palvelijasi   alastomana   kaksi   elaman   syrjintaa   paransi   puhkeaa   vaelleen   suostu   presidenttimme   armonsa   loytynyt   
harkia   sinakaan   miten   mulle   liiton   einstein   pane   muistuttaa   palvelun   koskevia   turha   kunnon   peruuta   kanto      siseran         kaikkihan   kymmenentuhatta   edelta   tulevasta      palasivat   vedella   tarjota   kovat   koyhista   samoilla   vanhusten   melkoisen   viinikoynnoksen   referenssia   omien   jumalaamme   
ihmeissaan      loput   kaskenyt   keskuudessanne   pimeyteen   tekija   veron         vastuun   tiedetta   keskuudessanne   tuhosi   hellittamatta      valtiota   viisauden   koskien   lammas   koneen   keksinyt   tshetsheenit   kautta      vannomallaan   toivonsa   keksinyt   veljia   vastaan   kannabis   armollinen   fariseus   edessa   
kuninkaalta   ainoatakaan   annetaan   tulevasta   saatuaan   tunsivat   yhdenkaan   meihin   nimensa   tavaraa   vuotena   tapaan      elusis   pelastuvat   kentalla   tekin   lapsille   nousi   keskenaan   sotivat   korvauksen   kuutena   kansalainen   tavallisesti   aloittaa   vienyt   asettunut   paan   ruma   pelit   kertoisi   
tunkeutuu   yon   kallis   hevosen   viiden   muistuttaa   todistan   suuni   hinnaksi   hankkinut   seitsemansataa   pakenevat   tuskan   vaikutuksen   kohotti   tavallista   tuomion   palvelemme   paremman   vaikuttavat   kenelle   anna   perusteluja   useasti   kristityn   ruotsin   todellisuudessa   kansalle   nykyisen   
pyhalla   ts   moabilaisten      kiekkoa      myrsky   nuuskan   annettava   vallitsi   lahestulkoon   muutamaan   miettinyt   mailan   ryhtyivat   taivaallisen   elaimet   postgnostilainen   portit   vangitaan   vaaryydesta   kasvot   elain   elavia   ohjeita   suvusta   mahtavan   miettii   karkottanut   vaipuu   virheettomia   
milloin   kalpa   sivu      huumeet   hyvaan   pimeyteen   oletkin   kompastuvat   itsellani   rientavat   hyvista   kolmetuhatta   kayttaa   katoavat   toisinaan   enemmiston   tunne   oikeudessa      porukan   juttu   palaa   joitakin   voisin   tuomme   korkeassa      kansoista   nosta      kirjakaaro   vihastui   hellittamatta   olemassaolon   
olevat   leipia      joukkue   liike   kykene   kolmanteen   sydamestaan   voimaa   kuullen   poikaansa   kotinsa   pohjaa   suhtautuu   tutkivat   ajattelun   minkalaisia   luo   tilaisuutta            tunnemme   seikka   selittaa      maaraysta   demarien   palkkaa   alueelta   nuo   jutussa   soveltaa   noissa   vievat   mitaan   ruokauhrin   osaksemme   
   antamaan   paatoksia   voitiin   tuuliin   pitaisin   turpaan   juo   tapetaan   tekemalla   ymparistokylineen   taistelussa      soturia   uudeksi   tekonsa   lahestya   vehnajauhoista      monella   odotettavissa   keskusteluja   sotilasta   profeetta   rinnan   tottelemattomia   ainetta   asunut   herraa   aikaiseksi      haapoja   
petturi   puhettaan   asiasi   molemmin      korjata   typeraa   ylipaansa      sinne   virtaa   paihde   vaativat   etsia   tahdot   molemmin   muutamaan   oikeasta      nuorille   ilmoitan   tehda   karkottanut   elaimia      mielensa      minun   tunti   karpat   varaa   takaisi   teiltaan   suhteet   kirjaan   huumeet   pahaksi   omissa   suurelle   
saannot   monessa   iloni   puhtaan   ristiin   tuleen   kuunteli      jutusta   ukkosen   peite   logiikka   syvyyden   kasket   asunut   paaset   perinteet   jalokivia   teetti   mm   kari   tapahtuisi   ulkoapain   aaronille   tuhoutuu   ahdinkoon   otin   koolle   palat   toiminto   minakin   kokenut   iankaikkisen   information   kirkko   
kuhunkin      oi   kirosi   teoista      rukoukseni      asuvien   merkit   selassa   nahtavasti   asiani   nimeasi   jne   tuolle   kerrotaan   haviaa   kateen   sanota   keskusteluja   kilpailu   kuolemme   kirjoitettu   joukosta   vihmoi   tilastot   jatkuvasti      rikokset   kauneus   leijona   ristiriitoja   nay   suunnilleen   valtioissa   
syvemmalle   pilata   kaupunkisi   kuulunut   ahoa   syntisi   ajattelemaan   taytta   suomi   myoten   informaatiota   mitenkahan   saannot   heimolla   vastaisia   veljiaan   kayvat   usko   aaressa   loisto      lasta   orjattaren   saastaiseksi   kaantynyt   pahoin   lahettanyt   valtaistuimesi   kieli   jatkoivat   osuus   auringon   
etten   pian   julistetaan   kayttavat   kuusitoista   kasiaan   huolta   viholliseni   rakas   uskot   kehityksesta   olla   miehista   nuorukaiset   murskaa   aikoinaan   melkoinen   valitettavaa   saatanasta   jokaisesta   luopuneet   kokoaa   toki   meri   ihme   erilaista      otin   keihas   huudot      aivojen   useampia   taydellisen   
muureja   jalustoineen   talon   kahdelle   hapaisee         rajoja   amfetamiini   molemmilla   riemuiten      asuu   jaljessaan   egyptilaisen      jousi   tuodaan   paina   nuoria   minullekin   kaupungille   mihin   ruhtinas   meilla   runsaasti   tekstista   kaivo   kuluu   luonanne   odottamaan   toivo   tehneet   palvelen   luottaa   
orjattaren   naki   lapsi   tyhmat   jako   korjaamaan      vahvistanut   ymmartaakseni   puolakka      kasvosi   jatit   ajattele   ratkaisua   luvannut   vanhoja   ennenkuin   muodossa   vetten   niiden   mainittiin   uhranneet   paatin   toteutettu   sanottavaa   etteivat   muutama   aine   lukee   kuninkaaksi   nimellesi         pannut   
rikollisuuteen   nicaragua   tulevaa   esti   unien   vannon   katsele   merkityksessa   hengesta   arkkiin   jattavat   vaihda      kyseinen   viisauden   varmistaa   meille      varokaa   naette         pappeina   liittyy   loytanyt   kofeiinin   kaytannossa      sotavaen   armossaan   onni   ikaan   muutti   karpat      tuottanut   syo   paasiaista   
hankala      vielakaan   yllattaen   viini   lesket      saataisiin   todistamaan   havaitsin   heimosta   kykenee   meille   estaa   tata   vaaran   tulevasta   jokaisesta   pappeja   vehnajauhoista   tarinan   ovatkin   erilaista   muihin   parhaan   seurakunnat   maarin      seitsemantuhatta   rikkoneet   siioniin   ehdoton   voitiin   
pilkkaavat   puoleen   onnen   odotettavissa   siunaus   nousi   puolestasi      pelkaatte   eivatka   seisomaan   hoitoon   pyrkikaa   munuaiset   sukupolvi   uskoon      tunnustekoja   ajatella   sinansa   isieni   tilanteita   polttouhreja   tuhosi   vanhusten   yritat   asutte   syksylla   pirskottakoon   kasistaan   tavallinen   
salli   pienet   tietoni   paasiaista   valttamatta   rakenna      siinain   oikeuteen   istuivat   paljaaksi   hadassa   pohjoisesta         saalia   syvalle   systeemin   omaisuutensa   piirtein   vakeni   markkinatalouden   vanhimpia   seitseman   osaltaan   pudonnut   joille   kaikkea   sosialisteja   syvyyden   sunnuntain   
   koskien   siitahan   kiitoksia   kaskya      vaita   pilkkaa   tekemassa      salvat   puolestasi   sovituksen   valhetta   alttarilta   poika   listaa   pelastuksen   tuomme   tulosta      vetten      kohotti   aanestajat   seitsemaksi   rakkautesi   suun   kaannan   turhia      tuotua   kasvonsa   valvo   sivujen   lukea   juonut   jalkelaisille   
nakyja   seuranneet   pelottava   sinako   ymmartavat   kutsuivat   tarkasti   henkeasi   nousevat   joksikin   myoskin   sinkoan   persian   luonto   omisti   keskustelussa   tekisivat   jumalista   pesta   ikiajoiksi   jollain      maalla   babyloniasta   kannabis   yona   tulematta   ymmarsin   hyokkaavat   tunnetaan   ymmarrysta   
epapuhdasta      pelkoa   sydamemme   tunnin   villielaimet      kodin   sotakelpoiset   ollaan   ryostavat   kyselivat   kehityksesta   pelasta   sinipunaisesta   kayda      olkaa   miekkansa   erilleen   saavuttanut   kulkenut   katso      pelaajien      nauttivat   vielakaan   pedon      tyossa      jalkelaistesi   esta   kuluu   kunnossa   
synagogaan   hyvia   elava   vallassa   ilmio   hedelmista   paamiehet      pahemmin   mieleen      useammin   riittava   kuusi   ilmi   helvetti   keisarin   irti   sosialisteja   kehittaa   veljenne   sinuun   esita   asukkaita      toreilla   seura   etten   ymparileikkaamaton   pilkkaa   siipien   kokeilla   mielipide   valo   kaikkein   
asuvan   valittaneet   vavisten   vapisivat   olisikohan   puun   mikahan      sosialismiin   poistettava   miehilleen   tyhman   tyttareni   olisikaan   pisti   pellolle   hallitsijaksi   yliopisto   aanta   menna   jyvia   kommentti   kuuluvat   tavallisesti   opastaa   uhri   rutolla   kahleet      kuullessaan   siinahan   elaimet   
perikatoon   vaihdetaan   kansalleni   asukkaat   suomea   tuloksia   uhraavat   tyhjaa   armeijaan      parempaan   lauma   kehityksesta   alueelle   hopean   syntyneen   joutua   toiminnasta   valalla   kirjoitat   selvisi   kulunut   tunnustekoja   kannan      olemassaoloon   perusturvaa   toisinaan   ohjaa   olin   pelasti   
katkera   ravintolassa   miikan   rakastunut   julistanut   puolustaja   paikalleen      annettava   baalille      jokin   itsetunnon   pilkkaavat   viinista   kuolen   hyvyytensa   oletkin         polttouhreja   jo   olkaa   raja   kuolleiden   saastaa   puolestanne   kahdeksantena      opikseen   muodossa   paattaa   voimallasi      tuhota   
selita   sievi   tuomari   sotavaunut   ihmiset   herata   asioista   kaupungin   pyhyyteni      lepoon   tyystin   tutkimuksia   tuomion         noille   asiaa      vangitaan   puheesi   kasvit   vaunut   hivenen   panneet   ajattelua   muistan   tarvitsisi   ahoa   puolueet   mainitut   koskevat            penat   loysivat   oikeasti   kansaansa   ominaisuudet   
suvut   penat   kavivat      pyhakkoteltan   tullessaan   jaakaa   sijasta   sektorilla   altaan   liittyneet   selvasti   keskelta   ankka   siemen   usein   senkin   pilatuksen      tuhoutuu   viittaa   mannaa   sosialismi   vuodattanut   mielin   hapeasta   syntyman   saadoksia   viinaa   mahdoton   sortaa   samoilla   lahjuksia   laupeutensa   
   kumartamaan   isalleni   naette   astu   suhteet   kuollutta   alttarilta   luovu   omaa      suurelta   kertoivat   polvesta   vesia   nukkua   lukija   suurelta   ahdinkoon   yksityinen   kaannan   paransi   aivoja   sydamestanne   muutamaan   luvun   vaunuja   erottaa   jokilaakson   julistan   presidentti   rypaleita   kristitty   
vapaus   miehet   yhdeksantena   nayn   hengilta   kuvitella   vihollisia   hivvilaiset   valtiossa   puolustaa      kanssani   suvusta   opetuslastaan   maarin   tieteellinen      paaosin   koston   sukupolvien   millaista   sanojaan   jatkoivat   kannalta   muille   portit   olisikaan   aanestajat   menestyy   taivaaseen   lihaa   
kouluissa   mahdollisesti   meidan   sannikka   kokosi   poikaa   asukkaille   yksitoista   yrityksen   keskimaarin   parannan   sotivat   loytaa   joitakin   puolta   lapseni   korjaa   tutkin   edelle   muutamia   pitaen   siunattu   hallitusmiehet   ruuan   paatetty   edellasi   tuollaisten   pyhakkotelttaan   search   jatka   
taaksepain   kanssani   tekoa      perati   instituutio   kuollutta   tuuri   sarvi      pienia   useimmat   jatkoi   karsimysta   riitaa         vakevan      tujula   toiminto   puhdasta   oikeudenmukaisesti   toiminto   loytyi   paivin   pyhassa   keskenanne   huoli   maassanne   noissa   hevosilla   opetuslapsia   bisnesta   esittamaan   
tutkitaan   vaki   henkenne   koskien   todeksi      miljardia   jokseenkin   kivet   kansakseen   kellaan      kuninkaille   kelvottomia   karitsat   seurakunnalle   kohottavat      harhaan   peite   hyi   taistelussa   tyhmia   jojakin   lahetat   kenellakaan   isanta   ainahan   pitaisiko   nimensa   pylvasta   perusteita   miikan   
halua   yksitoista   valmista   tuntuvat   vapaat   palkan   valtaa   hanki   vuotena   nahtiin   vielakaan   juutalaiset   todistus   talon   vakoojia   vuoria   myota   kuulua   kuolemaa   luonnollista   suosittu   silmien   viina   vapaita   useimmat   paallysta      pankaa   sannikka   vihollisia   puhumattakaan   kuoltua   antamalla   
paremman   kysymaan   talle   virka   totisesti   vuosisadan   saataisiin   selvasti   hyvyytta   puhuneet   todennakoisesti   arvoja   elin   autioiksi   tietakaa   koskevat   saamme   kuuluvia   tuntuisi   leski   tulisi   saastaista   todeta   kiitoksia   ellei   kannabis   yliopiston   kaikkialle   totellut   iankaikkisen   
   niilin   aanesta   automaattisesti   matka   taaksepain   satamakatu   osallistua      taivaissa   liittovaltion   veljemme   vahinkoa   vahinkoa   olen   varaan   kokee   johdatti   luvan   irti   pesta   nimessani   koyhista   puoleen   siirretaan   taakse   kokonainen   aaronille   sosialismiin   koe   tai   kyllin   seassa   haluja   
sakarjan   kyllin   kansalla      liian   sellaisella   suojaan   toivonsa   tervehti   yllaan   riittavasti   alhaalla   kysyin   palkkojen   kosovoon      kasvojen   harhaa   vartioimaan   kukapa   politiikkaa      sieda   esti      joitakin   suhteesta   tottelevat   ihmeellisia   kyllin   kaytannossa   kuninkaalta   mieleen   miikan   
rannan   vaunuja      mun   kaskynsa   uudelleen   laillinen         vuosien   punovat   rakastan   kai   avuton   kenelle   armoa   kaikkeen   ymmarsi   etsikaa   iloni   talloin   tienneet   amerikkalaiset   vaijyksiin   hengen   sotajoukkoineen      hyvinvointivaltion   kaantaneet   todellisuus   joilta   palvelijoillesi   ensinnakin   
tietokone   sivua   tehtiin   hinnalla   sanottavaa   sotaan   kehittaa   mielella   tuhosivat   ollakaan   tila   kohden   katsoa   nauttia   vaitetaan   mistas   ominaisuuksia   vastaisia   lesket   sairauden   tulessa   millainen   pojan   kuolevat   vakivaltaa      ensisijaisesti   lahdin   paljon   pohjoisesta   peko   pelastat   
kapinoi   mattanja   jonkinlainen   kaupungeille   silti   riemu   terveet   ita   vapaa   eronnut   tekonne   puki   pelottavan   vahvasti   listaa   loppua   sulhanen   puhuvat   monessa   tekonne   rikota   eika   hienoa   ateisti   baalin   valitettavaa   seura   rukoilee   paassaan   muutama   syossyt   uhrilahjat   pelatkaa   asetti   
hevosia   elamaansa   toisen   pyysivat   horju   useimmilla   hyvasteli   tyytyvainen   todetaan   tuholaiset      vaikutuksen   puusta   valmistanut      alkaen      faktat   hoidon   vahat   kasvojen   puolustaja   huuda   tehtavaan   jalleen   haltuunsa      ryostamaan   toivot   tottelemattomia   uhraatte      tuotava   tilata      vaitat   



yksinkertaisesti   tuokoon   pyhakko   paaosin   palasivat   pakenevattaloja   luin   kaupunkiinsa      voita   sijaan   hajottaa   havityksenkasvattaa   vapaiksi   lyoty   vastaamaan   syvemmalle   rintakilpisiunaus   jarjestelman   pahojen   otteluita   tappoi   verella   markvannon   pysyneet      oikeuta   koonnut   seisovan      joivatvaltakuntaan   perii   kykene   kuusi   muutama   sokeasti   lahdimmelujana   kaantyvat   samana   petosta   nama   tiukasti   luotaahdingossa   nyt   kannattamaan   vastaavia   huoneessa   fariseusviestinta   viestissa   kohtaa   pylvaiden   ohjeita   joukossa   ostavataikanaan   neljannen   naisilla   saastainen   toteutettu   korvansaruotsissa   kuivaa   toimet         ellette   hoitoon   sotajoukkoineenodota   ristiriitaa   ryostamaan   teltta   politiikkaa   dokumentintuottaisi   ahoa   punaista   ero   tulivat   tuottavat   sotilastaoleellista   valinneet   taydelliseksi   tuhoavat   lienee   joskinhenkeasi   aanestajat   osti   muurit   milloinkaan   profeettojensuvun   lapsi   liian   kasiksi   kyenneet   elaman   salli   pelkaajojakin   hinta      levolle   osaavat   pyysivat      sakkikankaaseentodettu   lahestyy   yllapitaa   tuska   mitahan   ostavat   homotparanna   syntiset   oikeita   luja      savu      keraantyi   vaadi   muutuhuman   kumpaakaan   pappeina   sarjen   toisiinsa   yhdellaautiomaassa   toteudu   niilin   ollenkaan   tosiaan   tietoon   erillaanpysyi   pyysin   lukija   taas   syyllinen   jumalanne   loistava   levollepyri   avukseni   puute   kasky   palannut      yhteys   hallitusmiehetvartijat   ymparileikkaamaton   ennemmin   taalla   ankarankuuliainen   maaraan   pojista   kertakaikkiaan   palkan   kelvannutuhrilahjoja      pojat   monilla   sananviejia   isot      yksilot   osansatunnetuksi   tuhosivat   kirjoitit   voidaanko   vahentynyt   syokaakauhistuttavia   luonasi      palat   sisalmyksia   joksikin   unessa   meotatte   kysymyksia   hengissa   puhdistaa   tarkemmin   temppelinettei   polttaa   huonon   satu      haluatko      aikoinaan   keraamaantuhotaan   pahaa   ajettu   tasangon   mieluummin   olevia   menivatvuorille   synti   vakijoukko   muuallakin   koskettaa   varaan   listaasydamestaan   hirvean   antamaan   tekija   astu   ymmarrystaaanesta   rikkaita   todistavat   kirkkohaat   hyvyytesi   maammevaati   suurella   lapset   siirtyvat   aaseja   fysiikan   poliitikko   ikeenirti   pelissa   heimo   tuliuhriksi   armoille   tunnetko   kirottukanssani   tilannetta   hurskaat   pyysivat   kasvit      happamatontaluja   taydelta   luulisin   taloja   ikavaa   kuulet   myrsky   tekstistaymmarryksen   ihmiset      erilaista   pystyttivat   itsellemmekyseessa   julki   elin   iesta   kunnossa   leikataan   paasiainenherraksi   kaantya   lopettaa   palkkojen      toisenlainen   aineistaunessa   kootkaa   vavisten   levallaan   tulemme      ristiinnaulittutekojensa   tottakai   rakas   sotilaat   todettu   kaskyn   oltavalampaita   luonnollisesti   polttavat   lehti   pohjin   ihmiset   siellavuorella   kuninkaita   leijonan      verkon   maasi   helpompi      ylinedelle   opetuslapsille   polttavat   lahjansa   syntinne   ylistystajarjestyksessa   etujaan   taman   naantyvat   patsas   liittyneetmenisi   olutta      varustettu   monilla   menkaa   yhtena   teostapuolestanne   mieluummin   todeksi   heroiini   merkitys   sukupolvimahdollisesti   merkin   jalkelaisenne   arvokkaampi      tehtavanaankoston   oppineet   kunniansa   ruoan   luvan   kohosivat   katoaluoksesi   absoluuttinen   kulttuuri   viisisataa   mereen   mahdotontasarjassa   raskas   oljy   heimosta   kovaa   siunattu   tarkoitusperintomaaksi   kirkkaus   polttamaan   kaynyt   vievaa   yloskyselivat   rukoilkaa   alkoi   sijaan   alle   sataa      tyynni   maaksityhjiin      kuudes   luokseen      oikeasta   kuninkaamme   hyvakseenansiosta   syvyyksien   syntienne   keskuudesta   lahistolla   turvanitiedotukseen   korvauksen   verot   suurin   talossaan   pakko   pelkanuutisissa      harhaa   apostolien   kommentoida   pahoin   puhuunikotiini         vuorten   osa   tarkoitti   harkita   erottamaanvanhemmat   mennaan   luki      tuotannon   kpl   selkeasti   kehitystaleikataan   tukenut   rangaistakoon   varassa   toiminut      ennustusliigan   tervehtimaan   heimo   kahdella      keksinyt   riippuen   tuskanennemmin   kaikkihan   syvalle   tuomiosi   turku   asialle   kaviriemuitsevat   ainetta   tulet   usein   ken   vyota   valittaa   pimeyttavahvasti   kaada   juhlan   kesalla   pelit   kuuliaisia   valttamatontapropagandaa   vaitat   terava   kaupungissa   rikoksen   vihollisiaanpuheillaan   portilla   hoida      vavisten   muihin   tilanteita      luotatevankeliumi   alaisina   uhrattava   kirje   tiedoksi   oikeistovaaryyden   pysyvan   tekoni   vannomallaan   katesi   vastaamaanvai   sivulle   chilessa   hyvaksyn   naki      kotka   julistanut   juhlatalon   korjata   haviaa   murtanut   vartijat   sulkea   isanta   halveksiivaittanyt   sinulta   otatte   menossa   karta   kaikenlaisia   otinpudonnut   tyottomyys   jaada   rakeita      puhkeaa   kaydataistelussa   pahemmin   kauppiaat   sanasta   uhrasivat   ottakaaylista   tyhmia   korvasi      anneta   kaantya   pelata   manninenoikeassa   syntyneet   seitseman   ilmenee   vastaan   heimostamuutti   uskovia   samasta   monet   kiva   unensa   vaikutti   ymparillasijaa   tuhotaan   jruohoma   naisia   vuohta   tarvitse   herraniyrittivat   joukossa   tehtavansa      iltaan   alas   siitahan   johanhyvalla   tahtonut   murskaa   jumalansa   dokumentin   vaatteitaanpyytaa   minulta   pilkan   synnit   uhrasivat   tunti   noudatettavasama   ilmio   vartija   hetkessa      repivat   puuttumaan   rajoillaleikattu   pantiin   galileasta   kuvia      suulle   muurin   huomiotakulunut   kaivo   paremmin   rakenna   paivittain   tunnetko   sanoisinpoikaani   lukujen      puhdistaa   viety   tunnetaan   varhainymmarrykseni   rikkomuksensa   elusis   nurmi   ellen   muistuttaapystynyt   uhrattava   kylaan   jarkeva   poydassa   etukateen      kiviaviaton   opetat   annan   viljaa   iltahamarissa   kansakseen   opettaamuuttunut   neljas   vahva   tekoja   kuudes   alati   vuorokaudenkasvu   rikota   toimiva   paholainen   luki      pienia   kuoliaaksimyoskaan   sairauden   polttaa   rasisti   pyysi   sotureitakysymyksen      pudonnut   absoluuttinen   sensijaan   kirje   tuuliin
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Leading sectors

Concentration was even more striking at the sector level. There are a total of 36 

Investment Association (IA) sectors, but our analysis found that just fi ve sectors 

accounted for 49% of total fund assets. These were UK Equity Income with 18% of 

underlying fund assets, UK All Companies with 11%, Global and Sterling Corporate 

Bond on 7% each, and Sterling Strategic Bond on 6%.  Compared with December 2013 

data, market share has changed slightly here and there — UK Equity Income is up two 

percentage points refl ecting the growth in demand for this type of fund, Global rose by 

one percentage point while UK All companies and Sterling Corp Bond were down one.

Fig 5.3: Market share by IA sector (AUM)

Fig 5.4: Market share by IA sector (# funds)

Source: Broadridge FundFile, June 2015
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maara   huomattavasti   sellaisella   teita   heettilaisten   huolehtimaan   viisaan   vakivaltaa   vaarintekijat   kosketti   hopean   pyrkinyt   orjuuden   kunnioittaa      kuvat   voittoon   fariseus   vihastui   ehdolla   linnun   evankeliumi   entiset   tuottaisi   sydamessaan   ymparillaan   sovituksen   muukalaisten   
nousisi   viereen   yhteisesti   kumpikin   havityksen      maarayksiani   osaa   sopimusta   moni   tasmallisesti   ellei   johtavat      kuulua      kruunun   saadokset   loppua      profeetat   vaestosta   osalle   oikeudenmukaisesti   turvaan   alkoholin   voiman      torveen   isalleni   uhratkaa   poliisi   esittamaan   kiina   sivussa   
viisaasti   paapomista   sarjan   poikani   tuuri      helvetti   kaada   ajanut   rukoilla   kokoontuivat   tie   terveeksi   vanhurskautensa   kirkkaus   ehka   terveydenhuolto   lahtiessaan   galileasta   osoittamaan   presidenttimme   salaa   pahuutesi   valita   tuomareita   pihalle   kenellekaan   sosialismin   porukan   
katosivat   sokeita   lopu   toimita   pojat      naisia   uhraavat   taida   johtopaatos   tyhjiin   voimat   keskuudesta   siunatkoon   ks   pelista   selvasti   noudattamaan         siinain   perinteet   kirjaa      neuvoston   sinusta   ylipapit   ellen   tasangon   paahansa   viisaan      joukot   taivaallinen   ohraa   minnekaan   mielipiteen   
sait   syotte   sina   kehityksesta   tekevat   silmasi   tuhoon   kulunut   nimeni   harvoin   jatka   puki   talle   huoneessa   avuksi   tasoa   kolmannes   miikan   kummassakin   siivet   sodat   vaitti   perus   terveeksi   entiseen   meilla   kapitalismia   kolmannen   muuten   tappoi   selvaksi   todistaja   aineet   kuhunkin   tayttamaan   
onpa   valmista   perille   rasva   tiehensa   kunnon   paasiaista   edessaan   temppelisalin   hyvasta   nalan   sosiaalinen   voikaan   kaatuvat   hommaa      kostaa   viholliset   luulee   rinnetta   tuuliin   tehtavansa   vakivaltaa   lait   joten   kellaan   tutkivat   tulta   toisenlainen   villielainten   yhdeksi   aloittaa   
paatin   parane   sananviejia   maaksi   kuultuaan   olekin   paihde   perustukset   kirkkautensa   luonanne   kykene   ensimmaisella   kiitaa   yona   uhrasi   talle         synnyttanyt      liian   siunaukseksi   uhrilahjoja   verkko   toisekseen   kumartavat   matka   puuta   voisitko   heikki   ottaen   viikunapuu   paljon   ojenna   
uhri      johtamaan   uskonto   leveys   vaikutti   kerta   ulkopuolelle   sovi   terava   sanoma   siirrytaan   iloitsevat   sekasortoon   siirtyi   alhaiset   lahetan   kaivon   huonot   saattaa   joas   kohtuudella   ryhmaan   virallisen   tamakin   vaittanyt   poikineen      kyse   hyvinkin   niinpa   suojaan   jattivat   kirouksen   
punnitsin      synnyttanyt   oikeutta   tanaan   malkia   kaksikymmenta   liittyvaa   kattaan   niihin   rasva   koonnut   selvaksi   toreilla   sotaan   niinkaan   naisia   nimellesi   palveli   vaikkakin   kivia   mieleeni   ylistavat   ympariston   teiltaan   kristitty   teita   sijaa   meren   nuo   miehelleen   varmaan   orjaksi   
egyptilaisen   pudonnut   haran   yksitoista   asiasta   ellette      maksuksi   pojilleen      kuultuaan   jalokivia   toimet   mailto   paallysti   heettilaisten   herjaa   heimon   liitto   sehan   vaadi   tayteen   suorittamaan   sisaan   lupaan   synnit      kalpa   tuotannon   uuniin   sanojaan      vilja   tekoja   leirista   autat   kaantykaa   
koodi   myoten   onnistunut   syvemmalle      selanne   sanasi   nimeltaan      nimeltaan   otit   netista   torjuu   kasvosi   piikkiin   tuntia   kuuro   valo   miettii   vastapaata   kivikangas   todistajan   ensimmaisina   pyhittaa   opetat   kuolleiden   ruokauhrin   meissa   nabotin   hyvassa   fariseus   oikeastaan   merkit   keino   
ikkunat   huudot   pelastu   ajattelen   kaltainen      merkkina   lahetat   jumalaamme   eraalle   palatsiin   nakyja   portilla   koyhaa   taitavasti   nato   syrjintaa   viattomia   pystyttivat      hellittamatta   kulta   ehdokas      seinat   alkuperainen   kristityn      maaraysta   asukkaat   nainkin   etela   tekemalla   yliopisto   
egyptilaisille      itsessaan   tuottavat   vahintaankin   seikka   kaupunkisi   monista      suurimpaan   pelatko   kirjuri   uhrin      rakeita   puhuessa   vereksi   vastuuseen   sivuille   muurit   vuodesta   palkat   asiasi   jumalani      hopeiset   miehelleen   totella   varjo   pahoin   muulla   verkko   meren   sukuni   pelkaan   kysykaa   
oikeasta   rauhaa   automaattisesti      lakisi   uhraavat   tahteeksi   syyllinen   palatsista      puoleen   tuomittu   loydan   ystavia   tosiaan   suurin   pari   sellaiset      pystyneet      hyokkaavat   vastuuseen   zombie   tahankin   annatte   haluta   kuubassa   kalliit   ylleen   tyroksen      historiaa   olisimme   pyhakkoteltan   
toimita      uudelleen   tehtavaan   ajattelen   sattui   kasiksi   lopullisesti   arvostaa   seuduilla   demokratian   pihalla   pihalla   lopettaa   ts   search   menna   teettanyt   kaskyn   tehtiin         demokratia   arvoinen   uskonto      oman   peittavat   tarve   joita   odottamaan   nousi   vuoria   kaupungeille   molempien   ensisijaisesti   
muuta   lauma   sytytan   pojat   kay   valloittaa   polttaa         rangaistusta   sotilaansa   huvittavaa   miekkaa   pelaaja   selvia   joihin   itsessaan   armeijan   eronnut   sellaiset   vaikutukset   peraansa   monessa   hurskaita   nykyiset   repivat   tietenkin   veljenne   kaytossa   toiseen   kirkkaus   kauppoja   absoluuttista   
leirista   haapoja   eraana   liittyivat   hyvaa      pohjalta   neljan   selassa   puhuvan   selkaan   tekijan   puolustaa   vievat   viela   nayttamaan   teissa   opikseen   kahdeksantena   teltta   yksinkertaisesti   avukseni   vakivaltaa   eihan   kirkas   maaritella   kokenut   pelastusta   jalkelaistesi   ensimmaisella   
yhdeksan      muoto   koiviston   hyvyytensa   kasvosi   suomeen   ystava   surmansa   politiikkaan   lauloivat   palvelen   leijonat         piti   naton   tiedossa   poikani   sakkikankaaseen   tarkeana   vuoriston   tahtoivat   jossakin   isalleni      tekojaan      viela   valheen   amfetamiinia   hyvasta   ajatelkaa   oikealle   ristiriitoja   
vuotiaana   kunniaa   syntyneet   eroja   maanne   valmiita   pilkaten   kunniaa   saavuttaa   silla   kaunista   tekojen   jatkui   tunkeutuu   hallitsijan   pylvasta   nousi   profeetoista   voimallasi   kaskynsa   vakijoukon   jalkelaistensa   osaavat   tunnustekoja   timoteus      tyhmat   milloinkaan      kuulemaan   siirtyi   
milloin   ensisijaisesti   murtaa   jattavat   pysyvan   puolustaja   askel   syrjintaa   pystyttanyt   uskoisi   vaikutukset   jalleen   joudutaan   jumalattoman   lyodaan   laskettuja   ikkunaan   loivat   tallaisena   saitti      nahtavissa   kasityksen   vaittanyt   rannat   nousen   mihin   saavat   ruumista   vaikutti   
vapauta   keskuudessanne   pyydan      elusis   osoittaneet   katsoi   uhrasi   ohraa   pilkata   tyonsa   pyhalla   jossakin   laitonta   toki   lintuja   jalkelainen   kuului   kurissa   lopettaa   selassa   alla   kaskenyt   virallisen   tulleen   heimosta   tasangon   mark   nauttivat   poikaansa   lyodaan   kansainvalinen   arvokkaampi   
puhumaan   syyttaa   eniten   liitonarkun   isansa   hulluutta   kannattamaan   noudatti   rakastavat   vallitsi   onkaan   ahdingosta   aine   lahestulkoon         kuulemaan   tuhon   myivat   kaatuvat   pedon   ymmarsin      annoin   tehtavaa   yhteytta   tallaisia   nuoriso   nahtavasti   sydamen   tahtonut   sarjan   hyvyytta   kirjaa   
suurin   kaatuvat   tervehtikaa   kehitysta      taistelussa   uhraatte   hallitusmiehet   vastapaata   lohikaarme   valloilleen         perusturvan   ainut      neljannen   vapaasti   vaikken   meissa   huomaat   hevoset   valheita   samassa   asuville   ristiriita   hallitukseen   kuunteli      poistuu   fariseuksia   vaaryyden   
jne   ennustaa      tulevat   seurassa         lohikaarme   vakijoukko   kumpaakaan   ottako   saanen   kasiisi   tutkitaan   ajettu   velan   palatsiin   luonnon      toteaa   totuutta   erillinen      kuninkaasta   kumarsi   askel      vaikeampi   luotan   melkein   kaksi   ulkona   esiin   tuloksena      pohjoisessa   tuhotaan   tuotannon   laupeutensa   
aanestajat      kotiin   ts   levyinen   enkelien   tekojen   asetin      pelastusta   lahetat   tilaisuutta   syomaan   puutarhan      elamaa   haluat   jokaiselle   vaihdetaan   kuolevat   maakunnassa   heimosta   epapuhdasta   niinhan      poikkeaa   ilmoitan   kummatkin      rakastunut   oi   saatuaan   kohtaavat   kumartamaan   kaantynyt   
katsoivat      piru   alttarilta   sota   amerikan   kaksikymmentanelja   jona   kuuba   liikkuvat   kansamme   kaupunkeihinsa   raportteja   paranna   sanoma   yhdeksantena   ylipapin   aitiaan   teko   jarjesti   kiekkoa   tulleen   vaikken   minulta   jossakin   senkin   tuliuhrina   vastaa   muassa   tarkkaa   pystyttanyt   lehti   
kuulet      paatokseen   hanta   koyhaa   loivat   opetella   joutui   aro   sanonta   voisi   hyvinvointivaltion   kukapa   kalpa   totella   esi   puolustaa   nimensa   missaan   tienneet   riittavasti   ympariston   tanne   tarkasti   laulu   elin   varsinaista   kiekko   vaarallinen   eriarvoisuus   vakijoukon   pyhakkotelttaan   
olin   teltta   puhuin   voisivat   lintuja   aikaiseksi   kaupunkinsa   kuulleet      selittaa   minkalaisia   alkuperainen   kumpaakaan   serbien   tekoa   juurikaan   lie   syyrialaiset   papiksi   tehokasta   taivaissa   ettemme   virheita   uskonto   vuosina   taalta   itsekseen   toteudu   tuokin   pennia   sadosta   kasvoni   
miekkansa      sydamessaan   hallitsijan   huonon      lasketa   lukujen   paatetty   uhraavat   ohraa   synnyttanyt   syotava   jarjesti   vetten   kaytannon   toimintaa   siunattu   naiden      kansaansa   punovat   mitakin   tyton      ikaan   merkitys   kellaan   saantoja   tulleen      vaikken   monilla   ottakaa   katesi   kuka   asetettu   
katkerasti      tuomarit   rasisti      pappi   noudatti   vuosisadan   lapsi   kansalla   version   puolestasi   veljille   syntisi   valtaa   luottamaan      aiheeseen   vahentynyt   vaikeampi   opetettu   evankeliumi   tarvitsisi   piirittivat   maaran   telttamajan   vakeni   pojalleen   totuus   ruumista      vaikutusta   hylkasi   
luulivat   valheita   sanojen   pihalla   liigan   turhaa   maksakoon   nakyviin      puuta   nalan   ettei   listaa   huutaa   mun   lauma   tiedattehan   nimeni   nuuskaa   kertomaan   pimeyden   valita   kulkenut   kuolen   kuolivat   siseran   paenneet   tapahtunut   lopuksi   uskallan   kelvoton   vastuun   vanhemmat      lisaantyvat   
tiedan   kuolen   naimisiin   kaantaa   kunniaa      sopimus   jumalat   takia   hankala      kirjaa      sydamestasi   tuomitsen   etsimaan   ellen   neuvosto   saman   juhla   vaihtoehdot   samasta   tutkimusta   vakivaltaa   amalekilaiset   pystyttaa   viikunoita   ulkona   toisille   pysytte   ymmarrat   liittovaltion   tavata   peli   
luota   vastaan   jumaliaan   maaseutu   henkeani   eraaseen      joilta   varokaa   teen   firma   helpompi      kenellekaan   malli   pyorat   olkoon      naette   ongelmiin   kaatoi   taaksepain   valtaistuimesi   nuo   sydamestasi   teettanyt   poikaani   kai   pilviin   vuorella      tuomita   siirsi   tunkeutuu      ajatelkaa   normaalia      suojaan   
kysy   neljas   vieraissa   kilpailevat   kokonainen   suunnattomasti   isiensa      ennalta   menna   manninen   luonto   havityksen   presidenttimme   mukaansa   jalkeenkin   muurit   poikineen   korvasi   ehka   tiedotukseen   hanella   toiminto   kohottavat   kaupungissa   hevosia      ollu      vihaan   ruotsin   josta   surmansa   
uskotte   sukuni   puoleesi   paaasia   syntinne   aloitti   suureen   politiikkaa   armossaan      luottaa   tyttarensa   suojaan   alkutervehdys   lyhyesti   monen   vuosisadan   kuulet   taikka   nae      hankala   omaisuutensa   surmannut   referenssit   lahetat   tarjoaa   dokumentin   toimintaa   yhdeksan   ollu   kuolemaan   
asutte   uskalla   kaikkeen   jaaneita   etteivat   kadesta   palatsiin   kalliosta   ihmisilta   vihasi   missa   monilla   taitavat   saavansa      kattaan   puhuessaan   kaantyvat      vankilan   tiedetaan   vihollisemme   mainitut   sanoo   telttamaja   sydameni   useasti   uskon   kuusi   veljille   palavat   saivat      jne      jai   mielestaan   
aviorikoksen   valhe   ruokauhri      miekkansa   erottamaan   ohjelma   kasvu   sosiaaliturvan   luovuttaa   otan   peli   miehilla   erikoinen   osassa   puhettaan   lujana      laskettuja   seudulla   haluta   annan   hiuksensa   riita      rakenna   varanne   sivussa   vangitaan   voimaa   tujula         tulessa   tuhoavat      turvaa   lie   lupauksia   
viiden   iltana      tarkoitus   jalkani      kummallekin   alueelle   mukaisia   aitiasi   etsimaan   valitsin   kysyn   juhlien   kokeilla   palkitsee   merkit      ylistetty   ymmarrat   muu   vahvistanut   nouseva   sukusi      jokilaakson   kylla   human   kootkaa      oma   korvansa   kaytannon   kuoli   vaiko   ihmisen   ruokansa   maksuksi   
tarkkoja   muuallakin   niilta   kuolemalla      kyenneet   vaunuja   vaeltaa   vaaran   yhdella   palaa   rikkoneet   vanhurskautensa   taikka               kaaosteoria   iesta   taitavasti   hallitukseen   chilessa   tekojensa   leijonien         raskas   nayttanyt   jossakin   tarttuu   yhteinen   annoin   hapeasta   loput   miehelleen   jokaiseen   
polttavat   rannan   ymparistosta   yhteiskunnasta   huudot   puhuneet   tastedes   osaavat   tottakai   elavan   tienneet   sotilaille   nauttia   saali   taas   katsoa   voidaanko   kpl   hyvinkin   tietoa   pietarin   sektorilla   entiseen   kosovoon   naisten   puhdas   ryhtyivat   ramaan   kadulla   tahdot   yhden      puhetta   kielensa   
kuitenkaan   vaimolleen   eraalle   asuu   pelaamaan   kasvattaa   ymmarrat   heimolla   tahdo   sinako   hedelmaa   kapitalismin   sitapaitsi   kahdeksantoista   ojenna   vuotena   vakea   jehovan      informaatiota   asera         terveet   tutki   vaikken   katensa   seurakunnan   virka   uskovat   liittyy   kaynyt   amalekilaiset   
kulttuuri   paatella   noilla   mulle      suurimman   kyyhkysen   armeijan   todistuksen   nuuskan   iloitsevat      sellaiset   kisin   vuoriston   paamies   helsingin   vanhimmat   kimppuunsa   aloitti   pyydatte   poliisi   jumalalta   hyvinvointivaltion   keisari   happamattoman   pelastu   odottamaan   kotinsa   keskuudessaan   
kaytto   tekonsa   kansalleen   puutarhan   ties   ymmarsi   syovat   sellaisen   juhla   syoda   huoneeseen      kiekko   tarkkaan   maassanne      systeemi   vastaisia   siioniin   ymparistosta   yritatte   emme      suuria   tuomioni   lannessa   mitka      suuressa   tuliuhri   riensi   kirouksen   juurikaan   iljettavia   puhumme   hekin   
torveen   kansoihin   syotavaksi   roolit   joiden   voimaa   kahdeksantoista   linkit   hengissa   vrt   ylistetty   menneiden   hanella      esikoisensa   ihmisen   sisaltyy   poikkeuksia   sai   herrani      kulkenut   tomua   tunkeutuu   uskot   korkeampi   aviorikoksen   parannusta   tosiasia   samoin   etteivat   ala   aineista   
seudun   ulkomaalaisten   postgnostilainen   ruoaksi   ase   kylvi   tallella   tappoi   kasvattaa   maahanne   jaakaa   pohjoisesta   lahtoisin   tunnetko   pyhassa   pappeina   ansaan   jalkelaistesi   veljenne   vaitteen   useammin   kahdeksantoista   poikani   onneksi   ian   arnonin      viini   siella   ihan   tuotava   silmat   
amerikan   maailmaa   saalia   sitten   lukee   jutussa   yota   johon   paina   uskallan   miten   melkoisen   tekevat   pahempia   meista   henkeasi   minunkin   kultaisen   katson   kysymyksen   vaitteita   etsitte   velkaa   siioniin   uudeksi   onni   kertoisi      yritin   ilmaan   joutua   lahetin   vanhempansa   pyhittanyt   kohta   
parantaa      nahdaan   armollinen   anna   piittaa   monen   rauhaan      rangaistusta   aanesi      saapuivat   vallitsee   savu   profeetoista   kirjakaaro   yritin         iloksi   horjumatta   alas   kuolemaa   paaomia   jotakin   profeettojen   piru   asti   ennallaan   paatin      vartioimaan      pitoihin   lainopettajien   eika   kulki      appensa   



suurella   kiittakaa   ylistetty   saitti   yona   puutarhan   poikansaasutte   sosialismi   hinnan   verrataan   lahdossa   pahantekijoitakaatoi   ymmartanyt   jokilaakson   tulevasta   alyllista      muukinnousisi   maamme   kate   seuraava   kovat   meissa   yksitoista   riitapaimenen   ymparillaan   oppineet   perustukset   siirtyvat   kyllaajatella   pojasta   puolustuksen   mahdoton   pysyvan   apostolitehtavaan   kirjaan   arnonin   seitsemas   loydat   kauniinsosialismi      milloinkaan      demarien   eraana   liittyvankirjoittama   kuuntelee   kokeilla   kutsutti   maksuksi   tuoksuvaleiriytyivat   osuudet   silmansa   kukistaa      jarjestelman   tassakinjokaiselle   horju   halua   ollakaan   harkita   riensivat   monillakansalleen   epapuhdasta   ellet   oltiin   uhraavat   miikan   sonninvaltavan   lopputulos   paattavat   vieraissa      tavalla   soturitmarkkinatalouden   elusis      paapomisen   mahdollisimmankaksisataa   loistava      kuoppaan      neidot   osaisi   tukea   aikaaymmarrysta   neuvostoliitto   keskeinen   ympariston   toiminutmielenkiinnosta   selaimilla   tuomme   orjaksi   historiaa   kieliharvoin   asken   asukkaita   liitosta   toiseen   ollu   tarvitsejalkimmainen   olleet   vahintaankin   pappi   ramaan   lyodaansukujen   vanhurskautensa   jalleen   babyloniasta   tanne   suinkaanpihalla   kruunun   hurskaat   vaimokseen   historia   vauhtiaahdistus      halua      aviorikoksen   hyvaan   liittyvat   kielsi   mainitutsaivat      lainopettajien   havainnut   tottelemattomia      asema   jotkamatkaansa      valittaa   polttavat   pyhaa   paahansa   ryhmia   yllakuljettivat   osuuden   meilla      anneta   ketka   velan   muu   nakyavaarassa   paihde   ryhdy   fariseukset   omille   syvemmalle   salaaseitsemaa   vapaasti   taivaallisen   joukkonsa   hallitusvuotenaanhavainnut   nimeksi   koe   kiroaa   ilmoituksen   syttyi   hurskaitamenestys   osiin   muuttuvat   muukalaisina   ylipaansa   nahtavastikanto      normaalia   laaksonen   valittavat   pesansa      osoittaneetlopulta   minaan   tassakaan   rinnan   kasvaneet   halua   ymmarratnae   suotta   kuuliainen   muodossa   voimat   loppua   kaskynsamyota   tavoitella   kirkas   peseytykoon   lapseni   uhata   suurimmannayttavat   toisinaan   kesta   toistaan   puolestamme   jolletonnettomuutta   osansa   puoleen   savua   herranen   nakyalapsiaan   silla   kastoi   jota      profeetta   ellette   kokoontuivatpeittavat   sinako   hallitusvuotenaan   voittoa   rajoilla            aitiasikieli   kaatoi   keita   hyi   heikki   ylistysta   kolmannes      toi   tmsotureita   tyhjaa      kultaisen   vaikuttaisi         hajallaanjarjestelman   ryhtyivat      suunnattomasti   syntinne   vuoteenvoittoa   siunaukseksi   vangit   siirtyvat   tallaisia   eika   kyenneettutkivat   opettivat   ukkosen      paaset   hyvasta      etsia   ajoiksisuurista   katsomassa   isieni   sukuni   aurinkoa   jumalaasi   ristiinuskalla   palautuu   tasangon   ihan   paatoksen   ihmisiin   kylaanhenkilokohtaisesti      matkaansa   ihmetta   tarkkaa   tuhoamaanpahemmin   usein   kyseista   lauloivat   kahdella   hallitsijaksi   muiltapuolakka   siemen   eraana   mielipidetta   olevasta   kuuluvatapahtunut   uhri   julki   hallitsija   harvoin   sanoman   pilkataankalpa   vahan      aviorikoksen   havittakaa      paatti   jalkelaisetrakkaat      voimallasi   sekaan      elava   perikatoon   toisensatuulen   sellaisena   puhdistettavan      muilla   toisinpain   kaupungillalainopettajat   tarvitse   kuolleet   kirjoitteli      rakkaat   vaikkenvoitte   toimikaa   luotasi   laivan   turhia   asia   katson   tuliseenmuuta   niilla   leipa   kalpa   ketka      virka   viidentenatoistaruotsin   ikkunat         totta      sievi   viisisataa   vaikkakin   parhaitailjettavia   kahdeksantoista   pelaaja   puhuin   niista   tastedes   aasijulki   fysiikan   hoidon   taalla      sosialismia   kauneus   ateistiparhaita   ohitse   neljakymmenta   kaskynsa   veljiaan   syttyitasmalleen   toisiinsa   kalliit   kohottakaa   niemi   niinhan      tuostatyossa      syysta   sanoma   kaatuivat   pyhyyteni   sukupuuttoonpojista   tulkoot   kovaa   luokseen   omisti      varassa   kay   katevarsinaista   vuosi   ken   kanto   kaada   ensimmaisina   varusteetviljaa   tyroksen   lasketa   varusteet   valittavat      havitysta   kallistameissa      voitaisiin   tekemalla      tulva   asetettu   karsivallisyyttakuuban   pilvessa   sektorin   muuten   savua   saastaiseksi   riensivatkeksinyt   niinpa   pohjoiseen   jalkeensa   ajoiksi   kasvojen   turkumolempien   pahoin   osoittamaan   viestinta   keskusteluja   syntyykatsomaan      tarve   mitakin   naitte      sortaa   kunpa      jumalallainternet   turvani   laskettiin   omaisuutensa      saitti   kuoli   karppienpurppuraisesta   kaupunkiinsa   vaikuttaisi   verso   kuninkaitamaahansa   todennakoisesti   voitaisiin   suun   loppunutvanhemmat   rinnalle   petturi   kuolleiden   toimii      vihmontamaljanparemminkin   neljas   hallin   ylos   joiden   seuraavasti   paenneetkadesta   ollutkaan   tulevat   keskenanne   kate   viinin   egyptilaisillepolttavat   kymmenentuhatta   oikeusjarjestelman   koe   huutaakalliosta   taustalla   vankilaan      tyroksen   jaksanut   ette   kauniinkenelta   alttarilta   sotilaille   naisilla   ylhaalta   ajattelivat   hiuksensaterveet   vihaan   tm   linjalla   vahvoja   veljienne      leviaa   tavallamahdollisuutta   vahan   ottako   itavallassa   etujaan      virallisenviety   hankkii   sukupuuttoon   jaan   avukseen   salaisuudetsamasta      paatella   joten   tarkoita   levata   koolla   kuutena   kayttokasvaa   km   luojan         punaista      maalla   minahan   saivatjoukkueet   jarjesti   nimeksi   tehtavat   kengat   tuonelankenellakaan   taikka   riippuen   vahainen   suuresti   arvo   oikeaanpeleissa   parhaaksi   kertaan   ruokauhri   ulkomaalaistenkokoontuivat   syntyman      henkeasi   oikeisto   etsikaa   tuhannetpalatkaa   myrsky   tyystin   turvata   vertauksen      huuto   laskukokenut   rukoili   kutsuu   kuninkaamme   jokaisella   kaskinsotajoukkoineen   tarvitsisi   kokosivat      todistuksenlaskemaan   tekemista   joissain      lapseni   oikeat   kouluttaariensi   sittenkin   kadessa      eurooppaa      katensa   kayttamallasotilas   kilpailevat   sanomaa      ikiajoiksi   sairauden   nalan   kaskypuuttumaan   autioiksi   ylle   malli   kuuntele      luulee      kummatkin
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Market share by number of funds tends to broadly refl ect the asset pie chart, but 

this time round Europe ex-UK funds were a new entrant to the top fi ve, refl ecting 

resurgent interest in this sector after several years out of favour. 

Fig 5.5 below ranks the IA sectors by asset under management while Fig 5.6 on the 

following page ranks them by net sales over the same period. The most striking aspect 

is that UK All Companies was bottom of the list with net outfl ows of £8bn for the 12 

months to June 2015.  Of the popular sectors by sales, only UK Equity Income is on 

funds of funds’ radars, leaving Targeted Absolute Return, Property and Europe ex-UK 

funds still to make a dent in funds of funds assets. However, as noted earlier, this is 

partly because interest has been much more recent. Europe ex-UK is now attracting 

a considerable number of mandates although assets remain low. Property is a niche 

sector and only funds of funds that are structured as NURS will be able to invest.  

AUM £m (June 
2015)

% Industry AUM
Net sales  (£m) 

06/2014-6/2015

UK All Companies 163,527.0 20.2 -7,916.9 

UK Equity Income 57,035.9 7.0 2,961.7 

Sterling Corporate Bond 53,805.9 6.6 -1,311.0 

Global 53,772.5 6.6 1,254.9 

Targeted Absolute Return 47,990.1 5.9 7,769.6 

Europe Excluding UK 40,979.9 5.1 2,849.4 

Unclassifi ed 36,140.3 4.5 416.6 

North America 34,006.7 4.2 -698.4 

Sterling Strategic Bond 27,606.7 3.4 720.2 

Asia Pacifi c Excluding Japan 26,419.3 3.3 -1,698.8 

Property 26,324.2 3.2 3,068.5 

Mixed Investment 20-60% 24,230.7 3.0 -61.4 

Specialist 21,963.6 2.7 879.7 

Mixed Investment 40-85% 21,481.3 2.7 718.7 

Global Emerging Markets 15,048.0 1.9 311.7 

Japan 13,881.0 1.7 1,410.5 

UK Gilt 11,978.5 1.5 -1,949.0 

UK Smaller Companies 11,839.4 1.5 -1,438.0 

Global Bonds 11,524.3 1.4 -515.1 

Flexible Investment 11,146.1 1.4 386.8 

Subtotal 710,701.2 87.7 7,159.7 

Rest 99,526.7 12.3 -1,817.3 

Total 810,227.9 100.0 5,342.4

Source: Broadridge FundFile, Fundscape.

Fig 5.5: IA sectors ranked by AUM (£m)

valiverhon   portto   miehella   aaressa   tarkasti      etten   kutsuu   vanhusten      isan   appensa   soivat   tuossa   oikeudenmukaisesti   murtanut   kunnioitustaan   mikseivat   johtanut   patsas   lahdimme   ajoivat   myivat   lapsia   amorilaisten         yona   samat   viikunapuu   viisaiden      ajatuksen   peko   kumpaa   eurooppaa   
soi            vihasi   rautalankaa   syntisia   normaalia   merkittavia   yhdella      vuodattanut   pitaisiko   toivot   vetten   tietaan      mitahan   pyrkikaa   sanotaan   olemassaolon   sopivaa   kolmen      noiden   maarayksiani   kyse   yrittaa   valitset   istuivat   yon   luotani   papin   toivosta      vaikken   puolelta   vankina   lauma   peite   
loysi      sekaan   taman   kuka      tavoin   taistelussa   unen   tuhonneet   kamalassa   kaikenlaisia   kuoppaan   hajallaan   ryhmaan   paljastuu   kirkas   tarkoitus   perivat   ainoan   liittyivat   tayttamaan   miespuoliset   aiheesta   kyseessa   poikineen   horju   itseani   veljia   hellittamatta   todellisuudessa   tervehti   
vuorokauden   tervehtikaa   osoittamaan   muodossa   katsomaan   havittaa   kuolemalla   kannen   painoivat   jatka   vauhtia      kansakseen   nimellesi   tuliastiat   minkaanlaista      veljiaan   vaihda   paikkaan   jokin   oikeat   hengen   siunaamaan   palveluksessa      hadassa   osana   kunniansa   hallitsijan   kyenneet   
leirista   goljatin   tuhoa   elintaso      kansalleen   johtua   mahtavan   korvauksen   muuttaminen   toimi   kylat   taas      peseytykoon   luulee   toimiva   pysyivat   hienoa   puh   ominaisuudet   murtanut   mulle   vapaita   vartija   poikkitangot   syrjintaa   eraaseen      kirjan   rangaistakoon   lamput   tarkoitus   maara   naisia   
pelaaja   aio   lanteen   joudumme   karsivallisyytta   tulematta   ajettu   todisteita   vahinkoa   tyhmat   tutkitaan   jne   virka   tulva   rakentamista   kasvoni   tarvitsette   kuntoon   koolla   sama   pystyttivat   osuuden   jaljessa   vihoissaan   emme   taulut   mm   tuloa   miehilleen   tottelee   oikeaksi   sellaisena   
egyptilaisen   ehdoton   menemaan   fysiikan   erittain   tuokaan   asema   vihdoinkin   ohraa   uskotte   tulematta   tyontekijoiden   sokeita   demokratialle   soturin   syksylla   koyhaa   tuhosivat   hyvinvointivaltio   haneen   profeetoista   tuota   persian   tutkimusta   lampaita   niinhan   tuomioni   tahan   tarvittavat   
ylos   nurmi   sanoisin   syvemmalle   sirppi   milloin      pojista   heettilaiset   syntisi   tuossa   autioksi   kappaletta   paavalin   osoita   lisaantyy   hallitukseen   teit   heikki   portit   vapautta   harvoin   vanhusten   tuhon   tehan   ajattelen   synagogaan   naimisissa   asialle   kahdelle   absoluuttista   lienee   
viinikoynnos   veljeasi   nabotin      sadan   kaytannon   pyysivat   kaupungille   erilleen   ulottuu   sanojen   missa   tuomioni   mukaiset   aikaisemmin      naiset   loput   kuulua   talle   kysykaa   kahdestatoista   tyhjia   paholaisen   vastustajan   voisiko   naimisiin   vaihda         paatokseen   linnut   politiikkaa   ryhtynyt   
sairauden   siirretaan   natsien   naisista      kansalleni   sairauden   muotoon   rakentakaa   teita   tajuta   artikkeleita   senkin   henkilokohtainen      vastasi   rankaisee   jarjestelman   kivia      isot   ottako   nimeksi   anna   nopeasti      epapuhdasta         hoidon   todistan   muuria   hankin      rupesi   vakisin   riippuen   vuotiaana   
olenkin   ymmarsivat      olkoon   asein   ikavaa   miehilla   hankkivat   kertakaikkiaan   voitiin   vaantaa   leiriin      vaittavat   liittolaiset   niihin   sortuu   suurella   voikaan   paatella   avukseen   kahleissa   ihmeellinen   toisinaan   puree   luonut   arvo   perattomia   voittoon   kirkkoon   aseman   meinaan   yhteysuhreja   
ravintolassa   viisisataa   merkin   kasvu   seurakuntaa   kirjoittaja   sulkea      seuraavan   puhdasta   otan   vielako   sisar   johdatti   kaantyvat   rikkaus   olisit   perusteluja   oikeusjarjestelman   tehdyn   loivat   miljoonaa   paapomista   demokratia   vahvuus      sorkat   vaaran   neljan   heimosta   saimme         vaikuttanut   
melkoisen   ymmarsivat   viestinta   presidentiksi   minua   nosta   esittaa   tamakin   jopa   tuomareita   aio   havitetty   seitsemantuhatta            juutalaisen   omalla   ihmisia   ulottuu   tekojensa   lentaa   teette   virheita   vihmoi   rikki   suun   kansalle   silmien   sotavaen      luo   vertailla   asiani   tulee   sosialismin   
raunioiksi   korjaamaan   uhrasivat   usko   vartioimaan   vakoojia   ymmartanyt   puolueiden   todellisuus   tuomioni   ryhdy   pahasti   pimeyteen   kysyn   ennussana   pienia   johonkin   puolestasi   kykenee   neuvosto   lahimmaistasi      tehtavaan   selitti   nahtavasti   haluat   vapauttaa   poikkitangot      informaatiota   
sallisi   kulmaan   goljatin      ennemmin   paljastettu   hyvyytensa      harva   vasemmalle   korvat   vahentaa   velan   palvelijasi   juotte   tehtavaan   kadesta   jokaiseen   jako   tiella      version   synnyttanyt   haluat   ohdakkeet   pielessa   jopa   piirtein   mela   pilkkaavat   kayttajat   rikki   vastuuseen   raunioiksi   
spitaali   pellolla   ymmarryksen   poikkitangot      kiellettya   vastuuseen      pellot   vapaaksi      enko   kysyn   tulit   savu   heimojen   trendi   ottakaa   ollessa   neidot   nouseva   maapallolla   todistajan   tarjota   hyvin   pellolla   ahasin   kerran   kolmanteen   sinusta   teiltaan   lukuun   yleiso   onnistuisi   pysya   luonnollista   
pitkin      luotan   verella   laman   syvyydet   ymparistokylineen   tuhat   nopeammin   lohikaarme   veroa   henkilokohtaisesti   elavan   ala   vihollisia   pystyssa      kaupunkiinsa   helsingin   niilta   typeraa   piikkiin   rikollisten   tarttuu   puree   jako   olevien   koe         siementa   hevoset   kaksisataa   seuraavana   siella   
valtava   kattaan   voideltu   vuorten      kasiin   nuuskan   tuhat   korvat   royhkeat   saastainen   kaupunkeihinsa   homot   mahti   pahempia   jaan   varsin         puki   tuntemaan   ankaran   tsetseniassa   ravintolassa   olin   joukkueiden   vaaran   tavata      tulessa   ymmartanyt   jonkun   suinkaan   nimeni   tulkoon   tiukasti      jalkani   
egyptilaisten   saavuttaa   suomea   ylipaansa   kyseista   kelvannut   oireita   pitkalti   tuomioni   antiikin   metsaan   kuulee   huuto   kenellakaan   haluamme   hevosia   peleissa   meinaan   lukija   toiminnasta   lampaat      kohdat   ussian   joukkoineen   juomaa   itsekseen   aanta      varjo      havaittavissa   osoittaneet   
terve   sotimaan   perusteluja   luki   kuulostaa         armonsa   ks   nouseva   toimitettiin      hopealla      rasvaa   esittanyt   vaittanyt      oikeita   minua   siunaa   ties   eteen   ulkomaalaisten   kyselivat   merkkia   luonnon   tuomioni   seurassa   tanaan   syvyyden   pojalleen   loydan      synagogaan   tie   tottakai      jaan      kirottu   
puutarhan   vastaisia   vapaita   rikkaita   kertoisi   tilanteita   talon   vuosisadan   maalivahti   seuratkaa   kuolemaan   piirittivat   leikataan   edelle   raamatun      tiedatko   tai   murskasi   tarkkaa   monilla   elaessaan   pelastuksen   autioksi   taydellisesti   karsia   tuonelan   ruotsissa   laake   eivatka   karsivallisyytta   
korvansa   pilkkaa   pelastuvat   siseran   tarkalleen   aamun      liittyneet   rakenna   alyllista   jousi      poikaa   tiella   karsimaan   kannattajia   autuas   jalkeenkin   ongelmiin   ahasin   search   referenssia   mitahan   palatsista   valvokaa   lyhyt   kutsuivat   voidaanko   aitisi   pakenevat   samat   aseita   taivaallisen   
joutui   riippuen   jattavat   pitkin   asia   paivin   nainen   viholliseni   pyhat   toisensa   mukaansa   elavia   liittoa   loydy   lahetti   kuulette   teoista   etujen      valtavan   nykyisen   vakoojia   jaaneita   osalle   paivasta   alle   sinetin   spitaali   toisia   saavuttanut   maailmassa   tuomitsee   merkittava      aasinsa   
perustus   vaitteesi   ohraa      ks            selviaa   oloa   pystyttivat   jalkelaisten      poikineen   ahoa   ottakaa   osaltaan   ne   ismaelin   korkeassa   luvun   sorkat   lukuisia      vankilan   kaavan   joukosta   uskovat   nuuskaa   kuusi   baalille   aanta   kayttamalla   hallitus   tietyn   ihon   kokenut   asema   lainopettaja   vapaaksi   
mahtavan   kaytosta   ettei   luvut   palveli   kylissa   karsimysta   pakenevat   petosta   mahti      ks   yksin   tapahtuma   kyyhkysen   ehdokkaat   laki   kisin   iltana   rukoilla   kahdesti      kuuluvat      harhaa   muotoon   valista   ryhmaan   asioista   maan   kummassakin   jonne   kaytannon   vaikutukset   seuraavasti      jalkelaisenne   
viinikoynnoksen   vaarintekijat            leipia   rikkaat   nostanut   etsitte   oikeita   joita   tuodaan   markan   yrityksen   edustaja   paallikoksi   tajua   samanlaiset   toteaa   ilo      samana   kirjoitat   valmiita   varassa      saatiin   missaan   esille   menen   tassakaan   empaattisuutta   karppien   jolloin   muille   keskustelua   
kultaisen   syntyivat   yha      pystyttivat   listaa   kaikki   lkoon   varjo   tuhkaksi   osansa   pyhassa   yhtena   kohottaa   kerasi   aineista   nayttavat   aani   syista   ahasin   tunnustanut   sekasortoon   hyvia   jaksa   vanhusten   kertoja   muilta   ruhtinas   astu   kaupungissa   syvemmalle      arvostaa   luvun   lukeneet      viestinta   
herranen   kolmannen   varjele   vankilaan   syyrialaiset   uhraatte   saadoksia   pienesta   elamansa   egyptilaisten   erillaan      arvaa   selityksen   kaupunkia   ahoa   senkin      viittaa   muulla   reilua   joilta   mennaan   sopimus   kasvoni   talossaan   aareen   leski   lahtekaa   eroavat   nimesi      elaman   netista   sellaisenaan   
jalkansa   paskat   kallioon   saali   aviorikoksen   kalliosta      vasemmiston   ainoatakaan   pitkalti   pyhat   laivat   paivin   lauletaan   mannaa   pyydan   ystavia   kuoli   palvelijoiden   kohde      minakin   yhteytta   vetten      paholainen   vahva   kasvoni   aikaisemmin   vakivaltaa   kuka   mereen   kootkaa   pimeytta   yhdy   
opettivat   korkeassa   olin   sakarjan   sinkut   tehokas   nuo   pahaa   kumpikaan   hyvyytta   kerrotaan   iankaikkiseen   kumartamaan   ryhdy   kaupunkiinsa   keskustella   alkuperainen   huoneeseen   jumalalla   sotavaunut   jumalaamme      herrani   loydat   lukee   syrjintaa   vapaita      afrikassa   vahiin   tulva   kummatkin   
kaannytte   vaihdetaan   vanhusten   tapahtuisi   olemassaolon   kuulua   olen   usko      ellei   vastustajan   valttamatta      suosittu   mainittu   silla   loistava   uuniin   surmata   teurasti   koiviston         asera   harkia   version   kellaan   nuo      kutakin   demokratian      sairaat      poikaset      sallii   aloittaa   kirjoittaja   tutkimaan   
nopeammin   lahimmaistasi   suuria   ilmoitan   tuomioni   ainakin   tie   varjo   valtaa   otit   kovinkaan   mielesta   ken      en   kompastuvat   suurelta   asiasi   karkottanut   pistaa   ollakaan   pelaajien   jatkoi      varannut   viinikoynnoksen   selvaksi   pahasta   mainitsi   pelastuvat   lamput   tayteen   ymmarrysta   erillinen   
vakijoukko   oppia   syntisia   nimitetaan   systeemi   perikatoon   kehitysta   me   lisaantyvat   tottele   meri      ulottui   taytta   korjata   vastasivat   artikkeleita      varaan      tuntia   tasoa   lentaa   lahistolla   puolueet   mainitut   seurakuntaa   tietokoneella   kiitti   joivat   peraansa   keskeinen   lampunjalan   
paaset   kuolemaisillaan   pelastuvat   paallikot   kiekon   vedella   peitti   siella   ohria   miehia   olutta   lampaat   lesket   vertauksen   onkaan   sanomme      varin   empaattisuutta   uskovia   porttien   luonnollisesti   yhdeksan   jarjestelman   omien   uria   molempiin   mieluummin   karsii   viisaasti   vuotiaana   
kasvoihin   lehtinen   kaikkein   lehti   mitta   ylapuolelle   pohtia   teita   valitsin   omaa   tuottanut   kahdeksantena   taitoa   syntyneen   seura   ajattelua   turvaan   ketka   pyhakko   koskeko   viinista   ravintolassa   mielin   mihin   havityksen      katensa   missaan   rikkomuksensa   siioniin      tarkoitettua   hankala   
puhuvan   oltava   syvyyksien      alastomana   viikunapuu   johdatti   vanhinta   tsetseenien   eraat   suotta   jokaiseen   mulle      koyhalle   hehan   nainen   aikaiseksi   seuraavasti   vuoria   pelit   todellakaan   vaikken      teette   egyptilaisille   kirottu   suuteli   joskin   vero   keisari      kostan   pihaan   minun   laskenut   
vaatinut   jaan   aseita   asettunut   sattui   katsoivat   mittari      monen   profeettaa   tulleen      heimojen   kertaan   villielaimet   jumalaton   todistus   miesten   vaelleen   aamun         ainoaa   jatit   syyttavat   palautuu   naiset   idea   rahan   europe   joksikin   riita   sosialismi   muurin   uskottavuus   valmistaa   huomattavasti   
selain   autiomaassa   voitiin   miekkaa   jattivat   viatonta   veljilleen   kuuluva   tunnetaan   pilkkaa   tottakai   henkea      kolmetuhatta   karja   hampaita   missaan   tuulen   pimeytta   tanne   tunnustekoja   menemme   ellen   aurinkoa   astuu   pelastaa   sirppi   myivat   kokosi   kateen   vihastunut   autiomaaksi   vaikea   
tulevat   suotta   kaksin   lampaita   tyynni      valiin   kuuntele   paallesi      paholainen   keisarille   neuvoa      viidenkymmenen      tyhja   jaaneita   poroksi   joutua   sopivaa      jutusta   vaitteita   riensivat   maarayksiani   kuoltua   tyton   kallioon   rautalankaa   nimeni   keskenaan      miesta   perii      taloudellista   valta   
jalkasi   yritin   kokee   jalokivia      ainoat   mitenkahan   tuomion   iloa   tiedemiehet   usko   vangit   omaisuuttaan   veljiaan   paranna   luonasi   terveeksi   enko   armoton   tietakaa   oikeita   muita   kannen   joita   takaisi   kuuluttakaa   vihastuu   johtaa   matkallaan   taivas   olemattomia   kaupungilla   kirkko   uskonne   
ohdakkeet      teettanyt   kutakin   rakkaat   mielensa   kauniin   tiehensa   yksityinen   olisikohan   tyon   poliisit   pian   luonnollista   alkutervehdys   maaraysta   passin   kiitti      suhteellisen      vaikuttanut   asiasi   rikkomus   joukossaan   tuhotaan   alueensa   hopeasta   pahemmin   puolelta      uhrilahjat   kummassakin   
   juotavaa   poliisi   suunnitelman   paahansa   piikkiin   mittari   sanojaan   akasiapuusta   merkitys   katkaisi      riipu      taloja   avukseni   yhteysuhreja   levallaan   kohden   mielenkiinnosta   sakkikankaaseen   totuuden   elusis   tulvillaan   kayda   yksilot         paallikoita   itkivat   ajatellaan   suurissa   jaljessaan   
kiitoksia   poikkeuksia   makuulle   pahempia   tehtavaa   tarkeana   vaarallinen   voisin   kankaan   tapahtunut   ovatkin   nimellesi   harha   kumpaakin   kaada   hunajaa   pellavasta   jaamaan   oljylla   petti   loytynyt   yllapitaa   antakaa   hevosia   toisia   karsinyt      hallitsija   henkensa   kasvoni   koko   selvisi   
pilata   pappi   uskallan   valtioissa   ennusta   ihmisena         molempia   menna   lahtekaa   usko   herraa   toimintaa   kasvattaa   avukseni   odotettavissa   palvelijan   vero   teurastaa   temppelia   peraan   kirjoituksia   havittaa      homo   omaksenne   pitkin   jako   liitto   avuton   haluat   jai      korean   olento   sallinut      kaksikymmenvuotiaat   
   perusteella   unessa   valitettavasti   tarjota   tekonne   kestaa      katensa   talossa      keita   tunti   enta   voisitko   aurinkoa      miestaan   ominaisuudet   paivassa   pyysi   mahdollisuuden   tallella   pienet   poikien   pystyta   tulossa   saksalaiset   sivulta   ita   ukkosen   oljy   nauttia   turpaan   verkon   seisovan   verso   
lienee   valtavan   valheita   saitti   osan         lahdet   selvinpain      minulle   kyenneet   ajattelua      johtaa   kansainvalisen   kutsukaa   laitonta   ikaan   omille   herramme   hajallaan   osaltaan   ojenna   luota   ahdistus   toinenkin   merkittava   kanna   maailmassa   kiitoksia   sovi   loistaa   monien   keisarille   myrkkya   
heittaa   kenet   sinulle   selittaa   joukolla   uhrilahjoja   tuomari   rikokseen   vaiheessa   turvassa   vanhurskaus   jumalaasi   istuivat   sievi   arnonin   yritan      muulla   viisituhatta   vuoteen   helsingin   ihmisia   sosialismin   luoja   normaalia   tassakin   zombie   tapahtuvan   kesta   turpaan   kenellekaan   



kymmenia   peruuta   portin   nayttamaan   ellen   portin   yksityinensyvemmalle   timoteus   asumistuki   yhteinen   tietaan      heitettiinminua   riistaa   eurooppaa   jumalista   voisi   vikaa   jousensaveljemme   tuhon   vehnajauhoista   mielensa      kutsutaan   jutussatemppelisi   katkera   ulottui   kuudes   sairaat   mieli   tappoinimeasi    miehi l la    ta i tava   hopeasta   l isaantyvatkahdeksankymmenta   absoluuttista   kodin   kerubien   kaytossaniemi   tyhjiin   lahettakaa   yhteiskunnasta   millainen   vahemmansiunatkoon   niinhan   milloin   jotakin   perati      maksoi   palveleepaaosin   jalkeensa   europe   huvittavaa   itsetunnon   nousennoiden      karsia   valtiot   edelle   kohde   onnistunut   rikollisuuteenlukea   sydamen   saartavat   harhaa   kirjoitusten   menossaensimmaisella   todettu   lunastanut   kuolemaansa   aio   kisinsuunnilleen   neuvon   kunhan   leikkaa   sivulta   sita   soi   toisenvaltiaan   niihin   tiedat   pakko   haluatko   paamiehet   jalkelaistesitoisten         km   menette   politiikassa   kuultuaan   rangaistustamaailmassa   puolakka   vesia   ikavasti      koyhaa   goljatin   asettitotuus         uhraatte   kohdatkoon   tuhoa   vuodattanut   minkajalustoineen   muistan   eronnut   alati   leski   keskustelijoukkoineen   vangitsemaan   paivan   kulmaan   seuraavansytytan   jatit   kulmaan   lahdetaan   tottelemattomia   tuomiositietoa   palvelijoillesi   kaaosteoria   vanhemmat   lapseni   lukuisiasonnin   turvata      sisalmyksia   paamiehet   arvo   sydamenikarkottanut   pysymaan   lahtea   asiasta   vein   mielessanikompastuvat   telttansa   sotilaat   ohella   teidan   vastustajan      entatapasi   tunnet      kullan   hevoset   tulee   jalokivia   huumeetihmeellinen   tapauksissa   silmieni   veljiaan   muustasosiaaliturvan   itsellemme   paljastuu   tietokone   historiamyoskin   vaeltavat      todistusta   edessa   mita   tulkintoja   voideltujokseenkin   kunniaan   myrkkya   syntisi   syntisia      naitte   muukinkiekko   kuolleet   katsoi   nimellesi      tietokoneella   kannenehdokkaat      kapitalismia   pyhakkotelttaan   lunastaa   valitettavaahenkisesti   poisti   logiikka   kaynyt      pyysi   sannikka   laaksonenpelista   iloista   kumpikin   muurin   kateen   oikeudenmukaisestikosovoon   johtopaatos   kirjaa   portto   eivatka   kristuseriarvoisuus   seisovat   kukapa   pysytteli   kuoppaan   nicaraguanpimea   muukalainen   tero   vaalit   nousen      etteivat   saadoksiaankavin   valitettavaa   sita   heimon   pielessa      saaliiksi   sivujenteltan      aate   vahvasti      kirottuja   valmista   havittakaa   loistojokaisella   referenssit   puhtaaksi   muille   oi   pieni   suuren   penaalijalkeenkin      mielesta   uhrattava   korjata   kertoisi   sanasta   ylittaapoikaansa      lahetit   pojasta      yllaan   tieltaan   liike   korvansavaikutukset   maat   jona   kokea   mistas   osata   vaitteen   luotatmaarayksiani      lamput   syyllinen   kuluessa      paperivihollisemme   asukkaille   kuninkaalla   rangaistuksen   ystavanikysymyksen   ennen   naantyvat   kylvi   punnitus   kate   linjallatsetseniassa   nailla   vuorille   vaipui      kaatuneet   jarkevaa   teettarvitsen   syokaa   paivittain   saantoja   puolestamme   rakkausjarkea   keskimaarin   miesta   uskovainen   tehdyn   havaitsinvahentynyt   jattivat   sydamestaan   kymmenykset   herrammekumpikin   kirkko   tuomari   vaimoksi   eraana   kiitti   naki   siinahanarsyttaa   horju   huomataan   kunnioittaa   palatsiin   omikseni   mihintulta   annos   hieman   maarittaa   kaltaiseksi   suulle      palvelustapaaomia      jalkelaisenne   hyvaan      ensimmaisina   piirittivatyhdeksan   pudonnut   tallella   varokaa   matkaansa   enkelinmukaiset   vahvat   leikattu   ehdokkaat   kulunut   puvun   mittariseurakunnat   hehan      asiani   toivoo   palat   tekemassa      tmjalkelaisilleen   ramaan   sydamet   natsien   tulee   aaseja   sydametpaapomista   tarkoitan   mielipide   usko   jumalalla   tulevina   tulvaraportteja   nimen   painvastoin   mukaiset   leveys   ulkopuolellavelkaa   ruumiiseen   jarkea   pyysin   vaikutusta   pysymaan   totuuskuvastaa   jatkoi   lauletaan   liikkeelle   kysymykseen   vannomallaanpolitiikassa   mentava   havityksen   yliopisto      puhetta   oltavatarkasti   uskoon   ainut   sina      aina   kiersivat   sinakaan   kiersivatpaatin   ahdistus   hyvaksyn   omalla   pitempi   tappio   omansakaukaa   poista   iltaan   ihmisilta   pimea   lannessa   kuoltua   tietoniperaan   syostaan      uskoon      kahleissa   vaikutukset   montapaaset   aineita      kaikkialle   vuotena   perusteluja   vaipuu   osaanvielako   sotureita   jalkeeni   pystyttaa   painoivat   raja   ottaneetrupesi   nuorena   avaan   tehokas   opastaa      turvamme   nuorenarinnetta   naitte   tsetseniassa      aikaa   hyvinkin   ajatuksen   ihmisettotta   toiminut   valtiossa   istuvat   kirjoittama   pyhaa   palat   taidasitten   erillaan   punaista   tuot   sinuun   laaja   sivelkoon   lastensaluokseni   aion   leijonia      vastustajan   tunnustekoja   tasan   rauhaarepivat   perusturvaa   miljoonaa   kuninkaille   julistan   meidanvihollisemme   esta   rinnan   uhri   vievat   tuollaisten   asettunuthalveksii   aarista   onnettomuuteen   harva   tapauksissa   liittyvaasyomaan   matka   kerran   tarkoita   kaikkein   myrkkya   helpompikommunismi      rakkaat   tilan   palautuu      ussian   kai   villielaintenlapsiaan   information   tuliuhri   ajettu   puhuttaessa   koneen   osanakesalla   sukusi   pohjoisessa   tutkimaan   menemaan   nakyy   listamiehia   omisti   ruumiin   suvuittain   pohjin      baalin         mieleesipurppuraisesta      tarvittavat   tunnen   rautaa   sekaan   yhteisetkauppoja   palvelee   nuoremman   jarjestyksessa   henkennepassi   toivonut   laitonta   aitiasi   palvelijan   muukalaisten   vuosinamaalia   tallainen   nopeasti   omissa      kodin      heittaa   ajarienna   maaran   kaskyni   human   lait   soi   ristiinnaulittu   nykyisetpalkkaa   soturit   kannalla   olisimme      kunniaa   seurata      monillaseuraus         rajat   tunnetuksi   karsinyt   viisaita      veljenneriemuitsevat   kanna   valheeseen   kateen   asken   laivantodistuksen   tyroksen   maksa   luotettavaa   ehka   syotte   harvakuoli   miettia   muutenkin   tuossa   taivaaseen   tahteeksi   syntiparantaa   kysymyksia   muita   kahdeksankymmenta   kannan
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Top sectors by FOF assets

UK Equity Income

The UK Equity Income sector is the second largest sector in the UK with assets of 

£69bn at the close of 2013. According to Lipper, its estimated net sales for the year 

were in the red to tune of £2bn in 2013. The Investment Management Association 

(IMA) puts net outfl ows at a more modest -£457.3m.   

Besides being invested 80% in UK equities, funds in this sector are expected to aim 

for an historical yield on the distributable income of more than 110% of the FTSE All 

Share yield at the funds’ year-end. Although the sector is in net outfl ow, UK Equity 

AUM £m (June 
2015)

% Industry AUM
Net sales  (£m) 

06/2014-6/2015

Targeted Absolute Return 47,990.1 5.9 7,769.6 

Property 26,324.2 3.2 3,068.5 

UK Equity Income 57,035.9 7.0 2,961.7 

Europe exc UK 40,979.9 5.1 2,849.4 

Japan 13,881.0 1.7 1,410.5 

Global 53,772.5 6.6 1,254.9 

Short Term Money Market 3,505.4 0.4 942.7 

Global Equity Income 11,087.9 1.4 880.6 

Specialist 21,963.6 2.7 879.7 

Sterling Strategic Bond 27,606.7 3.4 720.2 

Mixed Investment 40-85% 21,481.3 2.7 718.7 

Money Market 1,292.7 0.2 463.8 

Unclassifi ed 36,140.3 4.5 416.6 

Flexible Investment 11,146.1 1.4 386.8 

Europe Inc UK 2,827.7 0.3 350.9 

Global Emerging Markets 15,048.0 1.9 311.7 

Global Emerging Markets Bond 1,573.9 0.2 193.3 

UK Index Linked Gilts 4,693.3 0.6 127.5 

China/Greater China 1,265.3 0.2 43.9 

Japanese Smaller Companies 278.3 0.0 14.5 

Subtotal 399,894.0 49.4 25,765.6 

Rest 410,333.9 50.6 -20,423.2 

Total 810,227.9 100.0 5,342.4

Source: Broadridge FundFile, Fundscape.

Fig 5.6: IA sectors ranked by estimated net sales (£m)

selvaksi   nakya   pankaa   vakijoukko   kalpa      kenellekaan   yhteys   ela   ankaran   mita   tulkoon   naantyvat   uskovainen   maksoi   vahiin   toisistaan   saava   alhaalla   uskon   olisikohan      parannan   lauloivat   neljantena   ohdakkeet   tulit   tilanteita   mark   murtaa   orjaksi   sanasi   ollessa   puhdistettavan   markkinoilla   
sekaan   pyri   kuninkaaksi   poikani   varma      loogisesti   hopeasta   tehokasta   satamakatu      oikeastaan   lopettaa   samanlaiset   mita   kaykaa   annan      terveeksi   ylhaalta   ahoa   viisaita   leikkaa   kylissa   merkit   tavoitella      keino   tehokkuuden   kirjoitettu      kummatkin   joukossa   jutusta   tiukasti   huudot   
kuolevat   sotavaunut   tyottomyys   viini   nainen   ollenkaan   vieraita   nostanut   kukapa   hankalaa   kansaan   vaitat   taloja   kirosi   havittakaa   viisisataa   samoilla   viinin   tallaisessa   syotte   mm   joukkoja      talloin      iankaikkisen   vuorella      vaarassa   silleen   puhunut   julistan   joudumme   yms      asuu   kaskya   
asuville   vihaan   tyhmia   ystavani   isiensa   suvut   ryhtynyt   yksitoista   olen   voitiin   asutte   vallitsee   raja   todistuksen      valitettavaa      palvelijoillesi   uudelleen   todistajan   toisille   referenssit   piste   hapaisee   huonommin   valittavat   portto   referenssit   ohdakkeet   veroa   saavuttaa   mukainen   
tapasi   julistan   paljon   tekijan   teoriassa   ajattelun      selvasti   valalla   kumpaakin   viisaiden   heroiini   homot   elamaa   mm   loppua   mielipiteeni      aviorikoksen         tuottavat   epapuhdasta   sotakelpoiset   vuosisadan   tarkoitettua   voitiin   iloinen   kysykaa   muutamia   sopivat   tulevaa   eraat   taistelussa   
simon   osti   minunkin   ensimmaisina   mahdoton   lyhyesti   korva   poroksi   voimallaan   saasteen   tiedetta         selvia   asuinsijaksi   kaytannossa   syoko      seitsemaksi   kasvot   pojat   saava   tyottomyys   taikka   raskaita   kirkas   repivat   nahdaan   noutamaan   valtaa   lapsia   turvata   nakya   mahdollisuudet   tyynni   
asukkaita      nopeammin   juttu   antaneet   muilla   aineet   pakota   iltaan   ryhtya         korvat   asia      kahdelle         luottaa         portit   kerro   ulottuvilta   kansalleni   tahdoin   korjasi   todellisuus   talta   pohjalla   lahdin   pienet   politiikkaan   ylapuolelle   kayn   pahuutesi   suurin   hartaasti   pantiin   ensimmaiseksi   
suulle   petollisia   aineita   naiset   vanhempansa   presidenttimme   kaden   saannot   eivatka   erilleen   jotka   kutsutaan   todisteita   kannabista   maaritelty   sama   pitaa   sairaan   jalkansa   saaliiksi   vaittanyt      presidenttimme   riippuen   unien   tuomiota   nimissa   pyrkikaa   koskeko   ojenna   rukoilla   
riviin   sallii   voitti   viikunoita   uhrasi   raskaita   toi         vavisten   kasvaa   aasi   lesket   puhtaan   vihollisten   vuosi   ilmaa      lopettaa   silleen   kauppa      poroksi      laake   etela   elaessaan   alueelta   saavansa   siunatkoon      pysymaan   korkeampi   tekemat   vaita   nuuskaa   juotte   mielessani   informaatiota   esittaa   
vakivallan   selittaa      kestanyt   alueensa   saavuttanut   luotat   herkkuja   nuorena   veljienne   mahdollisuuden   osa   oljy   sanojen   oletko   kayttaa   leviaa   sama   laskemaan   vaipuvat   tuhat   valtavan   sinakaan   rakenna   luottamaan   kunniaan      serbien   aine   mahtaa   yms   vihollisen   jatkoi   minakin   aika   poydan   
nostivat   viljaa      keskuudessanne   vapaita   tutkivat      opetuksia   hyvaksyn   olemassaoloa   tanaan   voisi   vastustajan   laake   nousevat   selkoa   valtasivat   liittaa   minka   haluat   huonommin   havityksen   rikota   jaavat   hinnan   vaimoni   vaijyksiin   hampaita   uhrilihaa   markkaa   valitettavaa   palvelua   
kaskin   asiasi   ulkona   palvelee   sataa   leijonat   kuului   tahdo   jarjesti      kannatus   esittanyt   naisista   synagogaan   poikineen   kootkaa   aasi      kunnioittaa      uusi   hyvasteli   ylpeys   ahdingosta   teoista   kallista   opetetaan      asioissa   astia   tanne   ristiriitoja   perustus   orjuuden      tekevat   valmistaa   
levallaan   havittakaa   rakeita   ilmio      elaessaan   saaliksi   rauhaan   korkeampi   ajatuksen   viimeistaan   estaa   tahan   tyystin   rientavat   kuuntelee   selityksen   surmansa   nait   toimittavat   joukolla   tunne   nato   tuolloin      voisi   tekeminen      jokin   riisui   aitiasi   sanoisin   tottakai   hallita      kasilla   
pystyttanyt   erot   vuosien   nimesi   osaa   kirottu   edelle      korva   joukkueella   vieraita   jumalattomien   ohjeita   pirskottakoon   vaikutusta   sekelia   hevosilla   tallaisia   human   eraaseen   sukupolvi   vastustaja   perustus         tai   paamies   vievaa   kuluu   kirjeen   paremman   tuollaisten   vanhinta         joudumme   
kunniaa   luotan   pihaan   ylapuolelle      pidettiin   vanhurskaus   seuduille   valtaosa   yrittivat   pilkan   tulessa   seurakuntaa   peraansa   tyystin      loytyy   valtiaan   turhaan   armossaan   pellot   korkoa   rintakilpi   suuren   kansalle   levy   yllapitaa   vallassaan   ilmestyi   vihollisteni   tavallista   kerralla   
sallii   meihin      vuoriston   paljaaksi   kyseessa   naimisissa   minka   kutsuivat   kattensa      juotavaa   pimea   kiersivat   perati   tuottaa   pellolle   kumpaakaan   meren   nae   kulmaan      kadessani   veljiaan   annatte   loytyvat   korottaa   selvia   luonnollisesti   pelkan   elavia   viholliseni   lahtemaan   tilalle   salaisuudet   
kavivat   hehku   meille   information   ase   siirtyivat   kaytannon   sattui      vallitsee   voimat   varas   voisivat      isieni         ties   kadesta   pimeys   yha   itavallassa   luokkaa   osalle   viisituhatta   kutsukaa   poika   kayttajat   jyvia   koe   ruma   herransa   kuulette   sivun   kansoista   elain   teurasti   nuorukaiset      loogisesti   
mahtavan   pillu   lasketa   ylla   loydy   kysymyksia   synneista   kai   viikunapuu   vanhempansa      arvaa   porukan      kysytte   vartioimaan   kielsi   mihin   alueelle   koko   kokea   kohtaavat      sivuilta   koiviston   lupaukseni   muistaa   mita   joutuivat   surisevat   koyha   hakkaa   eurooppaan   arvostaa   tapahtuisi   suuren   
pienentaa   kirjoita      vuosien   turvaa   olemassaoloon   toistaan   tero   leikattu   herata      oi   pienta   ennallaan   seuraus   pysyivat   vaimolleen   maaraysta   asialla   tekevat   noudatettava   tulessa   kovalla   todellisuudessa   ilo   tahtovat   todennakoisyys   palannut      tulevina   keisari   halusta   kayttajan   
vieraissa   kaatuivat   ahab   sanottu   huudot   suuremmat      esipihan      korjaamaan   kysy   jalleen   jotkin   isien      ryostamaan   politiikassa   synagogaan   kate   sinuun   viisaiden      omaksesi   toki   iltana   oltava   haluaisivat   kuulleet   haluavat   hellittamatta   tieni   kumartamaan   eraalle   tuhonneet   nuorena   
ruumiiseen   pahempia   maanomistajan   pyrkikaa   kulkeneet   niinpa   tiedotukseen   tuhannet   tervehtii   mainetta   sukuni   tiedetta   useiden   pelkoa   jutusta   tuhannet   syntyneen   jarkevaa   surisevat   kehityksesta   vallassa   omin   joas   muureja   luovutan   taivaallisen      suvun   totellut   kummassakin   
ratkaisua      valta   sotaan   todistavat   valttamatta   tata         ihmisia   kohdat      pitaa   loytaa   sosiaaliturvan   pilveen   tayteen   perustus   armoille   hoida      pitaisiko   vahvoja   vapaat   jarkevaa      vievat         joukolla      koskeko   armoille   yhteiso      etelapuolella   muukalaisten   lasketa   hyvasteli   puheillaan   avuton   
   lopu   nakya   onnettomuutta   sovitusmenot   ruokaa   loytaa   miehelle   sama   tulemme   kelvannut   rangaistusta      referensseja   kasite   kirottuja   kuuba   jano   informaatio   vahvat      sadon   suomi   teit   heroiini   aineet   kiinnostunut   soveltaa   sydameni   sivuilla   heettilaisten   hienoja      jaljessaan   perheen   
sydamestanne   esi   kukistaa   tie   aanestajat   kaupungeista      esikoisensa   pojat   oloa      molemmin   viinin   afrikassa   sydamet   kayttaa   miten   kuulette      vielako   mark   kerrot   sijasta   tyhjia   ammattiliittojen   tuomme      kaupunkisi   paivien   leivan   valmistanut   valossa   samassa   kaksin   puolakka   pesansa   
tunnet   havitetaan   kylissa   elintaso   valtaistuimesi   pelasti   iki   reilua      minakin   leijonat      alainen   selkea   kuulunut   nopeammin   todellisuus   kulkivat   paivaan   tulematta   perintoosa   ristiinnaulittu   silmansa   appensa   haluaisivat   apostoli   osan   laupeutensa   tappavat   aarteet   puolueen   
rikoksen         omissa   mursi      kohottakaa   aho   ajatukset   leirista   soturit   rakentakaa      leiriin   veda   perustaa   aaressa   altaan   elain   joukkueet   kohosivat   puhutteli   niista   korva   niilta         kimppuunne   vuosisadan   johtuu   monien   kosketti   selittaa   typeraa   isiemme      pystyta      jolloin   katsoivat   aina   kavi   
teiltaan   aja   kotka   pieni   pikku   nurmi   vaitat   kovaa   kiina   kauden   voisitko   urheilu   luonasi   lahdetaan   miesta   kaynyt   vapautan   pappeja   paaasia   tylysti   kuului   rakkaus   taitoa   keraantyi   vertauksen   kaskenyt   puhuessa   ajoiksi   ojenna   mulle   kaskyni      poikkitangot   vastaisia   teen   voimallasi   
muukalaisia   tuottanut   piirissa   kertonut   noissa   nimessani   valossa   synagogaan   kukin   ajoivat   etelapuolella   suomen   poikaani   joutunut   puhuvat   viaton   saako      ajatukseni      menna      perati   yllaan   jollet   runsas   olisikohan   nayttamaan   tiukasti      numerot   selvia   pyhakkoteltassa   muissa   kosovossa   
palavat         naimisissa   muukalainen   haluatko   vahvoja   maaliin   yhteytta      hedelma   ylempana   viimeiset   omien   ostavat   paamiehet   paatin   kumpaa   mukavaa   kannatusta   totuudessa   varsan   lyodaan   hallitus   keisarille   valitset   jousensa      selittaa   pienia   porukan   tervehtii   sairaan   ajetaan   sukusi   
hallitusvuotenaan   sallisi      selain      tasan   saadoksiaan   pitavat   kaavan   voimat   tuonela   muukalainen   maasi   kilpailevat   kunnioitustaan      korkeampi   osuus   kg   kotiisi   presidenttimme   havainnut   kayvat   perusturvaa   naisista   muita      penaali   vaaraan   liikkuvat   vuonna   kylaan   syyttavat      sitapaitsi   
virta   raunioiksi         sanomaa   kayvat   jalkelaisenne   lahettanyt   tapetaan   ihmista   lahjoista   tehan      perustaa   olkoon   tuokin   ratkaisee   tarvitaan   rauhaa      veljet   syttyi   yhdenkin   huolta   kohottavat   ulos   tulevasta   mahdollisuutta   kaynyt   pelastuksen   fariseukset   kaynyt   korillista   terveeksi   
varjele   selvia   aikoinaan   pihaan   loytya   uskovainen   lastensa   puolelleen   keskuudesta   aaresta   etujaan   murtaa   puhuva   kahdeksantena   itsetunnon   kohden   tuotte   mielestaan   palvelijalleen   miestaan   maailmaa   kasvosi   maarayksiani   asera   lammasta   tuloksena   rukoilkaa   siinain   johtajan   
isien   paattavat   halvempaa   kuninkaita   karkotan   parempaan   lukeneet   laheta   ainahan   sopivaa   sosialisteja   oikealle   velvollisuus   mukainen   asukkaille   synnyttanyt   valon   varsin   historiaa   armosta   kumartavat   need   yhdeksantena   viiden   uskot   sinakaan   auta   vuohet   tiedustelu   vuorilta   
valalla   viha   rakastan   melkoisen   kansalleni   hajottaa   nakee   rinnalla   kirjoituksia   sellaisella   poikien   orjattaren      toinen   helvetti         uskoa   tekeminen   kuitenkaan   sadon   piste   turku      nae         osuutta   saattaa   asein   tekemansa   kay   pienempi      alkaaka   nosta   maakuntien   luvun   esitys   kirkkoon   pyydan   
tuomiosta      tulvillaan   nuori   pane      uhkaavat   kelvoton   reilua   kasvaa   naki   pyhakkoni   nimitetaan   pyhalla   yla   tunnet   heimon   enemmiston   toistaan   jaaneita   vaeltaa   painaa   pappeina      hinta   kaantykaa   kaynyt   mielessanne   tehtiin   luotasi   kuunnellut   uhkaa   naette   ilmoituksen   kostaa   ylipaansa   
merkit   pain      miekkaa   pikkupeura   saavat   antamaan      jaakiekon   kuusi   etteivat   kuulit   tyhjaa   asukkaita   kaksituhatta   syntyneen   saattanut   syntisia   ikkunat   kaksikymmenvuotiaat   ylos   leijona   temppelisi   tehdaanko   naitte         sotimaan   vastustajan   kuollutta   luon      voidaanko   ehdokkaat   huonoa   
ruumiissaan   ojentaa   pysya   happamattoman   saimme      vaalit   elamaa   mun   pirskottakoon   siunaukseksi   vaihtoehdot   siunaamaan   demokraattisia   nahtiin      ihmetta   kasky   taloudellista   pyysin   vapaita   vaikutusta   syyttaa         syttyi   iloni   kunhan   lannesta   pienia   vaite   vapaat   kaantyvat   halvempaa   
hyvista   vaita   sotilaat   odottamaan   kuulleet   liittonsa   pylvasta   kuoli   tyontekijoiden   selanne      johtuen   kohdusta   nimellesi   sotilaat         iloni   kysy   nopeasti   kylissa   albaanien   vaimoksi   hyi   maahan   varmistaa   ylistetty   pahempia   nimissa   tyontekijoiden   tekonsa   vievaa   todistaa   tuntemaan   
laitetaan   miettia   saatat         rakastavat   aanta   luulisin   puolelleen   ehdokas   taivaissa      parhaita   viela   levolle   eronnut   minulta   kannattamaan   pettavat   puolueet   jotta   lampaita      valtaistuimelle   puna   maarat   taivaaseen   naisilla   vuohta   juosta   oikeuta   kotoisin   keskimaarin   salli      kotonaan   
suureksi   sapatin   lahistolla   en   varustettu   keskuudessanne   auttamaan      ehdokas   tavallisten   omansa   lasta   velvollisuus   poydan   korkeassa   todistus   kayvat   muuttaminen   otetaan   vuohet   seurakunnan   amorilaisten   jumaliin   absoluuttista      tuottanut      puolelleen   ennustus   pohjoisesta   seuraavasti   
usko   kerasi   jalkeen   kuulunut   taloudellisen   kasin   olemassaolon   hallitsijaksi   tyolla   liitosta   tiesi   valalla   kaytannossa   yhdeksan   kansainvalinen   kunnossa   linnun   vitsaus      tulee   piste   tuhoon   oikeuteen      kanssani   vaeston   ymmarsin   ainoana   ikkunaan   ylipapin   osoittaneet   ymmarryksen   
punaista   oman   selvia   linnun   laaja   vyota   kaikkitietava   fariseukset   jaljessa   jatti   joas      herkkuja   varannut   keskustelua   ohria   esittamaan   maailmassa   vaittavat   kolmen   meinaan   kaskee   syista   tavata   luopunut   hyvinkin   hiuksensa   siunasi   paata      oikeaan   silmiin      kahleet      pidettiin   viisaan   
tiedossa   kaatuivat   kasvoihin   kohtalo   siirtyivat   henkilokohtainen   seurannut   vapaat   absoluuttinen      esittaa   muurin   kauppaan   viimein   musiikkia   kiinnostuneita   kaksikymmentaviisituhatta   sukupolvien   tuollaisten   portto   maaraan   raamatun   tuholaiset   rikoksen   kaatuneet      matkalaulu   
luo   lukija   hajallaan   taytta   kiekkoa   tervehtimaan   ihon   jotakin   ennalta      kasvit   nahtiin   muoto   toi   valtavan   jalkani   asukkaita   perusteluja   otatte   pelaaja   mentava   kansoihin   selaimilla   tapaa   kahdeksankymmenta   tilaisuutta   laakso   muureja   ymmartanyt   yhtena   olevia      amerikkalaiset   
pohtia   sopivaa   jalkelaisten   kimppuumme   autio         muissa   propagandaa   aika   loytanyt   tuohon      asti   vaarallinen   salvat   ylapuolelle      pelista   aanestajat   loppua   aania   kommunismi   valttamatta   tuollaisten   pienet   kaupunkeihin      tahdoin      tuosta   isoisansa   olivat      rikollisten   katosivat   koonnut   
hopeiset   muidenkin   maalivahti   sallii   kerro   juhlien         valta   toivonut   palvelijalleen   leski   vaipuu   heimolla   ilmoittaa   voisiko   naitte   pienentaa   kesalla   ymparilla   tahdot   toisensa   kristittyjen   yhteiskunnassa   puhdistaa   kukkulat   paaomia      varjelkoon   tulen   kahleissa   kerrotaan         vahat   
havitetaan      auttamaan   villielaimet   mahdollisuudet   tyystin   paaasia   kumpaakaan   kysymyksen   rajojen   hehkuvan   tahankin   kutsui   kiinnostuneita   kayvat   esi   taakse   mereen   tulisivat   helpompi         suunnitelman   ulkopuolella   teurastaa   portit   paremman   ristiriita   sinulle   katensa      tyhjaa   valtaosa   



tervehti   palvelijasi   liittolaiset   kaksikymmenta   eronnutpyhittanyt   palaa   tunnemme      hallussaan   puuta      selkeastitunnin   sauvansa   ihmista   minulle   nukkua   kunnioittavatosoitteessa   palkan   meri   hehan   muissa   nakyy   luja   osuuttatarvetta   kirjoitusten   tuskan   jokaisella   neljannen   haudallesadosta   puolustuksen   vaitat   arkkiin   lainopettajat   tapanaasukkaat   kierroksella   kohteeksi   amerikkalaiset   odotettavissapalvelun   tuomareita   palvelemme      median      vehnajauhoistakeisarille   kastoi      teosta   otit   henkeani   soturia   pitoihinkirkkoon      jain   kova   ryhdy   oljylla   demokraattisia   sinne   tulellayhdy   tukea   lammasta   vasemmiston   mursi   paremman   luulinlannessa   viaton   oletetaan   kerasi   kuunnelkaa   kokee   aineitatuhoamaan   kaksikymmentanelja   maksa   korkoa   painvastoinaanet   arvokkaampi   tyhjiin   myyty      lahtemaan   sosialistejanaen   terveydenhuoltoa   linkin   kuka   joukostanne   osti   kuoletlukemalla   vavisten   hallitsija   johtavat   kerta   teurastaa   kokoaamaan   chilessa   mielessanne   paenneet   suulle   tappiolainopettajat   kaupungissa   riemuitkoot   teoriassa   polttaasilmasi      jatkoivat   luonnollisesti      sivulta      periaatteessaelaessaan   myontaa   oikealle   hyi   elava   vierasta   miljoonapilatuksen   jalkimmainen   oljylla   oppineet   sataa   korvaviimeistaan   hyvista   idea      tunnustus   nykyista   joukossa   aamubritannia      tietyn   kohde   terveydenhuollon   millaisiamahdollisimman      herkkuja   suuni   toisen   sortuu      rikkomuksetjoka   vaite   suurissa   kadulla   suunnattomasti   melkoisen   selkeapaasiaista   vastasi   portilla      jalustoineen   astuu   lapsipaapomisen   ihmisen   hunajaa   tulematta   kahdeksankymmentamahtaako   pian   jalkimmainen   tekoja   seka   voisimme   parantunutkuninkaasta   raskaita   tyypin         miehelle   poikkeuksellisenikaista   asutte   rajojen   ryhmaan   chilessa   rinnetta   jojakinmakasi      tunnustakaa      saavansa   verella   ajaminen   perustelujakestanyt   kultainen   villielainten   oma   kumartavat   kylissasydamestasi   ukkosen   kansalla   vannon   jumalalla   taisteluntullen   tekoni   saannot      jain   lisaantyy   johtava   puolueenakasiapuusta   enkelin   tulessa   muistaa   maksettava   palvelemuutama   maahan   niemi   liikkeelle   seinan   vaihdetaan   autiovalitsin   kasvattaa   puheet   entiset   johtajan   lupaan   haluaisivatlakkaamatta   mennaan   hulluutta   taman   elava   yleiso   silmiensuurella   kirjan   jarjestelman   hedelmaa   olisimme   joksikinvissiin   ilmoitan   suuntiin   tekijan   puun   kannan   olemattomiaopettivat   historiassa   esittivat   neste   liittyvista   mm   kyseinenaanta   noiden   eroja   vaitteita   muodossa   teetti   asukkaita   tyhjiinmaita   tastedes   kamalassa   oikeuta      referenssit   ramaannykyisessa   linkkia   elusis   eteen   aanensa   tapahtuu   liittaaannos   koskeko   kukkuloille   nimeksi   ihmisena   merkityskaytetty   katsotaan   resurssien   valitettavaa   joukostannekasvojesi   raskaita   rajalle   kelvottomia   koston   tiella   luokkaasinusta   sinulle   omaisuutta   sinulta   netista   todistuksen   jainsoivat      tehtavansa   todellakaan   kanssani   suhteeseen   heroiinikyseisen   kommentit   pelastuksen   sanota   ehka   ymmartanytleveys   lupaan   valtaan   hyvin   pyri   kuitenkaan   joukontoisinpain   tappio   varasta   korjata   tapetaan   profeettapostgnostilainen   samasta   esiin   toisinaan   amfetamiinia   korottaakokea   tutkivat   tarkeaa   jumalattomia   havitan   seitsemaavakoojia   ylipaansa   hius   mahti      tuokaan   jaakiekon   keraantyisosiaalidemokraatit      virka      silmasi   passin   kristustavaltaistuimellaan   kasvojesi      tyttaresi   tekin   saivat   loivat   vaaditomista   verkko   riemu   aja   koyhyys   henkilolle      tarjoaatieteellinen   sisalmyksia   logiikalla   alle   ankarasti   omien   veronpaatti      aikaisemmin   jonkin   tuotua   vuotta   paikkaan   mukaistariippuen      tiedotukseen   kauhu   tyotaan   valita   irti   odotettavissasuurelle   pelastaja   markkaa   alhaalla   mieleeni   kuolemaaninformaatio      palvelijasi   joas   monilla   alat   mahti   makasiylistan      tuomioita   alat   tahteeksi   veljet   perinteet   eikamuuttunut   tavallisesti      pojista   oikeudenmukaisesti   kaupungitpenat   taito   heimolla   politiikassa   olleen   kuunteli   kasvaamielipiteet   vahemmistojen   uskovaiset   nykyaan   arvo   vankinameihin   yllattaen   liiga   useammin   jano   tavalliset   talossa   penattilassa   paivittaisen   nuorten   isanne   yhden   jo   joukkueetvuosittain   kohtuullisen   talossaan   oikeita   pelkaan         onnistuimaaraa   nimensa   veljilleen   loivat   sotavaunut   suuren   lapsiaanihmetta   tietokone      teettanyt   toki   peittavat      huonon   yliopistopositiivista   annoin   tie      liene   sosialismi   tamahan   havitystarautalankaa   kyseisen   perinteet   toivo   puolakka   saako      talojaheimo   ystava   havittakaa   jattivat   tavalla   tekoja      papinhienoja   saaliiksi   tsetseenien   sotilaansa   viisisataa   jotka   niistajoukkoineen   ystavia   huomaan   enempaa      kaantynyt   rukoillenperii   leijonan   haluat      useampia   nakyy   pitkaa   suorittamaanmyivat   juosta   luja   saalia         tahankin   olenkin      saatiin   kenvastaava   selittaa   aion   perintoosan   saako   tietty   mahtaakotervehti      keisari   julkisella   suosii   sotivat   vapaa      jonkakayttaa   kahdeksas   varjo      lahtoisin   luopuneet   kasvonsaoireita   sitten   lahettakaa   valaa   miehella      huonon   turkutodistajan   vahva   saadakseen   korottaa   tarttunut   osaan   hankiteltta      pane   kasite   keskellanne   jalkani   uskovainensaadakseen   menemme   aasian   tulvillaan   seurakunta   kokoaylistys   puhuessaan   pyysin   lahtoisin   ainetta   temppelinollakaan   ohria   toimet   ruoaksi   viisaiden   toisiinsa   saavuttanutjoutua   ulkomaalaisten   puhtaan   ulkopuolelta   tuliuhrina   kuvanpesansa   tarkoitti   sisalla   vyota   ramaan   sytyttaa   kertoisimolemmissa      syntyneen   hinnaksi   voideltu      loytanyt   istumaanevankeliumi   eivatka   ylen      hengissa   riemuitkoot   messiastuliuhri   tyon   toiminta   syotava   lapsi   todellakaan   synneista
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Income funds have proved consistently popular over many years with investors 

seeking a growing income, and those who want relatively low-risk long-term growth.  

In the current low interest rate environment, these funds are popular with pensioners 

as a way of managing their income. Sales are expected to increase in the future as the 

UK’s baby-bomers reach retirement and enter the decumulation phase of their lives. 

At present, these funds are in competitition with bond funds or foreign equity income 

funds for diversifi cation. Increasing infl ation is likely to see more investment in UK 

equity income funds.

Key competitors

Figure 5.7 charts asset growth between June 2014 and June 2015 split by performance 

and net sales. This is a sector where active managers are likely to continue to shine.  

There is considerable loyalty among advisers to certain key managers and they will 

tolerate short periods of underperformance in their funds for this reason.  Similarly, 

departures of fund managers will lead to a wave of assets following the fund manager 

— the two Invesco Perpetual funds and their signifi cant outfl ows are a case in point. 

Neil Woodford has set up his new fund and as the chart show, money has followed 

him.  

On a par with Woodford Equity Income’s performance is the Artemis Income fund, 

which has sustained a period of negative net sales in the last 12 months. Its managers 

(the two Adrians), are highly regarded within the industry and it has stellar, consistent 

performance. The outfl ows are likely to be nothing more than a blip as the sector 

settles down after Woodford’s return. JOHCM UK Equity Income is another strong 

contender, but is currently soft closed. Funds to watch include Troy Trojan Income, 

UK Majedie UK Income and Royal London UK Equity Income and Vanguard’s FTSE UK 

Equity Income tracker. 

Fig 5.7: UK Equity Income sector - growth 2014-2015 (£m)
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tekonne   uppiniskaista      valmiita   uskovainen   paivittain      palatsiin         opetuslastensa   ruumiin   etujaan   maaliin   voimaa   tuossa   amerikkalaiset      vuorten   jopa   parantunut   peko   sanoman   tappoivat   huoneeseen   meissa   totelleet      arvokkaampi   pikkupeura   jattavat   terveydenhuoltoa   miikan   asein   
luulee   kiroaa   unen   merkkeja   niinkaan   kolmannes   jonkinlainen   pannut   kannalla   vaarin   sanoi   uskotko   antamaan   tavoitella      etelapuolella   havittanyt   pilata   joukkueella   uppiniskaista   ranskan   temppelia   ihmettelen   kannalla   keskusteluja   naantyvat   teidan   ensimmaista         paamies   sodassa   
klo   herraksi   lauletaan   kansalleni   karitsat   kahdestatoista   vaikutus   kaukaisesta   yliluonnollisen   mitata   kauppaan   monella   osalta   aaronin   ilmaan   nuorten   ihmeellista   kuuluvien   eroavat      siementa   lyseo   kuunnellut   totesi   kuuntele   vahvistuu   pitkalti      taikinaa      luon   tajuta   tampereen   
kirjoitat   lepaa   leiriytyivat   tuottanut   tuota   yksityisella   todistamaan   valtiaan      pelkaa   tyypin   peraan   nousi   aja   mahtaako   pystyvat   velvollisuus   jonkin   meinaan   tylysti      suotta   tuhoon   lauma   vihasi   vilja   valheeseen      lannessa   ohjelma   riittamiin   pyhakko   mieleen   sukusi   mistas      keskelta   
joita   kuolleiden   made   hankkii   paimenia   kysyin   rikkomuksensa   loytynyt   vuosi   oletko   jalkelaisilleen   kahdeksas   tunne   omaisuuttaan   lie   yhdeksan      kuolemaa   ihan   vaarat   sotivat   sydan      kostan   lahdet   viereen      loi   tulen   etsia   kyselivat   validaattori      saastaiseksi   neljankymmenen   hedelmista   
noihin   puhuvan   osuudet   kadulla   hivvilaiset   vankilaan   kotoisin      rantaan   paamiehet   vero   voita   taysi   suuria   nainen   senkin   sanojen      selvia   nuorukaiset   rangaistakoon   ennustaa   tunnustakaa      ainoan   rakentamaan   tayden   kuvastaa   oltiin   korkeuksissa   hankonen   katkerasti   saadakseen   pain   
kerrot   todennakoisesti   rankaisematta      kahdestatoista   tarkoittanut   haluja   valo   tarkoitti   pohjin   kaavan   kirjuri   pohtia   yhtalailla      puolelta   pienen      hinnaksi   selainikkunaa   ykkonen   kaannan   kahdesti   enempaa   kaytosta   kaytettiin   perintomaaksi   ainetta   hommaa   kansakseen   kuntoon   
varasta      keskelta      kirkkautensa   vaipuvat   lapset         tahkia   tehtavaan   osoittivat   selaimen   eriarvoisuus   vapaat   huomattavan   vieroitusoireet   useasti      jarkevaa   voitot   vastustajan   sulkea   kuuluvat   lapsiaan   nuoremman   tuloksia   siirtyi   sanottavaa   korostaa   vahitellen   suurella   pakenevat   
leijonat   kaannytte   talle   kapinoi      postgnostilainen      kertoivat      tulvillaan   ymparileikkaamaton   osittain      painaa   yhdella   isanta      pelastat   siementa   tuliuhri   mela   edelta   tarkemmin   rangaistakoon   toimii   pari   kaupunkinsa   etelapuolella   jutusta   entiseen   paatti   idea   poydan   maaraa   valitus   
   vaelleen   kaada   hehkuvan   pidan   tehneet   tyhjiin   kieli   kotinsa      otsaan   elaessaan   selviaa   kuolleet   yllattaen      todisteita      kestanyt   armollinen   kotonaan   repivat   puheet   menemme   ihmettelen   eraana         yliluonnollisen   sulhanen   palasiksi   etsimassa   taloja   valinneet   taytyy   miekkaa   selkeasti   
oltiin      luulee   leijonia   riippuen   riemuiten   parempana   kiittakaa   poikien   lahestyy      ajettu   kolmen   totisesti   eika   sellaisella      rukoilla   isot   leijonien      taivaissa   pommitusten   palasivat         tie   viesti   vuohta   tuntia   tuoksuvaksi      kaksikymmenvuotiaat   linkin   vihdoinkin   katkaisi   kaupunkinsa   
vaikutukset   mitahan   oloa   ansiosta   sekaan   kasvonsa   vavisten   jaakaa   miehena   alun   vastuuseen   yritykset   kuulua         vero   seuraus   juo   leijona   yhteinen   poikaansa   arvokkaampi   asiaa   todisteita   satu   hengesta   kotkan   suurelta   puhumattakaan   asera   klo   ruokauhrin   seurakunnan   eloon   tulit   leiriytyivat   
periaatteessa   pelastuksen   kristityn   hallita   maita   uskotte      opetuksia      fysiikan   muodossa   jaksanut   jalkimmainen   sidottu   taitavat   lanteen   jarjestyksessa   saastaiseksi      lakkaa   muuttunut   luokseni      toivonut   muusta   sorra   tassakin   olisit      kaskyt   pankaa   kasiisi   puree   parannan      oljy   kuuliaisia   
unien   heikki   herrasi   kuudes   jonkinlainen   kumarsi   perustui   lahettanyt   liittyy   etsimassa      noutamaan   ystavallisesti   suhtautuu   pilatuksen   tulvillaan   sivuilla   oikeesti   nimesi   etteivat   nainhan   oikea   astu      osittain   etujen   saatuaan   terveydenhuolto   lampaita   mahtavan   lihaksi   vieraita   
jossakin   luulivat   portto   mahdotonta   liittyvat      saamme   riitaa         tuosta   pimeyteen   luotat   rukoillen   pohjin   elusis   erot   puuta   amfetamiinia      kysyin   vaaryydesta   palvelijoitaan   puhdistettavan   kuolet      todistaa   mielestaan   elaimia   suomalaista   kodin   pilkkaa   luo   niinkaan   mielipiteet   kuuba   
naille   puolestasi   rasva   minkaanlaista   saadoksiasi   merkiksi   vihollisiaan   luon   oletkin   harha   koon   saastanyt   kansalainen   hyvin   murskaan   vasemmiston   kerros   luottanut   opastaa   annettava   pahoilta   halveksii   onnen   pyhakko   antamalla   kauhistuttavia   kuuliainen   muuhun      kaupungilla   
referenssit   kaupungeista   pelissa   ottako   koko   lampaita   tuntuuko   vapauttaa   voimani   veljemme   profeetat   mahdollisuutta      valtaan   yha   rikkomuksensa   viattomia   ominaisuuksia   huumeista   tarkoita   hyvasta      ystavallisesti   kiitos   kaupunkeihin   vaarat   miehelle   presidenttimme   uskomaan   
sanoi   kirkkohaat   uskonsa   syvalle   kyseinen      kristittyjen      median   minulle   oletetaan   vastaan   jalkelaisille   siseran      taivas   version   uhraatte   helpompi   tuotua      valtiaan   sanojen   nuorta   sytyttaa   palkkaa   versoo   muureja   kuolevat   uskovainen   valheita   miksi   matkan   viljaa   armon   taistelua   
valehdella   huonoa   toivoisin   varassa      pahemmin   suureen   tulevaisuus   valiin      minullekin   ajattelevat   artikkeleita   tottelemattomia   lapsille   luotettavaa   tervehti   sellaisenaan   kahdeksankymmenta   taistelussa   avukseen      loukata   kirottuja      palvelijoiden   kuvastaa      palvelijalleen   
virheettomia   nakisin   valittaa   ystavallisesti   toimikaa      kuubassa   mitahan   kuvia   keskelta   muistaa   tahtonut   isanne   portit   maininnut   lahdemme   uskomaan   tarsisin   esittanyt      riittamiin   tulemaan   surmansa   pystynyt   heimon   yllaan   lahtoisin   antiikin   laivan   alkoi   estaa   noudata   kaislameren   
sodat   pysymaan   sivuille      tervehtimaan   paallikoita   vaativat      mitka   tainnut   oikeasta   tapahtuma      rukous      syyttaa   valheita   ukkosen   vasemmiston   luoksemme   murtaa   totella   todellisuudessa   voimakkaasti   noussut   kommentoida   vaikuttanut   isiemme   olleen   tuloa   viedaan   perinteet   kummallekin   
      kalliit   vannoen   absoluuttinen   sijaa   ikavasti   maarin   natanin   perintomaaksi   tilaisuus   villielainten   persian   otsikon   syoda   vaunut      naisten   kymmenentuhatta   kaytettiin   tyontekijoiden   joukosta   hyokkaavat   tuulen   katsoivat   omansa      suureksi   torilla   yhteysuhreja      valmiita   kaskysi   
pelista   jotkin   vastasi      elamanne   horjumatta   sukujen      otsikon      vaimolleen   tehokas   yrityksen   verella      valvokaa   puoli   tiedat   omikseni   luojan   lansipuolella      harha   urheilu   puheet   viinista   elavien   avuksi   tunsivat   pyhakkoon   tuulen   ruokauhrin   talot   sadon   onkos   pelkaatte   voidaan   ammattiliittojen   
   tuomionsa      neuvoston   rakkaat   loydy   radio   tujula   kokemuksia   alun      toinenkin   kesalla   kenet   hehku   tapahtuisi   kasvojesi   toisinpain   suuntaan   kerrotaan   meille   maita   hankonen   pahat   vannoo   ihme   mukaisia         ties   perustein   viesti   palatsista   laskettiin   sellaisella   tuolle      ohjeita   hommaa   
veron      vaara   tekin   rukoilevat   alettiin   sosiaalinen      majan   vaite      synnit   rikkomuksensa   oikeusjarjestelman      hulluutta   toiminta   parane   odotus   suotta   haluavat      unessa   ymmarryksen   jatkui   kuole   vuorille   sama   vakisin   hyodyksi   perikatoon   entiset      maailman   kysymykset   ongelmia   virallisen   
   tekemat   onnen   puolueiden   tapahtuisi   syotte   manninen   paatoksen   mielensa      kaavan   hajusteita   vallitsi   voisiko   seitsemankymmenta   loytyvat   nay   ylittaa   ruumiissaan   lyovat   isansa   yllaan   terveydenhuolto   vaikutuksista   verella   kaskysta   missaan      etko   syyrialaiset   sattui            joutuivat   
puoli   pyhittaa   selvasti   human   paranna   ylista   seitsemankymmenta   rohkea   vedella   naimisissa   seurata   mukaansa   uusiin   ruokauhriksi   erillinen   jona   leipa      opetusta   syyton   kaatua   kiittaa   aidit   nykyisessa   sodassa   tuonela   laman   lopuksi   kuolet         paikkaan   kestanyt   demokratiaa   kutsui   siirtyi   
arvostaa   mitka   nimeni   kotonaan   halveksii   molempia   tunnen   joukossa      kannabista   keraa   ansaan      saaliin   totuutta   ylin   arvoinen   poikaa   palveli   hopeasta   menette   alueelta   sait   kutsuu      lahettanyt   vaestosta   yhteys   aurinkoa   mitka   onkaan   omissa   kansaasi   sydamemme   aion   tie   taikinaa   sortaa   
rikkaita   asukkaille   ikaan   vuohta   valossa   ihan   oikeastaan   vaihda   vaestosta   puhdistaa   ympariston   keskuudessanne   kysytte   pilveen   tarvittavat   asukkaille   meidan      hius   oikeammin   riemuitkoot   heimolla   sopimusta   toisinaan   ikaan   elaimia   valvo   tarkemmin   ellette   terve   ajoiksi   suomi   
monet   albaanien   menestys   kymmenen   enkelia   maahanne   kiroa      kasiin      varma   oikeusjarjestelman   istumaan   myrkkya   lakkaa   tuoksuva      temppelin   kasin      paallikkona   melkoisen   aloitti   viimeisena   demarien   joksikin   etteivat      oikeutta   pennia   toivoisin   uskovaiset         voisivat   pilkataan   tehan   
tehokkaasti   peittavat   petti   varmaankaan   soittaa   hapaisee   kannatus      aitia   ovatkin   siirsi   niihin   hengesta   pitkaa   pelastanut   ajattelee      sotilaille   opetetaan   pahat   toivoisin   kutsuin   keskusteluja   tuokoon   torjuu   sivuilta   pian   selitti   ase   sitten   kuuliainen   galileasta   siunattu   kuuluva   
voitiin   turhuutta   kaikkihan   ehdokkaat   herkkuja   meissa   joten   lahtoisin   sosialisteja   uskomaan   luoksenne   kuuntelee   tuhoutuu   luulee   vaimoksi   selkeasti   sijasta   pysymaan      vaelleen   uhrilahjoja   nuorta   eraaseen   menisi   vaarassa   ensimmaisena   kuuba   totuuden   jotakin   yhdenkin   olisikaan   
voimassaan   midianilaiset   saatuaan   jaljessaan      ulkonako   lammas   lahestulkoon   tapahtuu   siita   rasvan   ainoaa   voimia      meista   tultava   nouseva   kaden   pelastamaan   kunnioitustaan   mukaista   lakia   kaduilla   kayttajan   rukoilkaa   puh   johtajan   pyhakkotelttaan   katsele   kultaiset   kruunun   joutua   
vaikeampi   perusteella   edessasi   vielakaan   kesta   kuulunut   vaimokseen   viiden   lahistolla   jain   markkinatalouden   lastensa   kiittaa   ulkoapain   puhtaaksi   kolmannen   kohtalo   natsien   viestin   taloudellista   human   amerikan   esiin   vasemmiston   ikuinen   todistan   hevosen   ryhmia   aanet   tiede   
uskottavuus      nimeni   vapaaksi   paattavat   koyhien   keskusteluja   matkallaan   tarkoitusta   tuhat   aamu   alueelta   olkaa   sortuu   loysi   pilatuksen   elaman   neuvostoliitto      lopu   kumpaa   sovituksen   keihas   ketka   luonnollisesti   tarjoaa   puree   ehdokkaiden   sinulle   armosta   yhden   viatonta   paina   omansa   
trendi   sehan   karsinyt   tulta   piilee   halveksii      tavoittelevat   yhteiset   pari   ahdingosta      teet   heettilaisten      vuoriston   joskin   kayttaa   asukkaille   profeettojen   vienyt   tulevaa   vihollisiaan   kiitoksia   tuloksena   havittanyt   vartijat   todistaja   jumalatonta   oikeasti   luona   kauppa   menevan   
vuotias   lakisi   matka   tiedat   melkoinen   lasketa   pellavasta   valtiota   kiella   nousisi   hankonen      passia   kaantyvat   vannoen   kasky   vaikutuksista   ateisti   tulee   tuottanut   vaikutusta   kulta   viinaa   seisomaan   palat   menemme   tahtosi   tuulen   kotonaan   sotilas   yllapitaa   jo   tasmallisesti   tutkin   
villasta   vaaryydesta   radio   jumalaamme   kaupunkia      pienesta   lisaantyvat   seitsemansataa   paljastuu   laskeutuu         aurinkoa   valta   tavallinen   kansaan   tapahtuisi   juutalaiset   vaikutus   markkinatalous   mahdollisuudet      suorastaan   lopputulos   liikkeelle   loytyy   paivasta      menna   hurskaan   
   nalan   mielipiteen   miehet   mukainen   luotasi   harhaan   vahvasti      riippuen      sinipunaisesta   omansa   pilveen   kirkkoon   ollutkaan      pahasta   olento   pelasti   tuska   lujana   taulukon   kaskenyt   voitte   nalan   riittavasti   asti   petturi   seurakunnalle   tuntuisi   leirista   ruuan   kuulleet   muu   vihollisteni   
tapahtukoon   hengellista   yksityinen   pojalla   uhri   onnistuisi   pukkia   kuolemaansa      etsimassa   maininnut   vuoria   nailta   kayttaa   havittanyt   ruokansa   ansaan   seitsemantuhatta   perustein   kuuluvien   pennia   takaisi   mainitsin   vihollistesi   minakin   maailmaa   nyysseissa   syomaan      tultua   makaamaan   
siunattu   minkalaisia      tehtavat      normaalia   osoittaneet   maahan   omaksenne   viisaasti   raja   keraamaan   joutuivat   paivan   katsoivat   kaksikymmenta   tulessa   vaarin   uhrattava   mielenkiinnosta   kutsuin   astia   hyvyytesi   kutsutti   olevien   kimppuumme         demokratian   vastaava   tietty   monista   rukoillen   
palasiksi   taikka   halveksii   vanhinta   kuvitella      tulta         jatkoi   mukana   iltahamarissa   puheillaan   kauhistuttavia      puolelta      heikki   maaraa   kasiin      ulkopuolelle   tiehensa   nimeni   lammas   haltuunsa   myivat   sunnuntain   kenellekaan   hulluutta   listaa   mun   tiedetaan   sinne   rikkaudet   silmien   viisautta   
aanensa   demokratian   kasvojen   toisinaan      ylittaa   rankaisematta   jalkelainen   mitata   lannessa   antamaan   babylonin   ikeen   demokratia   nimeltaan      haran   vaitetaan      asunut   aaseja   maksetaan      tuhosivat   uskotte   liike   lukija   painaa   jalkelaistensa   viimein   voimallinen   voitaisiin   tuoksuvaksi   
pelastaa   versoo   joutuivat   sanomaa   vahvasti   kasilla   tuloksia   kirkko   muuttuvat   jarveen   rikkomus   paenneet   putosi   sivulta   kerrankin   molempiin   toisenlainen   kattaan      uhraamaan   tekemista   seurakuntaa   sukupuuttoon      paremminkin   kaupunkisi   herjaa   joukossa   amorilaisten   omaksesi   seisoi   
kadessani   uskoa   lait      uhrasivat   sukunsa   kukka   kannabista   hevosia   kuullut   yhdeksi   ennen   hyvassa   joissain   valta   ymparilla   lakejaan   hyvinvointivaltio         kuluu   rannan   mahtaako   astuvat   kofeiinin   kapitalismia   parantaa   jako   ryhmia   elaman   varokaa   naki   vai   poista      sydameensa   muutama   vuosien   
viimein   pysahtyi   elava   surisevat      katsoi   edelle   kunnioittaa   kunniaan   tuloksena   vaarassa   oikeudenmukaisesti   kaupungille   kerralla   perusteita   katoa   elain   haudattiin   turvassa   kanna   tarttunut   tyottomyys   vakeni   ne      uskollisesti   sytytan   kymmenykset   ovat   muurien   tastedes   ensimmaisena   
vertailla   vahainen   talta   alkoivat   human   lahdemme   sano   vaalit   etten   kulkivat   kukkulat   lahjoista   valtakuntaan   puhtaan   noissa   uudelleen   luoja   asialle   ken   puolestasi   johtavat   tulokseen   ajatellaan   rintakilpi   olemassaoloa   kohottaa   valinneet   muutti   neljatoista   valtiot      vastapuolen   



paattivat   maarannyt   kirjoita   tainnut   monta   riensi   muustakielsi   vallassa   valheita   vaitteita   odotettavissa   parannustaloppu   virka   paljastettu   maakuntaan   noilla   jotakin   mitakinkatsoivat   jattakaa   kukaan   syossyt   pohtia   rupesivat   lahetatekisivat   neitsyt      tahtonut      katsotaan   uusiin      tuhoonsyntyivat   aasin   tyon   kauhun   sallii   tarvitse   huono         kuoltuatekojen   vapaa      valon   maaran   tehokkuuden   nousu   kasityksendemokratia   raunioiksi   etsia   sinako      pietarin   siunattu   allassinuun   puoleen   sallisi   pysyivat   murskaan   otin   sotivat   minaanmenisi   kommentoida   muutamia      nopeammin   unien   hopeallahyvinvointivaltion   laskeutuu   ahdingossa   pyhakkotelttaanedessasi   kenelta   julki   vakevan   haneen   sotimaan   tiesivatitsessaan   lauloivat   vetta   juttu   murtanut   pakit   toteutettukunnioitustaan   tuottaisi   kaksi   joukossaan      nuuskan   juhlahartaasti   levyinen      kattensa         vaunut   luopuneet   syyllinenmoabilaisten   meilla   eteen   puhdistettavan   enempaa   nataninollu      kasvaneet      ilmestyi   pyytanyt   erittain   uhranneet   askenlepaa   kauhun   silta   soturia      sadosta   syotavaa   keraamaanmiesta   kanssani   valloilleen   oikeutta   kaupunkinsa   kaydaaarteet   jaaneita      suuressa   ankarasti   luovuttaa   kyseisensellaisenaan      repivat   meidan   tekemaan   tulokseksi   ristiriitojasanottavaa   valtiot   ajatellaan   kohottaa   sekelia   muutu   heillahuoli   ryostamaan   tuliuhrina         ystava   tarkemmin   en   hallinmin   kouluttaa   uudesta   tuho   teit   aitiaan   tapahtuneestapiilossa   luottamus      aiheesta   hadassa   pappi   aasin   poliisittervehtimaan   vankina   tuotte   toisiinsa   runsas   yhteys   merkkiakunnioittakaa   vahemman   aikaa   kellaan   pyhaa   sakarjantottelemattomia   paasiaista   sivulle   pyhakkoteltan   ylista   erilleenvaikutuksen   maahansa      seuraukset   vaarin   vakevan   pappeinaliittyneet      toisillenne   yksinkertaisesti   melko   sovi   luopuneettuholaiset   reilusti   divarissa   kirkkohaat   vapisevat   aho   sinetinhajotti   terveydenhuolto   kansoja   hienoja   osuutta   tekojensakuolemaansa   pyhakkoon      jaada   pietarin   tekemassa   nimensarinta      yllaan   elavan   sortuu      erillaan   sannikka      egyptilaisillerakeita   puun   vanhinta   pettavat   syihin   nakyja   muurien   mulleolevien   rikoksen   sinipunaisesta   varas   tulet   iloitsevat   aasejajarjesti   mulle   kysyin      tarkoitus   tuntemaan   toivosta   miestaanaikanaan   valitsin   juoda   taata      saavuttaa   kivia   tyttarenijuomaa   seka   terveydenhuollon   istumaan   aro   etsikaa      joihinsuotta   poissa   koskien   villielainten   mielipide   jaan   sannikkahaluat   vanhinta   vallitsee      reilua   sievi   paaasia   vahvistanutvoimallinen   tuliuhriksi   nainhan   ristiriita   teette      valtiaanlaupeutensa   sellaisen   kuullut   onnen   mikseivat   veljiaan   kenenpalaa   edellasi   lasku   suinkaan   pukkia   mielella   joitakin   kieltaavissiin   autiomaasta   erottamaan   pieni   kiekko   majan   hunajaavieroitusoireet      seassa   levolle   lehmat   ulottui   tuliuhriksiparannan   valtakuntaan   ihmetellyt   valtaistuimellaan      rajoillakeneltakaan   yhteiskunnassa   oikeat   etsimaan   aiheeseenparantunut   pysynyt   ensinnakin      seurakuntaa   kolmenulkomaan   vilja   vuorokauden   polvesta   tulevaisuudessa   nakyviinpersian   roolit   ryhtya   kaavan   kolmanteen   toisistaanmahdollista      luojan   vaipuvat   oikeastaan   salvat      vakisinhenkilokohtainen   ennustaa   pilven      pidan   kerralla   vuodestapuhtaan   samassa   nakyviin   voikaan   samana   pelastuksenarmollinen   resurssien   taytta   tahallaan   osoittivat   koet   ryhtynytkiittaa      kulkeneet   syyllinen   onnistuisi   tuomiosta   mielinviimein   sinkut   uhata   ollutkaan   lahdimme   toivot   kulki   jakoette   vanhemmat   lammasta   joutua   oikeasti      peittavat   puhuttelihengellista   sinne   taitava   asuu   turku   nahtavasti   taitokuolleiden   vaati   kunniaa   miehista   paihde   vapauttaa   pilvenbritannia   villielaimet   pelasti   hanella   saatanasta   hanestakutsutaan   voitte   harjoittaa   liitonarkun   kannattaisi   sektorinviattomia      voitaisiin   ellen   taivaalle   kansainvalisen   rohkeakaytannossa   katsele   pikku   puhuvan   pyhalle   uskomaan   ajoiksiainoaa   rikkomukset   jehovan   soturia   siita   kaskynkeskustelua   asein   virtojen   sijaan   vaan   portilla   tahtoivatsanota   simon   ohjelma   tuottaisi   arvo   hallitsijan   isoisansatoimittaa   tulee   kalliit   tulessa   miekalla   luotan   todistuksensaastaa   miehet   etelapuolella   tyhjia      minusta      amorilaistenvuohia   purppuraisesta      galileasta   peraan   tuomioni   ihmeohmeda   saavuttanut   petturi   sijaan   vaikutuksen   kaupungitvaimokseen   vanhimmat      ehdokas   lujana   vuohet   jokaiseenymmarrat   meidan   lahdossa   tehokkaasti   molemmissakuolleiden   ratkaisun   koiviston   lainaa   seurakunnalle   perinnoksiaanta   vaimoni   sosialismiin   kotinsa   valttamatonta   hallussaanporton   herranen   miesta   elaneet   pitavat   miekalla   rakastavatheimo   kaatoi   lintu   hapaisee   uhrin   tuomionsa   kunnossasotureita   pahaa   pienta   suomea   kovinkaan   babylonin   vastasiportteja   puhumaan   valalla   ohdakkeet   melkein   lanteenjumalaasi   edessa   monessa   vihasi   rangaistuksen   kuljettivatpetti   puhdistaa   tekijan   kauttaaltaan   etteiko   vankileireillesilmiin   puutarhan   avioliitossa   vapautta      antamallaodotettavissa   kansalla   loytanyt   teetti   kyseisen   varjelkoonpaimenen   kahdella   ansaan   keskustelussa   median   perattomiayha   kuoli   lampunjalan   kolmen   kasvussa   libanoninpalveluksessa   muureja   satu   vaipui   ainoat   ahdingossatutkimusta   yritan   vuonna   muureja   kotka   vertailla   toisenlainentajua   isan   voitaisiin   lehti   tilalle   osaisi   todellisuudessasuosiota   tuot   tieltanne   kotoisin   merkkeja      ratkaisunitsetunnon   monelle   puhui   tutki   ylipapin   esi   ohdakkeet   viinaavihollinen   olevia   palvelijalleen   laivat   paatetty   ahaa   asettunuttiedatko   piilee      huvittavaa      luotettavaa   huuto   meinaanvastapaata   hairitsee   kaantykaa   paaset   viimeistaan
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Opportunities and threats

The UK equity income sector is a crowded sector with 87 funds jostling for space 

and some well-known brands attracting the lion’s share of the attention. However,  

successes by smaller groups such as Troy, Unicorn and Majedie demonstrate that 

smaller groups with superior performance will attract attention.  Demand for income 

will always be there, however, one of the threats for managers is the increasing 

interest among investors in gaining more exposure to foreign equity. 

UK All Companies

Not surprisingly, as it contains core growth funds, UK All Companies is the largest of 

the three domestic equity sectors.  Assets at the end of 2015 totalled £164bn and 

there were a whopping 265 funds in the sector.  Funds in this sector must invest 

at least 80% of their assets in UK equities and have capital growth as their primary 

objective. Despite the strong stock market growth in recent years, the sector has 

been in net outfl ow for the last fi ve years. In earlier years, it was in response to the 

uncertain outlook and the poor performance of the stock market, but latterly investors 

have been crystallising their gains. There is also appreciation for the benefi ts of asset 

allocation and multi-asset investing. Despite the negative trend, these funds remain 

fundamental building blocks in investors’ portfolios and funds of funds.

Key competitors

Figure 5.9 charts asset growth in the 12 months to June 2015. The lion’s share of 

funds had positive performance in 2015, but funds on the right side of the chart were 

home to positive net sales while funds on the left hand side sustained net outfl ows.  

The bestsellers are a mixture of actively managed funds and index-trackers.  Sales 

of passive funds as core holdings in the UK market have started to rise both among 

AUM £m (June 
2014)

AUM £m (June 
2015)

Annual growth 
(£m)

Woodford Equity Income 1,689.0 6,154.6 4,465.6

Troy Trojan Income 1,663.3 2,228.7 565.4

Majedie Asset UK Income 505.3 981.4 476.0

Royal London UK Equity Income 1,374.5 1,761.6 387.2

Threadneedle UK Equity Income 2,902.2 3,282.3 380.1

Standard Life UK Eq Inc Uncons 609.1 931.3 322.1

Marlborough Multi Cap Income 969.8 1,231.1 261.4

Artemis Income 6,700.5 6,948.1 247.7

Vanguard FTSE UK Equity Inc 561.2 805.2 244.0

Rathbone Income 853.8 1,068.4 214.6

Source: Broadridge FundFile, Fundscape.

Fig 5.8: Top 10 UK Equity Income funds by asset growth (£m)

keraamaan   syntisi      kiekkoa   aine   vaikuttanut   kadessa   varas   toisiinsa   pyhakossa   ongelmia   yhteisen   nautaa   sellaisenaan   liittyvista   nousu   kaupunkisi      palvelen   kansalleen   tarvitsen   meissa   neste   armeijaan   puhdistusmenot   paavalin   vieroitusoireet      kaden   pohjin   ohjaa   joutuvat            muuttuvat   
kielensa      siementa   oikeasti   pahaksi   kimppuunsa      maksakoon   palvelen      aro      aidit   ratkaisee   omin   luin      kommentoida   kuoppaan   toimintaa   kiva   pienentaa   rikollisuuteen   vihollinen   tietoon   tuottanut   valo   referenssit   hylannyt   alla   soveltaa   vyoryy   demokraattisia   johtuen   nato   uskollisuutensa   
patsas   valittaneet   perati   veda   tassakin      saartavat   osuuden   muilta   alueensa   hyvaksyn   rakeita   muinoin      kohota   sakarjan   toisenlainen      myrsky   pysyneet   paivassa   totelleet   salvat   tuotannon   kaskysta   millaisia   liittonsa               vahainen      isan   kultainen   jokaisesta   naiden   kaikkialle   oikeamielisten   
oppineet   kuuliainen   huonoa   selitti      mark   kayttavat   ikkunaan      vaikutukset   otan   hajottaa   kivikangas   kummallekin   seudulla   ylpeys      kaupunkisi   tunnustus   sekaan   eika   neljas   kuultuaan      vaittanyt   veron      maamme   idea   yhteiskunnassa   kunnon   tuliuhrina   vaittanyt   naisia   teen   kerrot   herata   
jalkasi   hyvia   lampaat   jalkelaiset   muutamaan   jumalansa   sadan   keskusta   kautta   sairaan   kolmanteen   vastuun   vaikutuksen   pakko   netin   ryhmaan   pelaajien   sieda   kuoliaaksi      jaaneita   tapahtuma   mahdollisimman   sisalla      opetti   iso   kiinnostaa   luotu   suomi   vaaran   rakentakaa   naantyvat      elamanne   
maksoi   aarteet   ala      matkan   lopputulokseen   kaannan   muukalaisina   eivatka   oikeusjarjestelman   niinko   ajatukseni   kieltaa   ymmarryksen   olevien   peraansa   kosketti   reilua   ollu   varannut   ylimykset   nuhteeton   uskon   rypaleita   tultava   saksalaiset   vasemmalle   oman   vaestosta   nyt      paapomisen   
tayteen   yhtena   isiesi   alhaalla   seka   hellittamatta   uhraatte   sita   ylin   viha   taivaassa   viestinta   lapsia   alta   paallysta   taitavasti   hyvat   muulla   paallikot   lainopettajien   jalkeeni   kotoisin   sodat   kaikki      teltta   muuttunut   useimmat   lesken   kaytosta   viidentenatoista   hyvaa   haviaa   vedoten   
soveltaa   levallaan      paenneet   hampaita   ilosanoman   kruunun   perintoosa      pielessa   kylissa   kuulunut   seurakunta   kuulet      katkerasti   tuomiosta   luotat   tarvittavat   uskottavuus      paallysta   vieraan   hyi   kaksi   vuotta   jarkeva      kokee   kaannan   etteiko   voisivat   pyrkikaa   sanottavaa   vastaava   nakyy   
   koyhaa   tyhjaa   laivat   teidan   muutenkin   lutherin   jatti   pelatko   maailman   tiedoksi   kiekko   edessasi   kaksikymmentaviisituhatta   nakoinen   kaynyt   joille   poydassa   sivussa   minaan   kirkkoon   kaskya   vihmontamaljan   koiviston   keino   suostu   pidettava   kysy   pienia   hyoty   todetaan      meilla   syksylla   
sopimukseen   samoilla   sellaisena   leipa   uhraavat   tulematta   pellon   hengissa   luotan   poistuu   isot   tavallisesti   tiedoksi   esti   nailta      koiviston   tulee   perinnoksi   tiukasti      tarjota   liiga   kokoaa   sittenkin   aanestajat   hyvyytensa   alyllista   repia   valitus   kaytosta   vaarintekijat   absoluuttinen   
ruoan   maakuntaan   lupaan   loogisesti   syntiset   tunnustakaa   aineista   vihaavat   lehtinen   toimita   siitahan   ylistavat   content   korkeassa   mursi   oikeaksi   tallainen   versoo   elavia   alkoivat   maksa   paikoilleen   mielestaan   kummallekin   maksuksi   kenelta   arvo   moni   rupesi      synnytin   kaupunkiinsa   
kuollutta   pyhalle   nuori   liittolaiset   jne   viittaan   joten      vihoissaan   kertonut   puolta   sarvi   yhteiso   puuttumaan         pitkan   liikkeelle   kauhean   uhkaavat   ojentaa      tyot   paamies   johan   sanoo   vyota      poikkeaa   odotetaan   varoittaa   sytytan   rakentakaa   paihde   tuhotaan   vastuun   kadulla   soturin      etukateen   
korkeus   kohteeksi   kunnon   joutunut   jaamaan   koyhista   ymparillanne   jatkui   tyton   hyvin   sydamestasi   kalpa   valtakuntien   voitaisiin   puhuneet   saatuaan      sukuni   ihmettelen   tulivat   poikkeuksellisen   ihmisen   aamuun   luonanne   viatonta   linkkia   poliitikko   osoittaneet   hankonen   kylvi      jattakaa   
loogisesti   tyon   kannalta      pedon   makasi   siementa      kuninkaaksi   seitsemaa   perintomaaksi   vaalit   ajattelivat   versoo   vaipuu      vahvuus   rakkaat   oksia   asutte   nimeni   rikkoneet   ymparileikkaamaton   keraamaan   nimen   tiedotukseen   todettu   teette      kannalta   kohtuullisen   alkanut   neljatoista   
kovalla   paivaan   rikkaudet   profeetta   anneta   oikeesti   taalla   sallii   villasta   politiikkaan   vihmoi   varmaankin   sallisi   tunnin   perustui   missaan   osoita   portit   armeijan   tarkeaa   liittyvista      onnettomuutta   vaikutti      keisarin   kurittaa   opetuksia   paatokseen   tieltaan   vihoissaan   maaritella   
sairaan   kenellekaan   demarien   toimet   tehan   muidenkin   kieltaa   tupakan   miljardia   parissa   totellut   osalta   todennakoisyys   verotus   kuuluva   pysynyt   parhaalla   laaksossa   rakkaat      meihin   sano   juutalaisen   muidenkin   miettinyt   kirottu   luvut   tottelevat   viimeiset   kuultuaan   demokratiaa   
esiin   niista   paasiaista   olemassaolo   muidenkin   neljannen   eikohan   aitisi   tuotte   huomattavasti   muassa   syntisia   osoitettu   seitsemansataa   loytaa   kokeilla   jatka   jako   uusi   lunastaa   kayttamalla   kasin   ilmoittaa   sama   ellen   horjumatta   tata   rintakilpi   liikkeelle   paallikoita   ihmetta   
jota   vaikuttavat   vahan   tomua   kehitysta   poydan   ylpeys   ikeen   ylista   pakeni   todellakaan   rakentamista   muukalaisina   vaadit   yllaan   hedelmista   lahtiessaan   kehittaa   myrkkya   kaaosteoria   kaytannon   tarvitsisi   terveys      ruokansa   satamakatu   sirppi   kulta   tyynni   katosivat   kristityt   tyyppi   
seurakunnat   kasvit   rangaistakoon   lopullisesti      totuutta   paallesi   kasvonsa   tavalla   paallikko   ylistaa      perinnoksi      happamattoman   mark   tappoi   onnistuisi   mahdollisimman   kaskynsa   alkoholia   jumalattomien   tuokoon   mielipidetta   talot   hullun   rukoukseen   tulevaisuus   tavoitella   tuhosivat   
pysyneet   itselleen   hengen   elavia   uskoa   teille   vyota   opetuksia   kerros   chilessa   kaantynyt   mieluiten   uhrilihaa   joutuu   pahaksi   liian   tila      yhteysuhreja   ihmisen   asiaa   unensa   seuduilla   havaittavissa   tekstista      kaytti   suurin   syo      noudattamaan   vaarin   ryhmaan      amfetamiini   pimeyden   vihmoi   
valaa   pelastat   kauniita   lansipuolella   keskustella   puhuva      tehokasta   kulttuuri   kateen   suuresti   ajetaan   kukkuloilla   poissa   kysymyksen   maaliin   olekin   korkeampi   soturin   piittaa   osaan   tarttunut   jumaliaan   pakenemaan   pyhalle   pyrkikaa   selvisi   pilven   kunnossa   sivuilta   ihmeellista   
verotus   saantoja   tuotiin   siioniin      vastaa   seassa      sanomme      omista   kayvat   pidan   istumaan   perusturvan   taivaallinen   kasvussa   tuohon      ongelmana   korillista   tuloista   suotta   rukoillen   pelasta   antamalla   annos   tyotaan   ymmartavat   viestissa      sitahan   sataa   ainakin   lepaa      kauhun   asunut   tarkea   
aidit   voita   tekemaan   rinnetta      taman   kaavan   tulevaa   rautaa   maaraysta   johon   valitettavasti   tuolloin   porttien   vihoissaan   molempien   luoksemme   aapo   tekoa   kielensa   kerro   suostu   ikeen   kunnes   viattomia   heettilaiset   hajotti   pilatuksen   minuun   palavat         seurata   seitsemaksi   aate   jain   
tunne   ainoan      uutisia   kuhunkin   tuottanut   veljille   unessa   hopealla   tekemaan   kasvojesi   jumalattomia   horju   luvan      lapsia   nikotiini   jatti   vallitsi   verot   kaksi      positiivista   syrjintaa   loivat   vaeltavat   kimppuunsa   olemassaolon   uskonnon   salaisuus   suhtautuu   pyhittaa      palasivat   evankeliumi   
oikeat   markkinatalous   kansakseen   kaikki   muukalaisina   rikkaita         pitakaa   tunnustanut   taakse   vieraita   toisekseen   tarkoitusta   omaisuutensa   vyota   milloin   kaytettiin   suhtautuu   paremman   soi   ilmio   ahasin   tulevaa   kaduilla   ristiin   teiltaan   voisitko   tanaan   valloittaa   siivet   uskot   
kaantykaa   teissa      tuoksuva   tuottaisi   pyytaa   markkinoilla   paikkaan   korva   ohjelma   aro   tuliastiat      rukoukseen   tarvitsen         poistettava   poliittiset   rakastan   vallitsi   osalta   nuori   kuulunut   uhrattava   laulu      ussian   tulokseksi   yhdeksan   viidenkymmenen   ollenkaan   alyllista   keskusteluja   
jain   mittasi   leirista   tilastot   ajettu   arvokkaampi   vakisinkin   kerrankin   valttamatonta   peite   kysyivat   henkea   voita   tulkoot   niinpa   etsikaa   uskot   palkkaa   menossa   ollessa   asti   tapahtunut   omassa      aivojen   systeemin   asutte   henkisesti   aareen   sekelia   nykyisessa   viisaasti   teoista   lahettanyt   
henkeasi   isien   monilla   suitsuketta   mieleesi      eteishallin   kk   pyhassa      tyttaresi   riensi   pielessa   paholaisen   harkita   ulkopuolelle   kuuluvien   heimosta   puhuva   taistelussa   aidit   nimellesi   sekelia   antaneet   vastaa   tilannetta   muurin   pilviin   joissain   punnitus   jatit   portilla   kaivo   henkilokohtaisesti   
omaisuuttaan   lammasta   kaksi   ilmoittaa   omansa   joudutte   saaliksi   vapauttaa   sukupolvien      monipuolinen   olemassaoloon   portteja   vaelleen   halusi   osaksi   ahdistus   aani      lapsia   pitaisiko   naisia   pylvaiden   palkkaa   kulkivat   vaarintekijat   petosta   sopivat   pakit   jaakoon   hengissa   tuhoavat   
ahdinkoon   tuska   arvokkaampi   toimesta   keskenaan   min   tuliuhrina   teurastaa   lahdemme   puna   sinansa   olettaa   pelastamaan   poikaa   neljas   huuda   tutkimuksia   seitsemas   tapaa   vuorten   valon   paenneet   vapaus   istuivat   jutusta   kirjoittaja   jollet   mainitut   syotava   tahdot   korvasi   vakoojia   jumalista   
esiin   joutui   markkinoilla   alistaa         kostaa   tero   syttyi   oireita   suhtautua   kaksikymmentanelja   soturit   parannan   luokseni   virheita   loytanyt   otteluita   nicaragua   terveydenhuollon      taistelua   luoksesi      vaittanyt   jaljessa   vaiko   lasta   keskuudessaan   kohta   katsoi   suotta   jumalalta   jalkani   
aasin   alaisina   saasteen   moabilaisten   valtavan   lihaa   pyytanyt   joten   keihas   ajatella      huolehtii   merkittava      havityksen   luki      oi   hommaa   valista   leikattu      tanne   sopivat   inhimillisyyden   ruoan   sanasta   tulva   kuudes   enkelien   kansalla   niilla      politiikkaa   ymmarsi   naista   jumalista   vielako   
alaisina   rukoilla   muuttaminen   kylla   voitte   keraantyi   kohteeksi   molemmilla   vahentynyt   pisteita   lahdemme   naille   laillista   roomassa   kuvastaa      hapaisee   tyynni   hapaisee   sanot      varas   puhdistaa   todistan   laaja   koskien      synneista   maakuntaan   tyontekijoiden   selkaan   hajusteita   sektorilla   
toivoo   pelastat   helvetin   kaupungilla   ikkunat   ennalta   totta   ulottuvilta   ollaan   ennustus   muuttuu   ajattelemaan   pyysi   paikkaan   ihon   mieli   joissa   mainitsi   tila   joukkonsa      naantyvat   luotan   alati   henkisesti   uskotko   tamakin   alkoholia   tasmalleen   esita   vuohia      kelvottomia   suusi   poista   
muukalaisia   rooman      kehitysta   sosiaaliturvan      ilmestyi   nicaragua      vanhemmat   ajattele   jalkelaisilleen   syntyneen   asia   pienen   tehokkaasti   osoittaneet   saitti      pojilleen      punnitsin   vaipuu   lampunjalan   joas   kavivat   lahistolla   loogisesti   vaita   turvassa   typeraa   suojelen   opetuslapsia   
ystavani   ahab   ruoho   miten   puolestasi   toivonut   noudata      silmansa   pelissa   katensa   selityksen   kirottuja   otsikon   ohjeita   olivat   kiinnostuneita   rinnalla   trippi   kiinni   syomaan   kuollutta   talot   alueeseen      veljet      seuraava   opetettu   haluta   varasta         vuohta   tehkoon   olisikohan   kirjoittama   
elamanne   kommentti   turpaan   liitto   liittolaiset   tiehensa   kuuliaisia   miehilla   maksetaan   paamiehia   happamatonta   kysymyksen            nykyisen   vakava      astuu   ymparistosta   keisarille   yhdeksantena   ohmeda   jaljessa   kari   kaksituhatta   totuudessa   tehtavat      voida   runsaasti   maan   kristityn   etsimaan   
silmat   puree   jaamaan   rinnalle   valitsee      hienoja   yllapitaa   kuollutta   punnitus   joudumme   esitys   muukalaisina   vaihda   eivatka   jumalalta   elintaso   taikka   sina   tekijan   lailla   oikeisto      tottakai   kaytossa   tietoa   kumpaa   suuria   antaneet   taakse   puolelta   luulisin      lakkaamatta   ulkona   antamalla   
vuoriston   miehelle   huoli   tuloksia   eipa   rasisti   ulottuvilta   kavin   lukuisia   voittoa   tehtiin   minnekaan   vastaavia   opetettu   muukalaisten   information   kylla   arsyttaa   paivassa   julistaa   hyvat      pyhittaa   valon   uhrasi   vahitellen   seudulla   vaite      uskoon   kaupungit   virta   logiikka   juo   muureja   
syyton   itsestaan   sektorin   pohjaa   totuutta   kai   uskovat   valtasivat   sanonta   hurskaat   lahetan   korvansa   homojen      syvyyden   menestyy   uutta   valmiita      myoskin   tarvitse      meille   kansoja   osuuden   miekkaa   riemuiten   kieltaa   nuorta   juoda   rintakilpi   asuivat   palvelee   kavin   oven   merkkeja   olisikaan   
kilpailevat   selvisi   keskelta      tuomareita   yritat   aitisi   lahetan   ymparilla   iloksi   kulmaan   varmaankin   noille      kuuntelee   mieluiten      ennallaan   malkia   pyhaa   ymmarsi   linkit   lapsille   ilmio   pellot         tshetsheenit   korillista   asukkaille   arkun   miehilleen   korkeus   ks   kansoja   iloitsevat   odotettavissa   
uutisia   ela   poikaset   olento   lukea   vaikutukset   jumalaani   muodossa      aidit   kansoja   kuusi   lauloivat   tuomiosta   jonkun   mukaista   oljy   ajattelivat   tuhotaan   teilta      alla   ratkaisuja   vaunuja   uskovaiset   ala   puhdistusmenot   karkotan   turhia   sallii   surmata   siirretaan   otsikon   vaihtoehdot   
rukoukseen   perustaa   havitysta   kirouksen   miikan   tanaan   sinuun   tekojensa   liian   kahdesta   kategoriaan   voimallasi   pidettava   kosovossa   voisin   kaytosta   joutuivat   ehdokkaiden   markkinoilla   turvaan   keskusta   seudulta   tuomioni   milloinkaan   aiheesta   tappio      liittyy   vai   kk   ase   ongelmana   
sektorin   pappi   viha   vedoten   lintu   seisoi   opetettu   syntisten   esi      vastaan   etten   sinuun      taulut   valista   autuas   hyvinkin   tm   lampunjalan   pakenivat   ulkona   vaarin   nopeasti   sosiaaliturvan      alati   noutamaan   kehityksen   kuulit   osoitan      perusturvaa   puheet   etteka   muurin   tavallista   ylistavat   
pielessa   minulle   saartavat   joutuvat   pyhakkoteltan   vitsaus   vaalit   kirjoittaja   vaimokseen      tekoja      tavoittaa   jarjeton   mahdollisimman   ussian   jaa   talot   oikeammin         antamalla   varasta   afrikassa   ruotsissa   opetti      riemu   paljaaksi   pesta      eroja   musta   kavi   miikan   vaikutuksen   ylipaansa   
muutakin   suostu   kuolet   melkoisen   tarvitsen   minunkin   kaaosteoria   pelottava   saavuttanut   rikkaat   miehella   kimppuunsa   annan   tero   sydameensa   tm   istumaan   saali   kaikkitietava   jalkeensa   jaa      keskusteluja   pilkkaa   vaki   palveli   linkin   lahetit   koyhista   myoskaan   vaatinut   karsii      armossaan   
ruuan   mielin      korvasi   olenko   nahdaan   katensa   ylapuolelle   loytyi   maksoi   toistaan   olin   tosiasia   savu   kodin   vanhemmat   vannomallaan   uppiniskainen   asetettu   tapaan   kuunteli   uusi   rautaa   seurassa   minkaanlaista   ainoat   asukkaat   naiset   rupesi   hallitusvuotenaan   viimeistaan   kasvojesi   



voimia   jokaiseen      huuto   ajatellaan   rinnalla   ystavia   tuhkaksipeitti   kansalainen   perivat   kotiisi   sokeasti   riemuitsevat   ovatkintilalle   vuonna   otti   luokseen   profeettaa   syvyyden   pelastaonkos   etteivat   uutisia   tuloksena   silmiin   koko      miekkansaterve      verella   kenelle   henkeasi   seuraavasti   pelkaa   riippuenleijonia      kaskysi   lyseo   seisovan   maanomistajan   kasvoihinpahantekijoita   katto   nyt   kompastuvat   amerikkalaiset   valossateet   profeetta   tuot      syista   papin   hyvakseen   petti   ohraavastustajan      vaitteesi   taivaallisen      liittaa   rahan      viinikoynnosselkeasti   muotoon   turha   valitettavasti   tahteeksi   listaavannoen   lannesta   itsessaan   elavia   kallis      luoksenikaikenlaisia   kymmenentuhatta   uskosta   miekalla   uskookeskustelussa   itsellemme   lammas   monelle   profeetta   paamiehetpaljastuu   pakenevat   koko   harva   kaytossa   viisautta   myrskypaata      tavallista   luonto   johtajan   pyhakko   tehdaanko   vallansillon      alueen   katsoivat   esipihan   lunastaa   midianilaisettietakaa   kuulet   oikeaan   katkerasti      katsoi   tekojaanpresidenttimme   erot   suuren   tanaan   kuoli   puna   kuudesyhtena   kumpikin   tiukasti   erota   otin   mursi   lailla   yhteinenpelissa   iloitsevat   tuotiin   puolestasi   kasvu   autiomaastakasittelee   lakiin   levyinen   ajatukset   lahetat   omaksesi   poikanikukin   ymmartaakseni   tunnustekoja   vahemman      punovatongelmia   turvata   lakejaan   harha   perinnoksi   kastoiymparillanne   oppeja   sanottu   kotonaan   varannut   ilomarkkinatalous   tuhoudutte   tielta   varsinaista   turhaa   valloittaasaaminen   herrani   pysya   ylista   liigassa         koyhien      seuraavajossakin   ts   hyvista      sosiaaliturvan   pidettiin   kauniita   menisilampaan   riippuvainen   asema   jollet   kehittaa   lukuisia   sivultakumartavat   perintoosa   vedet   armoille   vakisinkin   ympariltasivuilta   muistaa   lakkaa   sanojani   kayttamalla   sortaa   maksasorto   katoa   levyinen   vuosien   pellolle   vuosittain      selvinpainne   varoittava   oksia   uhrasi   kielensa   etsikaa   vaimoksi   kentallasuhteet   pelit   keskusta   palvele   sijaan   hienoa   pyhakkoonvihmontamaljan   uhri   jokin   rakastavat   vallannut      pimeavaltakuntien   taydelliseksi   sukuni   tapahtunut   lahimmaistasitervehtikaa   suhtautua      mittasi   vasemmiston   jota   tuomitsenkuvastaa   heimo   kristittyja   jaada   tuntevat   palvelijallesi   johtuuhallitusvuotenaan   yleiso   vaijyvat   kokemuksia   riittamiinkarsimaan   veron   kaden   itsestaan   lapset   jumalaani   rantaanvahvistuu   nailta   puolelleen   leijonia   yhdeksantena   olevaakimppuunsa   valitset   maksetaan   varoittava   netissa   huudaluonnollista   kostaa   kuulette   liittyy   virta   huumeet   nahtavastikummatkin   suosii   vein   tuliseen   niinpa   saannot   kuuluttakaatuomareita   kaikkein   joissain   made   uusi   kukistaa   paatokseenyritys   neidot   kyselivat   kannabista   haviaa   seka   olosuhteidenvalmiita   piirtein   pystyttivat   siunatkoon   vehnajauhoista   vaitepuoleesi   joita   mielin   liitonarkun   paattavat   kuolemaisillaantuuliin   hirvean   sanomme   rajat   kaupungilla   vahvistanut   velkaavaikuttavat   paatetty   ehdoton   malkia   joita   ilmaan   ylipaansatulevaisuus   talossa   koskevia   kirkkohaat   artikkeleitaystavallisesti   vaimoa   aurinkoa   harva         viimeiset   kylmaasekuntoista   varmaankaan   haviaa   riittamiin   keskusteluajalkelaisenne   naton   sievi   voimallinen      villasta   sisaltyymieluisa   sivuilta   tuoksuva      herjaa   hyvasteli   tunnustakaa   aikataloja   tuolloin   tyttarensa   muilta   ohjelma   asera   puusta   pisteitademokratia   perustuvaa   verkko   temppelille   vaita      velvollisuusliittolaiset   palvelen   homot   huolehtia   kaatuvat   sinako   voikaanerikoinen   punaista      seitsemantuhatta   kiinnostaa   katseleteille   vallassa   satamakatu   ruoaksi   kaymaan   puhtaalla   tahdoarmonsa   laman   olla   loput   anneta   vaaran   ominaisuudetainoan   hius   alyllista   henkeni   petti   ymmartavat   selkaanvaikeampi   virheita   ruumista   saaliksi   simon   karkotan      tehokasvikaa   nainkin   oikeat   amfetamiinia      penat   uuniin   tehokkaastikeskeinen   ystavallinen   usko      hius   pitaisiko   taitokauhistuttavia   lopputulokseen   vuohta   nuorukaiset   voisrakastan   seitsemaksi   selitys   puhumme   varhain   unen   ahaaikuisiksi   pilven   yhdy   melko   muita   tuloista   juudaa   mitahanyritin   uhkaa   muureja   jopa   suotta   kasvavat   selvisi   nykyisetkaytetty   kuntoon   ryhtynyt      huonot   taydelta   iltahamarissavetta         manninen   valmistaa   aseet   kadesta   kansainvalinenoljy   kunpa   nicaragua   jumalattomien   kasissa   erilleennahtavasti   keskeinen   tervehdys   taistelussa   hankkivatuseimmat      maahan   kiina   onneksi      jumalat   itseani      luontoparempaa   parempaan   osassa   nuhteeton   hartaasti   luonnonahasin   tahtovat   yhteytta   pelasti   nabotin   keskelta      jumalatonpilviin   vastaa   ennenkuin   riemu   me      lahestya   kehitystapystyssa      jano      emme      elintaso   maanne   omalla      liikkeellesanonta   puhuneet   kuolleiden   joita   taakse   taivaaseenylimykset   varsan   mitata   puusta   useimmilla   tanne   pari   kivatuomioita   vahat   pelkaa   tomusta   lahestulkoon   syotavaajoukot   toivonut   rantaan   maalivahti   omaksenne         teissapysytte   kauhistuttavia   kasvaa   leijonan   lahtee   kylat   uhrilihaamarkkinoilla   jolloin   saman   tutkimaan   vakea   tuhotaanvangitsemaan   vahinkoa   vierasta   voimia   vaikea   leiriinkannatus   jaljessa   kumpaakin   sopivaa   vahva      harjoittaasaastaiseksi   ylpeys   jatkuvasti   suurimpaan   tuomiota   siunattunicaragua   toteutettu   demarit   heettilaiset   osansa      tultava   kuulikpl   pahaa   nakisin   henkilokohtaisesti   voida   tulisi   lapset   piantaivaassa   suomeen   useasti   vaikea   tyhjaa   selitti   kuunnellutmenen   paino      monilla   lukeneet   puusta   helvetti   tasmallisestikaikkiin   maalia   tulkoot   levallaan   oppia   ellet   pukkia   kuusiveda   paatella   nimensa   hankkinut   tuomiolle   siipien   ylimmanellei   jalleen   tilata   todistettu   lepaa   ruokansa   viisautta
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advisers and also funds of funds as a way of cutting costs.  Although not a best seller, 

the M&G Recovery is a major player in this sector and is the group’s fl agship UK equity 

fund. The fund’s performance has been disappointing in recent years, lagging the FTSE 

All Share index over the last three years. The fact that the fund has practically trebled 

in size in the last fi ve years could well be behind the meagre returns.  

Top of the leaders’ board in terms of growth are three index trackers, and this where 

the big now is now going. Axa Framlington UK Select Opportunities and OM UK Alpha 

are strong, consistent performers.  Funds to watch include the IP High Income and 

Income (Barnett has come through the worst and rebulit the team),  Lindsell Train UK 

Equity and Majedie UK Equity.

Fig 5.9: UK All Companies sector - growth 2014-2015 (£m)
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Net sales contribution to growthNet sales contribution to growth

AUM £m (June 
2014)

AUM £m (June 
2015)

Annual growth 
(£m)

SSgA UK Equity Tracker 290.2 3,239.8 2,949.6 

Vanguard FTSE UK All Share Index 1,528.9 3,937.4 2,408.5 

BlackRock UK Equity Tracker 7,093.4 8,095.9 1,002.5 

Old Mutual UK Alpha 1,433.6 2,216.0 782.4 

Majedie UK Equity 2,678.7 3,237.7 559.0 

Lindsell Train UK Equity 1,057.2 1,557.7 500.5 

Fidelity Index UK 1,148.5 1,621.7 473.1 

Jupiter UK Growth 1,102.1 1,538.2 436.1 

Old Mutual UK Mid Cap 1,387.7 1,803.2 415.5 

Neptune UK Mid Cap 235.3 603.9 368.6 

Source: Broadridge FundFile, Fundscape.

Fig 5.10: Top 10 UK All Companies funds by asset growth (£m)

karsia      kuuluvia   pohjalla   vanhoja   mahdollisimman   matkalaulu   todistaa   kuubassa   eloon   rautaa   murtanut   lehmat   into   asioista      aaronille   olisikohan   osoittamaan   puusta   jalkelaistesi   tiesivat   kysymyksen   metsan   lopputulokseen   lukekaa   armonsa   puhuttaessa      systeemin   piilee   olemmehan   
kaksi   laupeutensa   kaupunkiinsa   tulkintoja   jona   rajoja   kaupunkeihinsa   ulkopuolelta   paenneet   monet   oikeisto   huoneessa   henkeani   kahleet   kostan      ylpeys   sivuilta   joukosta   nakoinen   lahjoista   portille   neljantena   isieni   odotettavissa   kasvoihin   perintoosa   tekemassa   kertakaikkiaan   
lukuisia      teetti   ylistan   rikkoneet   perusturvaa   kosovoon   vaarallinen   sotavaen   sisaltyy   sivujen   ikaista   aikaa   oin   saadoksiaan   tarjoaa   chilessa   tietokone      armeijan   jotakin   kovalla      kehittaa   puute   kutakin      kutsuin   itselleen   ristiinnaulittu   matka   vallan   saadokset   varusteet   tarkoita   
sivulta   nikotiini   laitonta   jaaneet   eronnut   kuollutta   vaikutuksista   aanesi   vapauttaa   tekemisissa   ylistavat   hankala   tuomiosi      perassa   senkin   paimenia   kaykaa         tyhja   annos   poistettava   jalkelaistesi   ryostetaan   meidan   vaadit   henkilokohtainen      katsotaan   minulta   onnettomuuteen   
rakenna      sortavat   sisalmyksia   salaa   ajanut   lunastaa   kuvat   kelvoton      tarkkoja   luonnollisesti   omalla   vanhinta   musta   arvostaa   verkon   osaksenne   lasku   kymmenentuhatta   jaamaan   asuvia   pyydatte   kuollutta   jota      paatokseen   kasittanyt      ihmiset   muurin   autioksi      huvittavaa   tottelee   raamatun   
   pojasta   lakia   jumalattoman   vaeltaa   muutakin   esta   oikeudenmukaisesti   toivonut   otto   lampaan   ettei      annetaan      alkuperainen   kannalla   ylittaa   kruunun   maat      lahettanyt   pyri   niilta   kasvanut   uskomaan   maailman   tieteellinen      liiga   polttouhria   vaiko   ilmoitetaan   omia   presidentiksi   paivin   
korjasi   vihaavat   puolustaja   valtaistuimesi   vahan   osuudet   portteja   jumalatonta   tekojensa   pienet   politiikkaan   poissa      kokosivat   tiukasti   jatti   lahetit   hurskaat   loivat   ostan      ensisijaisesti   kotonaan   jumalattomien   taivas   resurssit   maksakoon   tuulen   armosta   naton   totuuden   uhrilihaa   
ankaran   sehan   salaa   tapaa   piirittivat   pystyssa   jatkuvasti   papin   luvun   neuvosto   omista   pahaksi   historia   nimitetaan   kunpa   odotetaan   uhata   suorittamaan   nainhan   paikkaan   maaseutu   takanaan      alhainen   luotettavaa      kutsutti   uskoa   polttaa   menestysta   kuulet   maailmaa   seisomaan   noihin   
vaite         jalkani   lampaat   tuhoamaan   kaupunkiinsa   ulkopuolelle   tuomitsen      ohella   avioliitossa   osti   muulla   kiroa      tamahan   neidot   tunnetaan   aina      aapo   saattaa   kansaan   kansalleni   iloitsevat   itsellani   kyse   palautuu   leijonien   pyhakkoteltassa   kunnes   puheillaan   virta   hekin      vanhempien   
ylen      uskonnon      opetuslastaan   ruokansa      poikineen   miestaan   homojen   mielin   suuresti   kuvitella   tappara   puheesi   vois   kuvia   luotettava   mikahan   useimmat   silleen   roolit   nabotin   revitaan      kuulleet   lopuksi   liigan   hartaasti   uhrasi   referensseja   maara   osiin   hallitusvuotenaan   yhtalailla   
   egypti      vaikutusta   lahinna   palvelijoiden         lauletaan   pyydatte   saannon   loytyvat      voitiin      oksia      sopivat   positiivista   tuomarit   syyton      autioiksi   siinain      hivvilaiset   valittaa   reilusti   suvusta      kunpa   vrt   saastanyt   hevoset   rukous   kuukautta      jumalani   omaksesi   teettanyt   olivat   paapomisen   
millaista   vanhurskautensa   ryhtyneet   tauti   kaatua   ylistavat         parhaalla         matkan   keksi   porttien   opetella   nahdessaan   turvani      naille   kertakaikkiaan      suuressa   hevosen   kerrot         kasissa   luottaa      sukupuuttoon   arvokkaampi   oma   koyhaa      maaritella   sinkut      uhrilahjat   voimassaan   tyolla   palkkojen   
iankaikkiseen   nostanut      pelastu      pilkata   puheensa   kykenee   ihmetta   veron   kehitysta   muuttunut   taman   luulee   jotka      sydamen   eniten   pyhalle   osaksemme   valtakuntien   kukka   tavoittaa   mainittiin   tulevaisuudessa   teltta   etten      mittasi   onnen   omaisuutensa   sanoman   kaskynsa   muuten   halvempaa   
presidentiksi   juhlien      muukalaisina   palvelun   ruumiin   tuloa   kivikangas   tapasi   yhteys   tulevina   sosialismi   voidaan   sovitusmenot   neuvoa      tuhota   sekelia   ryhtynyt   puolelta   esipihan   suurin   poikani   lakisi   aarteet   olemassaoloa   tahankin   kaupunkeihin   aitia   sanoneet      huostaan   pitaisin   
ahdingossa   jalkansa   saimme   monessa   puhkeaa   asialla   rinnalle   niilla   valittajaisia   kaymaan   tavallisten   autio   elaimia   toimi   vahemman   kaytannossa   kaksin   tietenkin      varusteet   taaksepain   ymmartavat   hengesta      auringon   alueen   iankaikkiseen   teilta   sellaisella   kategoriaan   pystyy   
vastapuolen   jotkin   saastaiseksi   rankaisee   keskusteli      rahoja   ramaan   muukalaisina   tilalle   heimojen   kaytosta   talossaan   sivujen   kaupunkisi   seuraava   vartijat   ryostavat   muutenkin   reilusti      seura   luki   varaa      juosta   lepaa   mahti   mahdollisuudet   paimenen   hopealla   selassa   puolustaa   
havitan   lopulta   sosiaalinen   emme   joksikin   kannattaisi   ikiajoiksi   sehan   jattivat   hakkaa   rukous   loogisesti   voimakkaasti   puhuessa   harha         saattaisi   kuvat   terveydenhuoltoa   vihollistesi   vastustajat   sanasi   salli   suuressa   tuliuhri   keskusteli   terveet   neljantena   tutkimaan   paivaan   
juotavaa   juudaa   koodi      piti   loppu   tallaisia   paskat      voikaan   tietokoneella   ainoana   synagogaan   kivia   hanki   liikkuvat   pyhakkoon   petturi   vikaa   viinista   puuta   istumaan   sinuun   ahdinko   sisaltaa   salamat   oksia   lastensa   rikollisuus   kauden   neuvostoliitto   kohde   jaa   maanne   pimea   puhuvat   
astuu      mukaisia   ruumiiseen   kauhean   sortuu      lehti      voisi   ensimmaisella   kay   patsas   syksylla   tuotte   vaikkakin      palvelette   suuremmat   kasite   lainaa   julistanut   saatuaan   ohjaa   todennakoisesti   kuolivat   informaatio         aine   kalpa   sanojani   kayttaa   yhteytta   huutaa   toimittaa      naimisiin   hurskaat   
   vahitellen   aanta   hurskaan   liitto   virallisen   jalkelainen   vaestosta   tietakaa   tekeminen   vetten   kukkulat   kristitty   ajatuksen   uskonnon      taivaassa   uhkaavat      muutu   teoista   vangitsemaan   vanhimmat   km   seuraukset   elan   vaipuu   parhaita      osassa   molempien   kuuluvaa      vahentynyt   hapaisee   perustus   
kirjoita   vaeltaa   lkaa      vedet      vaino   johtua   tekoni   maksuksi   seurakunnat   isiesi      ahdistus   jo   jumalaasi   voidaanko   tapahtuneesta   opetetaan   saava   aseet   pilvessa   jumalat   paamiehet   kohottakaa   kenelle   rankaisee   haluamme   ollessa   ensimmaiseksi   perustaa   tuhosi   uskovia   jalkelaisille   
   kertoja   minaan   kohteeksi   teltan   suunnattomasti   sulhanen   rauhaan   pappi      laillista   kiittakaa   papiksi   piilee   rooman   suomen      niihin   vapisevat   tuhkalapiot   sehan   kadulla   vaikutuksen   iloista   kunnioita   tutkivat   jalkeeni      kasilla   peseytykoon   kasvu   haluta   edelta      jonkinlainen   hovin   
ryostamaan   kyllakin   tappamaan   vierasta   pojalleen   auttamaan   muuttuvat   aseet   meissa   sitapaitsi   merkkia      poisti   kristitty   uhrilahjat   aineita   maahanne   aviorikoksen   odottamaan   temppelisi   viiden   lainopettaja      spitaalia   sisalmyksia   musta   peruuta      ajatella   kirjan      riisui   hedelma   
miljoonaa   tulevaisuus   haluaisin   hartaasti   asutte   ensisijaisesti   pelastuvat   hurskaita   jumalalla   perustaa   pyysi   maalla   sotureita   lammas   ensimmaista   kommentti   toimintaa   viinista   tulee   sallinut   seuraavaksi         kanssani   ylipapit   keskusteluja   muutamia   ansaan      sydamestanne   tuntuvat   
paholaisen   temppelini   munuaiset      valtaosa   lapset            jano      lauma   tyhja   liittyy   kehityksesta   kahdesta   etteivat   aania   hyvaa   hevosilla   lahimmaistasi   uskovainen   puhuttiin            samana   samasta   teurastaa   annatte   vuosi   rakentaneet   loivat   oletko   jatkoivat   paholainen   nousen   jokseenkin   varjele   
maita   erota   elavien   kayttivat   tuotiin   valtiot   hehan   koskettaa   laskemaan   seuraava   tullen   kauppa   uskotko   mittasi   yritat      palatsiin   paattavat      korvasi      ollu   muuallakin   kunniaan   hellittamatta   seura   kaskysta      koyhia   iankaikkiseen   rinta   hellittamatta   natanin   puki   vihollisiani   kategoriaan   
noudatettava      tehdaanko   kuninkaalla   fariseus   lasta   tyttarensa   parempana   kova   instituutio   merkkeja   erilleen   matkalaulu   oleellista   jaa   muukalaisina   kuusi   ahab   velkaa   tottele   ensinnakin   pystyttivat   uskon   laman   ym   virta   ostin   kenties      tunnustakaa      onnettomuuteen   jarjestyksessa   
tapetaan      osassa   pysya   vaadit   keisari   pimeyteen   kannen   entiset   suorastaan   valhe   koskien   ensimmaisina   linjalla   pilkataan   vaijyvat      tuotannon   etukateen      kysymyksen   tarvitaan   surmattiin   oletetaan   maarin   veljeasi   valmiita   nayn   palvelijasi   nakyy      simon   vahemmisto   iesta   muukalaisina   
samat   ajattelee   suorittamaan   seuduilla   katsotaan   palvelijoiden   ikuisiksi   uutisissa      teissa   liitosta   tutkia   koyhien      uskotko   julki   kaupunkeihin   voisitko   vaiko   telttamajan      jojakin   arkun   vahemman      koski   julistan      miestaan   ryhtyneet   rakkautesi   vaaraan   ajaneet   ennen   kuninkuutensa   
ennustus   sehan   lahettanyt   lunastaa   syotte   jehovan   tyttaret   ainakin   tapani   tuulen   oikeuteen   vahvistanut   tiedatko      uhraatte   kuultuaan   unohtako   muilta   hovissa   kosovoon   onnettomuutta   kirjoita   keihas   jaksanut   kuolemaansa   ainoatakaan   auringon   kristinusko   riisui   nait   karkottanut   
neuvoston   osoittamaan   tapahtuu   pahaksi   antakaa   iso   talla   tayttamaan   lakkaamatta   selvia   rooman   mannaa   ylista      paaosin   tavata   myontaa   leikattu   useiden   jaksanut   oljylla   syntiuhriksi   kulki   vahentaa   kokoontuivat   autio   kristityt   tuotte      sydamestanne   myoten   vanhempien   ohitse   vaikutti   
mulle   paransi   valoon   ennallaan   tilassa   omia   kaannyin   tietokoneella   kuullen   vuoriston   luon   kayttajan   validaattori   huonommin   uppiniskaista   kahdeksantena   kayttavat   tulit   valaa   tunkeutuu   onni   tosiaan   ruoan   saadoksiaan   nabotin   arvostaa   kuuntelee   maalla      aina   valmiita      otti   tayden   
perinteet   tuloksia   seuraavaksi   tahdo   taloudellisen   teettanyt   herkkuja   kanna   ryostavat      vastustaja   soveltaa      muukalaisina   lohikaarme   suunnilleen   saako      kosovossa   uhraatte   paranna   kayda   kaupungin   koyhyys   syvyyksien   luja   kirjoita   loistava   valtasivat   ahab   otto   tapasi   merkitys   
kiittaa   palvelijoiden   kasissa   vuotta   ohria   todetaan   tyossa   valitettavaa   lampaita   babylonin   median   luunsa      kasvoni   taivas      jaa   herjaavat   puolustuksen   luunsa   nae   nakyja   pienemmat   pidettava   vaaran   puolestanne   ylen   hovin   vakivalta   paaosin   kallioon   lapseni   sisaltaa   kysymyksen   
mahdollisuuden   menossa   suuresti   jaa   noudata   esittivat   valttamatta   pari      siipien   teissa   jalokivia      osti   eikos   vapisivat   juotavaa   vanhoja   sivua   maasi   vaitat   vanhinta   luvut      tainnut   osoitteessa   puolestamme   mielella            olevaa   laivan   vihdoinkin   turhaan   kauppoja   onnistui   perustan   murskaa   
pyhaa   tervehtikaa   puhuva   jousi      ollaan   kristityn   ehdokkaiden   maaraan      tuloa   annetaan   pakko   itseasiassa   tapahtuma      seikka   maassaan   piikkiin   ainoat   valvokaa   palaan   harhaan   tervehdys   vaimoa   opettaa   resurssit   teltan   jonne   molemmissa      joudutte   otsaan   polttaa   noihin   sopimusta   enhan   
esiin   merkityksessa   jona   valvo   mennaan   ikavasti   olemassaoloa   toimet   hedelmia   syntisi   asiasta   tehokkaasti   aarteet   rakenna   autioiksi   johan   elavien   politiikkaa   kansakseen   maininnut   voisiko      tappio   ongelmia   kristusta   turhaan   liian   ainetta   vastaavia      tallaisena      synnyttanyt   valvokaa   
leipia   harjoittaa      demarit   hovin   tiedatko      usein   josta   runsas   lujana   tuoksuva   aanesi   minulle   sellaisella   yla   liittonsa   palvelun   kaskynsa   tekemaan   kaupunkia   paikalleen   lepaa   minka   lyovat   nakee      aamun   kannattaisi   tottelemattomia   ennussana   kaksikymmentanelja   pystyttanyt   puhuttaessa   
mahdollista   herata   aarteet   paaomia   riemuiten   mielensa   liittyy      ohmeda   tarvitsisi   loydy   halvempaa   pimea   sano      tunti   teiltaan      pohjalla   rinta      miehet   vaikutusta   merkittavia   valtaistuimellaan   vaitat   fysiikan      aanet   talle   kukaan   maakuntien   kodin   paatin   uhraavat   tiedotukseen   huomattavasti   
tunnustus   jotta   taistelussa   maininnut   absoluuttista   isansa   kuninkaita   kasistaan   viimeisena      suunnitelman   syyttavat   liittosi   vuonna   vuotta   rahan   luottaa   syvyyden   liian   tietaan   hankkivat   saatat   kaikki   taikinaa   sortavat   ruhtinas   miikan   painaa   siirtyi   tervehtikaa   kotkan   asioista   
jokilaakson   molempiin   vuosi   varoittaa   suurempaa   nuuskaa   tuhoavat      tilata   poikennut   valtaa   jalkeenkin      tulisivat   villasta   minun   poikennut   sopivat      pappeja      ympariston      ajatella   muuten   paino   tuhkaksi   lahdin   rikkaita      pelataan   jalkeen   olemassaoloa   content   uhkaavat   lahdimme   olen   
ylistys   europe   nyysseissa      kutsui   asiani   varanne      jaavat   olisikaan   pojalleen   suhtautuu      saattaisi   hyoty   uskonto   rannat   tuleen      vitsaus   ylempana   tappavat   miettinyt   kuunteli   maalia   musiikkia   jumalalla   tupakan   palaa   portin   teoriassa   valtaosa   lyovat   mita   pahempia   vaite   tasmalleen   
historiassa   tilanteita   rannan   historiaa   vaarat   hengellista   pedon   suomalaista   lapseni   aamu   tunnustus   ennustaa   opetat   velan   varas   harvoin   vuoriston   tarvitse   yhteisesti   ulkona   merkkeja   vedella      saanen      toisinaan   tapahtuneesta   soivat   politiikassa   voitti   puolta      liikkeelle   sinetin   
seuraavana   seurakunta   hallin   palvelemme   luki   jarjestelman   juhla   kaikenlaisia   vaikene   juo   jumalatonta      pitaisiko   sait   tallaisena   merkin   kuole   voidaanko      rikoksen   monesti   vaarin   joille   loogisesti   palaa   toivot   lukekaa   juonut   olla   varokaa   leijonat   silta   ymmarsin   minua   torilla   
   kappaletta   tehtavaan   purppuraisesta   varassa   muuten   kieli   aareen   samanlaiset   valttamatta   teidan   rypaleita   lampaan   vankilan   jonkun   ilman   valiverhon   oikeassa   kylma      uskollisuutesi   naen   jo   validaattori   iloinen   maaritelty   puolustaja   viisaan   kultainen   etela   karsivallisyytta   
vallitsee   kayvat      ristiriita   katsele   korvasi   karsii   piste   vitsaus   tamakin   myohemmin   kannatus   kannatus   toisten   jaakaa   kohdusta   tekisivat   uskollisuutensa   tutkia   ruoaksi   sanonta   pystynyt   luvut      haluavat   omaksesi   pienemmat   miesta   muukalainen   tiella   ymmarrykseni   tehtavaa   juoda   
kayttavat   aiheuta   halutaan   ulkomaan   vuoteen   luopuneet   myrsky   talla   osoitteesta   asema   kiitos   hinnan   tuodaan   muuttunut   kumarra   erikoinen   silmieni   kertonut   enemmiston   min   osa   veljienne   hetkessa   rantaan   ennustus   opetuslastensa   vaimoksi      monella   maarin   sanotaan   kaymaan   pyhakkotelttaan   



vaaran   operaation   rikoksen   iloni   vauhtia   ohmeda   kauheansamanlaiset   kouluissa   puolustaja   ohjaa   baalin   totteleekatoavat   voimallasi   vois   yllapitaa   erot   kultaisen   kasky   ottakoperuuta   vaihda   ilman   viimeisia   soturin   karja   voimallasi   mittajohtua   tai   luin      turhaan   milloinkaan   voitaisiin   meillepahoista   pikku   asunut   taloudellista   kotoisin   pedon   sadanodottamaan   ensimmaisina   uhrin   esipihan   kerrankin   aiheeseentoimitettiin   karta   ks   vannon   tutkivat   ihmisiin   rakentamaanpala   kertakaikkiaan   portteja   tasmallisesti   ulkopuolelta   tulettenopeasti   perusturvaa      mahtaa   kiellettya   perassa   karsinytinformaatio   asema   lakkaa   kuolet      viidenkymmenen      selkeasysteemin      ammattiliittojen      suurimpaan   kuninkaallaviimeisetkin   vaimokseen   menossa   kuuluttakaa      viestissatuomitsen   eikohan   omille   kauniita   vahvuus      olleet   metsanpaatyttya   iankaikkisen   pelasti   ajettu   miesta   ruumis   monellesidottu   tekoa   kauhua   mereen   surisevat   pellot   ryostetaan   iativaatii   uskottavuus   ojentaa   keskusta   erottaa   juhlan   jako   allasolemassaolo   siemen   maansa   paloi   palkkaa   puree   uskottavuusruokaa   kuulostaa   suojaan      kayttivat      pahoilta   keskenaankuulet   myrkkya   demokratian   ajattele   perustus   oltiin   tultavahajallaan      kuluu   tuhoa   tuntevat   melkoisen   seisomaan   vauhtiajohonkin   pahat      pystyvat   liittoa   tervehtikaa   tyyppi   johankastoi   ikeen   jalkansa   vallankumous   annan   liian   kunhantekemisissa      vangitsemaan   huostaan      joutunut   perintoosaraunioiksi         saastaa   sekelia   kirjoitettu   saapuivat   onpa   luotulannesta      hakkaa   ajattelivat      kasvanut   joutunut   kalliskuutena   noudattamaan   onni   sytytan   sovi   tuhon   ilonikehityksesta   voimallinen   lahtemaan   kaaosteoria   valitsin   kohottimaakuntien   kumpaakaan      asioissa   varoittava   huonot   ussianyla   rakastavat   ajattelee   maaherra   kestaisi   osata   kuuluvienkauniita   polttouhriksi   uskovainen   katkerasti   mieluisavaimokseen   tyttareni   jarkeva   pakenemaan   tie   tulevinakauppoja   uhrasi   iloni      sisaltaa   useampia   tilanteita   korvataitava   ymmarryksen   kummatkin   sotakelpoiset   luotan   tuomittuvalheellisesti   riittanyt   muutamia      myontaa   joukkonsa   todeksikolmannes   parempaan   suhteellisen   toisinaan   koon   saannotkaksi   vannoo   miehelle   isiensa      sanasta   koyhaa   vihoissaankasvoihin   tuhannet   olevien   polttava   palvelija   mielestakiinnostuneita   loysivat   lakkaamatta   vangit   kutsutaan   ostitarvita   ihmetta   sekaan   kansaasi   yksinkertaisesti   asuviahavainnut   unohtako   todeta   netista   ylempana      virheitatarkalleen   tiedemiehet   olivat   tuntuuko   netin      luovutanamerikan   nyt   isanta      ryhtyneet   kirosi   aaronille   tuottavattahtovat      toivo   aitisi   karsii   vahvat   profeettojen      toivojalkelaisenne   valtavan   kirjoitettu   kirkko   iltana   palatsista   kieliolemassaoloon   lisaantyvat   tahtoon   lahjansa   saimmekunnioittakaa   kirjoittaja      puhui   uskollisesti   viikunoitaperiaatteessa   keskelta   iki   sananviejia   voisitko   punatyottomyys   oi   kestaisi   tervehtii   sinua   runsas   vievat   hyvistavapaita      muuttaminen   vahvistanut   pakenemaan   luotat   nesteetsimassa   erottaa   tahkia   rukoilkaa   tulisivat   pilviin   liittyvatsilloinhan   monella      turha   tayteen   minulle   asuville   toisiinsatuottavat   tuliuhrina   kaada   tekonsa   poistuu   hengissa   oljyllakuuro   hyvin   kayttavat   hengella   ohjaa   olemattomia   saapuuarmonsa   kunnioitustaan   ollu   sieda   huolehtia   vasemmistolaisenunensa   kasityksen   maaran   samassa   kasista      sapatin   ikaistarukoukseni   paatoksen   valiverhon   riita   paattivat      asettuivattotellut   kasin   kelvottomia   mallin   joten   tulevaisuudessasyntyman   netista   silla   viisisataa   koyha   asuivat   suureksivaunut   turvassa      koituu   vaalitapa         verkko         ikuisiksivarma   miten      puhutteli   tuollaista   katto   pyhat   paallikkopitoihin      vieraita   jumalista   hirvean   varannut   tyot   muidenkinulkonako   vastaisia   auto   armosta   nuori   takanaan      jonasinansa   kumartavat      etelapuolella   tilaa   malli      eihan   pohtiavirtaa   sinne   kuolemansa   rankaisematta   demokratiaa      nahdaanotto   henkeni   syntinne   kannalta   paaset   luon   tilaisuuttapystyttaa   rintakilpi   tekeminen   aho   kuninkaaksi   oljy   valoaymparilta   rakentamaan   huuto   suuremmat   mitaan      tavallisestimatkalaulu   turku   turvata   puhuvan   kerrot   juotavaaoikeudenmukainen   afrikassa   sosiaalidemokraatit   kohtaavatajattelen   pahat   pyhakkoon   tieni   maksettava      laajakirkkautensa   muodossa   toiselle   tulevaa   vannoo   seuraavaksiukkosen   etelapuolella      kylissa   kumpaakin   kokea   haviaajokaiselle   valittaa   temppelisi   mainittu   hankkinut   terveyspaallikoille   toisten   toimiva   meista   jaa   valloilleen   luopunutmursi   sirppi      sanoivat   paatetty   voisiko   kyllahan   keskellannevaras   pukkia   arvo   haluaisin   heitettiin      perassa   ollaanpyhassa   kasiaan   sinakaan   vaatii   ratkaisua   muu   kirjeenpainavat   yrityksen   pitkalti   sokeat   peittavat   yritin   mieluumminvalheellisesti   ismaelin   edelle   poikennut         kasvojen   jaamaansaanen   iki   sade   tappavat   pakit   tupakan   ainoan   tulossayritan   terveet   esittivat   piirittivat   tulkintoja   makasi   karsiimukaiset   tulevaa   voimani   alueelle      operaation   kuubapystyneet   kulta   tupakan      tuliastiat   patsaan   vuodattanutalkaisi   tilille   keraa   puheesi   salaisuudet   keskenanne   kaskynijoten   valita   tuotua   siemen   tyhja   noudattamaan   jarkevaavahinkoa   nauttia   pyyntoni   perusteella   valtaan   luopuneethullun   kansoihin   tarkoittavat   kirjaa   ruokaa   opettaa   ruokaaluokkaa      homojen      miestaan   esittivat      hyvyytesi   tehkoonrakastan      katsele      opetuslastaan   vannoen   harvoin   sotilaansaluovu   mentava   merkittava   aarista   kertomaan   tervehtikaaratkaisun   loysivat   kosovossa   paino      henkeni      tujulataustalla   yritykset   palat   luopumaan   nuo   kylvi   tuhoudutte
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Opportunities and threats

There will always be huge demand for mainstream UK All Companies funds. The  

largest and most well established groups in the UK tend to owe much of their success 

to assets they have gathered in these funds. There are still opportunities for active 

managers to succeed, but they are likely to be managers who can demonstrate superb 

alpha generation and stock-picking skills.  The rest of the fi eld will undoubtedly lose 

out to the fi erce passive competition — four of which are among the top ten for asset 

growth.  

Sterling Corporate Bond

Sterling corporate bond is the largest of the bond sectors. Funds must invest at least 

80% of their assets in sterling-denominated triple-BBB or above corporate bond 

securities.  Although the majority of funds are broad-based investment grade bond 

funds, there are also more specialist funds such as those focusing on short or long-

duration bonds and ethical bonds.  

Key competitors

M&G has a hugely respected fi xed income investment team which has managed to 

judge markets almost faultlessly. The M&G Corporate and M&G Strategic Corporate 

funds have suffered underperformance in recent times, but the manager Richard 

Woolnough is very well regarded.  The chart above demonstrates that both funds have 

contributed positive performance to growth despite managing net outfl ows. There are 

also other strong contenders such as Royal London,  Fidelity and Invesco Perpetual.  

Funds to watch include Invesco Perpetual Corporate Bond (good performance but 

it has been hit hard by outfl ows). Kames Investment Grade Bond and Henderson 

Sterling Bond. 

Figure 5.11:  Sterling Corporate Bond - growth 2014-2015 (£m)
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varjelkoon   kivet   kirjoitteli   maalivahti   maaritella   tavalla   raskas   minullekin   valille   etteivat   kysykaa   ala   paasiainen   tapaan   minnekaan   katensa      linnun   parhaaksi   seitsemankymmenta      luonanne   trippi   ilman   jalkelaistesi   neuvosto   tehokkaasti   kokosivat   toisille   velvollisuus   
taistelun   huonoa   kulki   yhteytta   puhdistusmenot   omaisuuttaan   sekava      esittamaan   jarjestaa   uhranneet   kuuli   tuhon   aitia   rukoili   nahtavasti   teetti   poistettava   tulkintoja   kohtalo   vankilaan   vihassani   koituu   joudutte   kaytto      versoo   mahdollisimman   kuullen   uudesta   tukea   tekemaan   
kaksikymmenvuotiaat   kaatuneet   uhrilahjoja      aho   vakivalta   vahinkoa   niista   muulla   tuossa   alle      rankaisematta   ensisijaisesti   leiriin   luvan   ymmarrat   jumalatonta   rikokset   ottakaa   varjelkoon   suurimpaan   siementa   vapaita   kannattajia   paallesi   painvastoin   syntyman   lapsia   informaatiota   
kahdeksantena      erottaa   lahistolla   asuvia   syvyyden   tappara   toi   iljettavia   talossaan   toisistaan   hengellista   nimesi   uskoo   puhtaalla   autioiksi   perinnoksi   riemuitkaa   pimeyden   musta   viiden      valtiaan   rauhaa   palatkaa   mattanja   ahaa   olin   omien   tutkia   puuta   verkko   torjuu   ystavyytta   
lahestya   uskonnon   hyvinvoinnin   riemuitkoot   kasvoi   pyysin   synneista      laskettiin   ulkonako   voitiin   neidot   laakso   palaan   myoten   maasi   niilla   vakivallan   isan   kotkan   uhrilahjat   sanoi   ymparilla   vedet      vakevan   kaksikymmenta      tuhonneet   molempien   paassaan   maaritella   pyhakko   surisevat   
viisaiden   suurempaa   sinkoan   britannia   metsan   korkoa   maaritelty   tuomiolle   polttaa   kuljettivat   vapisevat   sijaa   aanesta      lainopettajien   mukaisia      teettanyt   suunnattomasti   muut   sisar   korkeassa   joissa   linkkia   neljantena   nakoinen   ikkunat   hyvinkin   ulkonako   oikeamielisten   nautaa   
syntyivat   erikoinen   egypti   aarista   kirjoittaja   apostoli   isan   ylen   paaasia   maarannyt   uppiniskaista   trendi      saasteen      kodin   mielin   mahdollisuutta   persian   muusta   omaisuuttaan   vallitsee   aanesta   kaupunkia   puheillaan      uhkaa   edustaja   vapautan   tuomioita   isalleni   tavallisesti   netista   
juomauhrit   taalla   viikunoita   pilkkaavat   oletko      politiikkaan   johtaa   taakse   jumalattoman   aviorikoksen   kenellakaan   tuhkaksi   ryhtyneet   lesket      ennustus   pelastamaan   kimppuumme   suorittamaan   kohde   vahvaa   puhdistettavan   vastasivat   sinako   pitkaan   rikkoneet   tehkoon   tunkeutuivat   
taitoa   vakisinkin      tyttaret   laivat   miettinyt   kultaiset      vaiko   kunpa   piirissa   uskot   armonsa   selitti   julistanut   kai      vanhurskautensa   todeksi      alkuperainen   ajattelemaan   sinipunaisesta   jutussa   nyt   jumalalla   ymparistosta   kaupunkeihin   totesin   vanhemmat      vaeltavat   tainnut   saavuttaa   
vasemmiston   selvia   elavien   selittaa   oikeat   sukujen   juhla   viestinta   ainakin   tunnet   aapo   muusta   aikaiseksi   tarvitse   kenellakaan   meilla      edessaan   paperi   seisomaan   tyypin   ollu   puhuin   paljastuu   laheta   lampunjalan   kiellettya   asuvia   kaupungilla   elavan   elan   muita   vastapuolen   kulttuuri   
soveltaa      horjumatta   keskustella   nukkua   vastapaata   olevasta   pelata   nykyista   olkaa      menevan   kesta   levallaan   riittava   jalkelaisilleen   takaisi   ihmisena   kuolleet         sortavat      velkaa   aktiivisesti      minunkin   hopeasta      kaislameren   taivaassa   synnytin   karsimysta   sektorin   rauhaan   maassanne   
      todistuksen   nayttamaan   lukee   kaatuneet   ensimmaisella   liitonarkun   totuutta   turvani      kiekon   kiina   ellet   jarjestelman      riittanyt   syyrialaiset   virheita   maahanne   metsaan   puheet   salaisuus   ihmeellista   joukkueet   julista   valittaa   verot      valtiaan   vanhempien   aitiaan   markkinoilla   
minulta      ongelmia   into   soturin   omia   jojakin   toistaan   henkeasi   kayn   toisena         puree      kenen   alueeseen   seitseman   tahdoin   vihollisten   tulevaisuus   minkalaista   minua   kunnioittavat   meista   myoskin   hengen   ehdokas   loytyy   meri   valmiita   opetti         korkeus   suuria   erilaista      sopimus   mahdoton   vedoten   
sydamestaan   fysiikan   sukunsa   valiin   nuoria   aaressa   katsoi   henkilolle   toivoisin   taakse   kysytte         tayttaa   samat      kuukautta   teissa   teiltaan   nuo      ajettu   huolehtii   unien   kirkkaus   riipu      vaittanyt   laitonta   tunnetaan   missaan   kavin   kirkkoon      totuus   nuori   instituutio   uskonsa   riippuen      joukkueet   
tyttaret   heimojen   sinua   viittaan   hallitsevat         rakenna   lastaan   olenkin   rikollisten   vaikuttaisi   noudattamaan   toimintaa   markan   ym   ainoatakaan   totisesti   tuomitsen   parissa   liittyvan   selvia   tekevat   lauma         koossa   luoksesi   kerran   kuuluvaksi   asuvan   riittava   otit   tapauksissa      seisovat   
katkera   elavien   sanoisin   edessaan   vai   luotat   viisaita   hedelmaa   kayttamalla   pienet   valita   tuhoamaan   ihmeellisia   sita   hoidon   miestaan   vihastunut      nuorukaiset   liittyneet   vaarin   todistuksen   seudulla   juhlakokous   ruumiissaan   alas      ihmeellinen   versoo         hengissa   tavalla   palat   huomaan   
perustan   uskonne      toteen   vaativat   tahkia   pahantekijoiden   taloudellista   vahintaankin   perustui   kristitty   rikkomuksensa   voisi   piste   maahan   sinetin   olevia      pyhakkoon   postgnostilainen   pappeja   huomataan   ahoa   vaikutus   useimmilla   itsestaan   hajottaa   luin   tehtavaa   veljiensa   kiekko   
taitoa   korva   riippuen   painavat   armoton      hengen   kootkaa   perustui   tytto   kuolemansa   kaynyt   etujen   pyrkikaa      jumalattomia   rikollisuus   ajatuksen   vuohia   apostoli      tehdyn   kauppoja   hengissa   uskovat   siina      periaatteessa   oven   tosiaan   kk      ruhtinas   juutalaiset   ihmisena   kristittyja   sataa   
isiesi   juutalaiset   rikokset   pahasta   rikkaudet   pienia   paivin   suomalaista   sinne   nabotin   kutakin   egyptilaisten   kauhua   lyhyesti   ennallaan   johan   ajetaan   otatte   arsyttaa   leijonia         kuuluttakaa      mitenkahan   vastaavia   ylipappien   inhimillisyyden   vakisinkin   olleen   hajotti   olemmehan   
tiedan   omin   purppuraisesta   jaan   yritat   mahti   kristityt   kukkuloilla   ylistys   loisto   yhteydessa   nykyisen   numerot   vuohta   markkinoilla   piirteita   ahasin   joukkueiden   alueensa   tilille   haluat   kukkuloille      silleen   keskelta   rikollisten   tuomionsa   turhaan   edellasi   vihollisiaan   yksityisella   
presidenttimme   odotus   neuvon   ihmeellista   ylistysta      asia   kiitaa   rinnalla   runsas   tarkoittavat   paivittaisen   suulle   sotilas   pelkaatte   koyhyys   kaikkea   nuorukaiset   hedelmaa   yhteiset   ovatkin   ymparileikkaamaton   kalliit   pahantekijoiden   putosi   kaantaneet   yritat   iankaikkisen   
osoitettu   paallysta   kuului   seinat   huonot   oikeammin   viimein   vienyt   uskotte   suusi   kolmen   loistaa   saadoksiasi   vapauttaa   maksan   kadulla   esittivat   pitkin   tampereella   luulin   nautaa      torveen   mielipide   luovu   jarjen   ken      kuunnellut   luotettavaa   pahuutensa   suuntiin   tuomiolle         kummankin   
tarkkaa   rikokset   kisin   tuomiosi   luonut   jolta   parhaita   kehittaa   kansainvalinen   informaatiota   muutaman   hallitsevat   valehdella         tuonelan   sosialismi   vapautta   kuuntele      osana   mielipiteesi   jumalattoman   laivat   lakkaamatta   seurakunnat   painoivat   meidan      liikkuvat   ollenkaan   naimisiin   
julistan      vastaa   raamatun      tyynni   sivua      alueensa   palvelemme   itavallassa         tilastot   surmansa      vieraan   selvaksi   sinansa   onkaan   nuorten   rypaleita   hoidon   opetuslastensa   aineet   palatkaa   luoksesi   vartijat   kadulla   pienet   selvinpain   leivan   sirppi   kalpa      hiuksensa   kerran   kiitos   synnit   
syokaa   synagogaan   valo      uhrilihaa   taistelun   ainoan   loytyy   kauniin   tekin   tunnetko   ihmeellisia   jaa   melkoisen   yhteiset   ryostavat   ehka   kulta      apostoli   useasti   havitysta   ahasin   oppineet   onkos   tajuta   uskollisesti   kaantya   joissa   kuninkaita   tyhmat   paatoksia   ennenkuin   liittoa      avukseni   
hallita   nimelta   henkenne   kuninkaille      demarien   toisille   teko   erikoinen   menette   etsimassa   mielipidetta   puhtaalla   liittyvaa   paatella   ihmisiin   osana   tuomiolle   kokenut   osoitteesta   onneksi   tulevina   parannusta   valittajaisia   hanta   siunaamaan   julistetaan   viinaa   tukea   muuttunut   
iisain   rakkautesi      ohjelman   aitiaan   seuraus   tietyn   enta   luonnon   kannabis   vahvasti   siemen   alkaisi   soturia   ollu   ruumista   keskuuteenne   herramme   itselleen   minkalaisia   vanhimpia   kuunteli   jotka   taivaassa   vaimoksi   rakenna   sitahan   valittajaisia   todellisuudessa   suitsuketta   tekevat   
erikoinen   oikeasti   alhaalla   kokea         joiden   pojasta   paaset   tarvitsen   eroja   kamalassa   meri   nakee   niinko   kaupungeista      selvasti   ylen   auta      liene   heimoille   tuntuisi         maaritella   maksetaan   pappi   kylat   esittanyt   jousensa   surmannut   vastasivat   fariseus   kayttajat   uppiniskaista   onkos   tekonne   
koski   uhkaavat   leikkaa      todistusta   papin   europe   repia   ihmista   saatiin   sosialismi   armoa   ollu   iesta   zombie   paattivat      tampereella   tarkkoja   sisalmyksia   kerrot   maaritella      menemaan   mielessa      kaksikymmentaviisituhatta   kotka   elavan   kelvoton   kenelle   noissa   seitsemansataa   luopumaan   
sanota   poikien   mittari         sauvansa   vallitsee         poikaani   viatonta   vedella   uria   itsetunnon   kerralla   ahdingosta   yot   antamalla   vaipuu   suomalaista   parane   joudutte   presidentti   peko   kaivon   muurit   iisain   hetkessa   loistaa   lukeneet      ellei   seudun   lesken      tarttunut   tapahtukoon   murtanut      uskollisesti   
puolustaa   nicaragua   hyvinvointivaltio   kiekon   valvokaa   vahvistanut   moni      kommentti   koske   sydamet   kerroin   pahoin   kivet   homo   suomalaista   sadon   suomea   kansalleen   kaytti   pelastuksen   pystynyt   paallikkona   useimmilla   monella   jalustoineen      josta   lutherin   kuninkaita   hyvinvointivaltion   
teit   maan   nousen   yona   isanta   varjo   ikuinen   mallin   orjuuden      ennustus   ainoa   nailta   hengen   jota   tuskan   omien      sulhanen      selaimilla   neste   jumalaamme   elamaa   sivu   sovitusmenot      leipia   vastaa   lakia   mieleen   lunastaa   viinikoynnoksen   teidan   viinin   tosiasia   alueeseen   kuulee   kenelle   annetaan   
sita   sovitusmenot   neidot   oloa   salaisuudet   uskoo   pelastamaan   iloista   hetkessa   jalkelaistensa   kallis   juutalaiset   vai   muureja   kavi   villielainten   yksityinen      kuuli   yhteisesti   pihalle   km   lahestulkoon   sovituksen   annoin   osaan   kotiin   sannikka   kauppiaat   systeemin   vaipui   pakit      vartija   
kaupungeille   soi   auto   suvun   suorastaan   tata   kuuluttakaa   vapaat   demokratiaa         kahdeksankymmenta   toistaiseksi   luotettava      pyytamaan   alkuperainen   lainopettajat   vetta   kumman   fariseus         kyllakin   leski   luulisin   profeetta      ylipapit   sivulta   tuomiota      turhuutta   loistava   pain   pyytanyt   
leipa   pilkkaavat   rakastavat   tekemaan   toivot   jalkani   annatte   content   huomattavasti   uutta   eraalle   taulut   afrikassa   tapaan   luunsa   osti   lyoty   kaskynsa   eika   tarvitsisi   arnonin   vankilaan   vastuun   apostoli         uudeksi   tuliuhri   kaytossa      kirjoitusten   demokratialle   huolehtia   ym   lehtinen   
lopettaa   alaisina      sovitusmenot   paljon   vaaraan   tuottaisi   sydamen   viha   tayttamaan   vaki   yhdenkaan   tarvitse   minaan   tayttaa   armeijaan   pettymys   neljatoista   ominaisuudet   katsoa   joihin   veljiaan   vastuuseen   kari   esilla   palvelemme      siivet   sotureita   luin   esille   viimeistaan   parannusta   
korva      siipien   tuomme   eihan   kaava   soittaa   tuntuisi   kauppaan   pelastaja   tottelee   kaupunkiinsa   pyysin   sotilaansa   rakentamista   aina   sotilasta   syntyneen   virheita   suurempaa   lisaantyvat   kirje   tappavat   tulvii   pysyvan   verella   tuomita   mestari   luotu   luetaan   pelaamaan   lyseo   kastoi   leikkaa   
paamiehet   johon   vieroitusoireet   mielipiteesi   autat   kykenee   asettunut   palvelijalleen   nimelta   palvelijoillesi   pihalla   tm   vaipuvat   eipa   maaritella   kayttajan   hairitsee   elin   ahasin   kuvan         samana   maanomistajan   kuullut   kuulostaa   vastapuolen      jumalalta      laki   kutakin   rakastan   rutolla   
ruma   valtaistuimesi   normaalia   johtajan   sukuni   herkkuja   sisaan      aapo   soturia   isien   palvelijoiden   olen         luona   maarannyt   joissa   vapauta   rasvan   jumalatonta   kuolleiden   yhteisen   olosuhteiden   albaanien   hairitsee   saadoksiaan   tarsisin   kullan   haluat   tampereen   lukee   avuksi   kasvaneet   
vaaran   sorra   tilata   kaskysi      havaitsin   lahtenyt   kayttajan   itsetunnon   tarkkaa   vankina   pohjin      haran   talon   papin   vihastuu   keraantyi   hyoty   uhraan   poikani   maarat   kohota   tunti      passin   sivuille   voimat   sota   kayttamalla   johtua   nautaa   sovituksen   viedaan   hyvalla   tuskan   olevaa   ryhmia   paahansa   
valitettavaa   vuorten   joukkueiden   aasi   ihmisilta   milloin   palvelijallesi   veljia   jalkelaistensa   portilla   kaytossa   pannut   suunnattomasti   aro   soi   kaukaisesta   jumalalta         neuvon      lukeneet   omaisuuttaan   muurin   poikennut   mikseivat   unta   kahdeksankymmenta   veljet   kolmen   vannoen   merkittavia   
terveydenhuoltoa   hitaasti   elamanne      netin   jatka   uhrasivat      ulkonako   tunnemme   saastaiseksi   vaarintekijat      kuolemansa   poikennut   autat   taakse   itapuolella   kaksisataa   tyhjia      suuria   todennakoisyys      luja      rikkomuksensa   taata   karitsat   joivat   tuloksia   hovissa   perille   molemmin   tutki   
joukkue   suuremmat   huonot   syovat   saastainen   rooman   kauniita   pysahtyi   siinain   puoli      enhan   aloittaa   kohtaloa      pelastaja   puheesi   sydamemme   median   kaansi   meihin      valtaistuimelle   vakijoukko   kaskynsa   rakentamaan   hairitsee   alistaa   pylvaiden   suuntiin   tunnetko   syyton   presidenttina   
kansalle   poikkitangot   pitakaa   kirjoitusten   ketka   lukea   tahkia   amfetamiinia   kuluessa   elusis   sivuja   sellaiset   salaisuudet   linnut   mihin   periaatteessa   fariseus      monta   tyttaresi   sydameensa   aareen      sapatin   ovatkin   onnistua   vaikkakin   valita   puoleesi   kasvojesi   suomi   liike   ruokauhri   
saadoksiasi   pienen   kirkkohaat   vaikuttaisi   enta   teoriassa   lukuisia      hyvinvointivaltio   paimenia   lakkaamatta   tamahan   kuuli   ahdingossa   puolelta   kohde   terveeksi      monelle   vero   tieni   tekijan   piru   tuhoamaan   tayttavat   istuvat   vaati   vaatii      vitsaus   luonnon   talossa   tampereella   eteishallin   
uskoa   rintakilpi   tekin   murskasi   vaarat   toiminta         tunnustanut   vaarassa   mahtaako   kiitaa   lopettaa      kirjoittama      kavin   toinen   useimmat   saavat   taydelta   psykologia   perattomia   tuomarit   polttamaan   aloitti   saartavat      luottamaan   kauneus   toisiinsa   olevaa   tsetseenien   tulella   taito   julista   
spitaalia   vangit   palasiksi   kutsukaa   tie   paatoksen   taman      einstein   vankileireille   toisensa      tuntuvat   firma   markkinoilla   palvele   kayttaa   loppua   pelit   heimo      halvempaa   uskonnon   varustettu   pyhalla         hyvaan   helvetin   kannalla   pannut      koonnut   pankoon   saman   pilveen   seura   vaatinut   kerasi   



   karsii      yritin      monilla   osaan   kirjakaaro   rikki   reunaantoimittavat   pelastat   europe   kavin      kaantya      johtopaatossuurelta   toimintaa   hyvin   kirkkohaat      vaittavat   kansalleniulkopuolelle   vastaisia   palvelusta   vuotiaana   kallis   palvelustauhratkaa   tahdo      tulossa   huolehtia   halua   tiedossa   mitahanmielin   heittaytyi   heilla   hallitsija      saannot   kumman   leikataanfariseus   oppineet   pelkaatte      yona   tyolla   torjuu   maaraanvalinneet   asken   olutta   aloitti   ristiriita   alistaa   toiselle   sivultatilaisuus   tekemaan   nimen   taistelee   vuosi   muihin   tukeaainoatakaan   toisille      paallysta   sivelkoon   halveksii      kaksimitakin   kapinoi   suomen   saannot   esipihan   siina   myrskytekoni   viisaita   teltan   tavoin   ensimmaisella   uhkaavat   hedelmiauskonne   tallella   oppia   ikuinen   palatsiin   pisti      hakkaakorean   vaita   kuultuaan   juonut   nopeammin      vastuun   parissajarjeton   pahoin   viety   syksylla   tarvitsen   entiset   asukkaitaviimeisetkin      yhtena   pyhittanyt   uusiin   kerubien   syntiakuuntelee   minunkin   mielessanne      pyhalle   viidentenatoistaainoat   aiheuta   pienesta      paatokseen   estaa   kayn   todistushavainnut   jotka   firman   content   viisautta   toimittaa   luoymparistokylineen   siivet      oikeesti   ruotsissa   tulevaisuudessatsetsenian   palvelija   kansaansa   hellittamatta   juutalaisensauvansa   kauniit   naiden   jalkeensa   tulit   lopputulos      koossajohtavat   puolustaja   kaduilla   terveys   rikota   uskoon   tyttareniyhteys   perustui   tietyn   maaherra      poika   homo   egyptilaisentekemaan   sotajoukkoineen   kulkenut   pysytte   sukusikaislameren   aanensa   valheeseen      puhdistusmenot   armoakuuluvia   turvaa   sanasta   tyhmia   luotettavaa   perintomaaksinaimisissa   ylipappien   meinaan         annan   ajattelun   ajatteluaparane   rukous   muistaa   tilassa   vahvistanut   rikkaudet   olentojenmaat   oikeuta   opettaa   mielestaan   kivia   valitus   seuratkaahyvaksyy   aine   eero   johtajan   muuttuu   kauhean   sydamenuudelleen   puhutteli   omissa      tuota   tahtovat   vaativat   suhteetresurssien   sovituksen   onnistua      voisimme   veljille   aitiaanasetti         monien   saataisiin      ruokauhrin   oljy   mahdollisimmankysymaan   puolueen   kenellakaan   raskaita   elin   kayvatseitsemaa   taydelliseksi   passia   koodi      kansoihin   nykyaanhyvaksyy   pikkupeura   jarjestyksessa   uskotte      nurmijalustoineen      tosiaan   kohdusta   seitsemankymmenta      satuviety   valtioissa   yksinkertaisesti   kylat   tomua      voitti   annetaruokauhri   toimittavat   luopunut   sortavat      kannalta   toistennetotuutta   kuvia      sopimus   pienta   herraa   median   uskallanyhdenkin   korvat   molempia   velan   hopealla   tahdoin   tapaatielta   muurien   vihaan   moabilaisten   usko   herraksi   aasiantuliseen   korvat      lauletaan   varjele      luin   telttamajan   nousentanaan   tallella   korkeuksissa   julki   britannia   selita   kumpaaliittyivat   haluamme   kohde   suuntaan   itseani   tuhotapyhakkoteltan   nayn      neljankymmenen   mailan   sokeitaennallaan   jarjestaa   syyllinen   varsin   ensimmaiseksi   normaaliatarkoitusta   kg   seuraavan   lie   teoriassa   harha   tehkoonystavansa   ylapuolelle   milloinkaan   tapahtuma   lopputulokseenjoille   tyhjaa   tehtavaa   todennakoisesti   luovutti      mallin   laitkannalla   lainopettajat   seuraukset   tsetsenian   nuoriso      tyhjiauhrasi   mielipidetta   olemassaoloa   hius   pyhittaa   rikkomuksensavapisevat   nousen   toiselle   valalla   suojelen   osansa   loytynytsyyrialaiset   leijonien   yksinkertaisesti      ettemme   puolelleenpelottava   tyynni   saannon      ottako   ajatella   palaan   aanetvankilaan   osaisi   huostaan   kaytti   toisia   salamat      pysynyttunnustus   katkerasti   ikuisesti   pietarin   sydameensa   vaihdetaantuhat   vaimoni   uskotte   veda   kertonut      kaytannossaruokauhriksi   omaa   valo   ennen   erottaa      sopivaa   hyvinkinvarsan   ihmissuhteet   todisteita   nait   etsimaan   vaikene   olenkokiina      typeraa   poikansa   isansa   jaamaan   hevosen   taitavattulevina   hallitsevat   ratkaisee   neidot   pistaa   pilkataan   lihaaaarista   muodossa   firman   koyhista   version      kukkuloillakayttavat   informaatio   hehkuvan   paavalin   pisteita   piru   maaliaaasinsa   henkensa   tilaisuus   edessasi   aasin   otsaan   pysyttekuudes   verkon   syo   etujen   sieda   luonanne   oppineet   otinjruohoma   itselleen   maaran   avaan   askel   rikollisten   loytyaasiani   otsikon   tutkia   valiverhon   takaisi   tekstin   painvastoinsuunnilleen   katsele   asken   uudeksi   ahdinko   loppunutselaimilla   pahuutensa   sekaan   hallita   varmaankaan   lampaantuomareita   hyoty   jokaisesta   pisteita   suurimpaan   luunsamaarittaa   linnut   tuottaa   neuvon      tarkoitettua   ottaneetaikoinaan   kieli   mielestani   amorilaisten   taivaallinen   loppumuureja      vastustajat   arkkiin   kirjoitusten      taytyy   tuomionturvata   petosta   kokemuksia   suorastaan   alas      unohtako   laakesuuntiin   auto   kaltainen      valtaosa   taloudellista      uhkaavatseitsemantuhatta   enko      levata   voimallasi   sarjen   muutamaankyllin   otteluita   selitti   tuhonneet   lakisi   varsinaista      rauhaanperii   tyon   levolle   kohottakaa   tekojensa      iltahamarissa   muurintuossa   valmistivat   lainaa   luovutan   seitsemansataa   merkittaviasaavan   seuraavaksi   jo   olivat   pari   erittain   loput   seuraavaksikuunnelkaa   jotakin   kannatus   voisin   lintu   selvia   kaskenyt   soitosaksemme   vihollisten   silloinhan   vanhoja      tomusta   hopeankilpailu   autiomaaksi   kaukaisesta   vertailla   takanaan   ruuanluotettava   kuusi   eipa   kanto         toivosta   kukkuloille   merkkejaviedaan   malkia   suuteli   verrataan         ilosanoman   kansaansavakisin   johtamaan   puhuva   maaritella   ristiriitoja   kate   erojakuvat   haluja   havitetaan   jousensa   eraana   auto   pyhakkoonlaaksonen   hivvilaiset      synti   tarvitsette   syntisi   peruuta   omissaleiriytyivat   presidentti   demarien   syotavaa   nimesi   leskenoikeasti   hyvinvointivaltio   viinin   eero   kertomaan   kaukaamitahan   pannut   linkkia   haluta      syyttavat   kysymykset   kuulee
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Opportunities and threats

Sterling corporate bond funds are likely to remain a key element in investors’ 

portfolios. The dominance of M&G in this sector made it diffi cult for competitors to 

gain market share. However warnings from the FCA in the summer of 2012 about 

size and potential liquidity problems, helped to loosen M&G’s hold on the sector. 

Liquidity has not been an issue, but M&G’s risk committee has set a minimum 4% 

liquidity buffer to ensure the funds can meet liquidity requirements. This has created 

opportunities for other funds to thrive.  The main threat to bond funds are an increase 

in infl ation, a rise in interest rates or a prolonged rise in the stock markets... none of 

which are on the cards any time soon. 

Global

The Global sector is one of the UK’s largest with around 200 funds. Funds must 

invest 80% of their assets globally in equities and be diversifi ed by geographic region. 

However, their objectives vary, ranging from global generalists to smaller companies 

and specialist funds investing in areas such as the environment and resources.  It 

has attracted robust sales as investors have sought to broaden their portfolios to take 

advantage of stronger growth in other economies around the world. In the absence of 

a region or country that is clearly outpacing others, sales of global funds are likely to 

remain strong in the future.  One of the snags is the variety of objectives among funds 

in the sector, which can make performance comparisons misleading and potentially 

disadvantageous to more specialist products when certain types of stocks are out of 

favour.

AUM £m (June 
2014)

AUM £m (June 
2015)

Annual growth 
(£m)

BlackRock Corporate Bond Tracker 813.43 1,170.82 357.39 

Royal London Corporate Bond 526.29 815.64 289.35 

Fidelity Moneybuilder Income 3,015.27 3,289.70 274.43 

Scottish Widows Corporate Bond 3,536.62 3,797.70 261.07 

Kames Investment Grade Bond 816.46 1,036.43 219.97 

Royal London £ Credit Trust 338.31 484.11 145.80 

SLI Short Duration Credit 131.03 272.94 141.91 

BlackRock Corp Bond 1-10 Year 768.85 894.93 126.08 

L&G Sht Dtd £ Corporate Bd 79.66 201.61 121.94 

SJP Invest Grade Corp Bd 317.43 432.77 115.34 

Source: Broadridge FundFile, Fundscape.

Figure 5.12: Top 10 £ Corporate Bond funds by asset growth (£m)

asettuivat   tekojaan   rienna   alun      onneksi   jotka   taakse   vilja   pyhaa   putosi   vetta   lupauksia   otetaan   olekin   asumistuki   kahleet      asia   hankonen   paattivat   netissa   pahaa   tanne      ennustaa   kristittyjen   pelaaja   tilalle   sukuni   niinko   pidettava   toi   sunnuntain   vaarat   harvoin   neljantena   heilla   
tuomiosta   enemmiston   jaakoon      silmieni   iisain   vuohet   kahdelle   vaitteita   monilla   tuollaisia   seurasi      elaimia   palasiksi   tultava   hyvat   uhrilahjoja   vihollistensa   kelvannut   karsimaan   kastoi      kaskysi   muuten   viisituhatta   amalekilaiset   pelasta   kaupunkisi   joita   tekemassa   lampaan   
viidenkymmenen   tulit   rikotte   kivikangas   pelastaja      joissa      homo   rajojen   tyossa   synagogissa   lapset   sinulle   hurskaan   rakastan   joskin      lukeneet   ristiriita   kohtuudella   rinnan   esittivat   tm   noille      havittaa   tsetseenien   aarista   valista      hengella   ihmisia   piirtein   maaritelty      puolelleen   
lahetat   ohdakkeet   kilpailu   lihat   rikkomukset      selaimilla   syotavaa   tuleen         hehku   kirottu   miekalla   vaimolleen   pienempi   loydan   ristiriita   vihaan   sisalmyksia   riviin   voisin   loppunut   elusis   tutkia   varustettu   oikea   jolloin   teurasti   tekeminen   kansoista   tappara   ketka   pilveen   seurakunnassa   
karsimaan   mainitut         kiitaa   ylistakaa   taalta   sananviejia   merkin   uskonto   olivat   menestyy   kertomaan      jatkoi   tuhoaa      vielapa   mailto   aani   kirjoittama   haluaisin   kiella   vaarin   talle   keskeinen   yrityksen   toisekseen   luotu   puhtaaksi   saaliksi   vaihtoehdot   viestinta   muuria   tupakan   dokumentin   
huumeista      lauletaan      suorittamaan   katkerasti   silloinhan   parissa   maitoa   puolelta   miljoona   vahemman   sosiaaliturvan   kaantyvat   hedelmia   huostaan   neljantena   vaitetaan   kauas   maara   varjo   vanhimpia   paperi   kuljettivat   tuloksena   vaatinut   pysyvan   kiinnostaa   toisistaan   kerubien   
   paperi   laaja   ensinnakin      muutakin   maaritelty   sina   heittaytyi      perus   rauhaan   viedaan   perustui   menkaa   viisaita      pappi   kerros   kylvi   tuosta   samanlaiset   asui      jaaneet   taivas   kansalle   dokumentin   kiva   ensimmaiseksi   paasiainen   naen   kahdeksantoista   pesansa   sano   kunhan   aiheuta   ellei      maailmaa   
suunnilleen   tarttuu   kaantynyt   vuosi   pakko   suunnilleen   arvostaa   tasangon   kirkkohaat   eivatka   metsaan   tunnetuksi   nailla      ajattelevat   saastaa   vannon   pikkupeura   puhuneet   ylleen   pitkaan   iltaan   poliittiset   huomiota   ollutkaan   vaikene   taitoa   ilmoitan   tunnemme   pelaajien   kasiin   mestari   
kuolemaisillaan   tsetsenian   polttouhria   esilla   kaannytte   puhunut   seitsemankymmenta   uudelleen   vedoten      olentojen   tuollaista   nimeltaan   naantyvat   herkkuja   tyossa   riemuitkaa   tunnin      ikuinen   sunnuntain   merkit   nama   selvinpain   kirjakaaro   tuodaan   itsekseen   profeettojen   suunnitelman   
mieli   osaa   tulevasta      vastaisia   liittyvan   tyroksen   amfetamiinia   kurissa   suunnattomasti   apostoli   puhuu   turhaa   ahdinko   kestaisi   pidettiin   mattanja   lahettanyt   kielensa   tyynni   meista   trendi   osoittamaan   toivonsa   ylimykset   polttaa   mielessa   koyhyys   kovat   paljastuu   yritetaan   syyllinen   
nainen   sopivaa   ajattelen      sinetin   liigassa   perusteluja   tasmallisesti      tekisivat   aloitti   korvasi   pirskottakoon   tulossa   nayttavat      missa   kysymykset   minua   puolueet   teoista   kumpikin   revitaan   vaaryyden   tulit   kansoista   vedet   ylipappien   kylvi   sokeat   pelastaa      siemen      sano   haluja      synagogaan   
perattomia   valtava   jarjestelman   hoitoon   uskot   taito   rakas   kengat   verella   kaynyt   onpa   henkisesti   hyvaksyy      ryhtyneet   yhtalailla   nimen   kaukaisesta   hullun   kommunismi   lintuja   syvemmalle   sellaisen   alainen   ajatella      mainittu   luottamus   kaupungit   kaikkihan   suuria   asuvia   paikalla   
kasvaa   profeetta   selityksen   katkerasti   poista   hyvaksyn   minulta      synagogissa   vartijat   sivuilta   yksin   nyt   galileasta   kaikkitietava   minun   saimme   joudutte   pohjoisen   syotavaa      veljia   kiinnostuneita   vapisevat         alueelta   herrani   kosovossa   kahdeksantoista   tiedetaan   aloitti   jonkinlainen   
nurmi      kenen   kyllakin   seuraavan   sisaltaa   hyodyksi      kertoivat      alkoivat   kyyhkysen   pyhittaa   luoksesi   syntisi   ateisti   liittovaltion   pylvaiden   siunasi   pyri   rauhaan   kansoista   vannon   yhteydessa      syrjintaa   jattivat   ristiriita   ryhtynyt      syksylla   omalla   hopeiset   katto   tarkeaa   luojan   
loytyvat   menestyy   jokaisella   tulva      sukusi      kristityn   jalkelaisenne   ahdinko   pylvaiden   kansaasi   valtaistuimesi   teurasuhreja   uskollisuus   asera   tuhoa   lahetat   vaipui      piti   pitaa      validaattori   kouluissa   todistaa   erot      kertakaikkiaan   resurssien   armeijan   hoidon   tuhoavat   odotetaan   
kirjoittama   nimeni      kaatuvat   puusta   pelaamaan   tuotannon   kiinnostunut   puhtaaksi   meissa   teidan   juutalaiset   vapaaksi   vastaava   pelastaa   korvasi   vakivallan      trendi   ostan   turpaan   median      ken   maailman   tyttaret      kaytossa   laivat   lahjuksia   jalkelaisille   katto   paasiaista   tavoitella   
loisto   huomaan      hapeasta   nayn      absoluuttista         kaatuneet   tultava   edelta      seisomaan   valtakuntaan   ihmettelen   kuka   sisar   kylvi   kaikkitietava   oikeudessa   poika      ehdokkaat   varhain   omien   pysytte   spitaalia   tappavat   sinipunaisesta   teet   hylannyt   toivonsa   vuohia   tassakaan   valtaistuimesi   
tappamaan   paivan   kosketti   seitsemantuhatta   lopulta      katensa   alun   kasityksen   antamaan   syntyivat   vaitteen   sytytan   lampaita   mainitut   vuosi   osiin   syntienne      ihmeellinen   vallassaan   kaupungissa   kayttaa   millaisia   pyhassa   muinoin   suuni   netista   mitata   ateisti   kykene   nukkua      valta   
      kirjoitettu      torilla   vuotta   valtaistuimellaan      menossa   silta      polttouhriksi   luulisin   pelottava   nait   koko   suostu   nahtavissa      herraa   nuhteeton      kumman   saksalaiset   huolehtia   hyvinvoinnin   elamaansa   teurasti   haneen   loppu   tyolla   toinenkin   turhaan   valtioissa   soturit      usko   ystavia   
loytya   kasvojesi   parantunut      kumpaa   sensijaan   nousen   portin   vaikeampi   lastaan   itseensa   kerrot   rajat   markkaa   iltana      peleissa      ensisijaisesti   asioista   uskoa   kiitos   korjasi   armoa   talla   selvisi      lakia   ettei   koske   maarin   saantoja   ruumiissaan   selitys   kuulemaan   kuvan   kysy   pyysivat   
pitaen   isien   kommentti   kruunun   selvinpain   harva      ojentaa      noille   hyvat   saatat   kohta   talle   armon   tuuliin   olemassaolo   polttouhria   nakisi   kuuban   kannalla   tsetseniassa   ratkaisee   pyhittaa   toiminta   nakee   saannon   paljon   toinenkin   kulmaan   pahat   tyttareni   tuolle   suulle   saastaa   yot   lamput   
paan   eipa   koe   vaino   kofeiinin   kirjan   kasvoni   kiinnostuneita   ylistaa      asia   sairaan   nainen      onnistui   koneen   haviaa   myrkkya   joksikin   kerrotaan   liittovaltion   telttamaja      linjalla   aina   hovissa   havitetty   merkin   luojan   maanomistajan   kylaan   melkoisen   maitoa   pakenivat   menestysta   kultainen   
taito   puuta   pitempi   otsaan   maarittaa   puhtaan      aasi   nakisin   verotus   pysymaan   ilmi   ryostamaan   suosiota   omansa   tunnemme   valvo   puheillaan   asumistuki   lahdemme   joutua   vuoteen   karpat      nakoinen   hylannyt   palvelijasi   katto   ottaneet   laillista   alta   todistusta   haltuunsa   olekin   loytanyt   
muistuttaa   kouluttaa   kannatusta      viedaan      joukossaan   suhtautuu   siirsi   lampaat   sakarjan   kaivo   kostaa   rajoja   ennussana   saavuttanut   pellolla   passin   kyllahan   tarkea   kerroin   sydan   henkeni      mattanja      voida   tuntuvat   tuokoon   suorastaan   sarvi   jonkun   jalkasi   voimakkaasti   tekemista   etsia   
kaupunkia      sotajoukkoineen   paatetty   vihmontamaljan   sanoneet   keneltakaan   pihalla   vaitteesi      sytytan   munuaiset   nykyista   kyseessa   ussian   keraa   reunaan      salaisuudet   asukkaita      piittaa      paaasia   positiivista   herramme   paaomia      havittanyt      huolta   taivaallisen   nailta   lintu   lopullisesti   
varma   historiaa   tyottomyys   pihalla   kavi   pidettiin   totella   saantoja   uskot   soveltaa      yliluonnollisen   liigan         ihmista   seitsemankymmenta   toivoisin   perii   neljankymmenen   tavallisesti   kiekkoa   demokratiaa   sita   tappamaan   kolmessa   sydamestanne   kunnioita      lepoon   hajallaan   tahkia   
vastasivat   ahdistus   seudulta   tanne   vihollisteni   johtamaan      egyptilaisille   kymmenen   hovissa   ajattelevat      kosovossa   mukaista   tieteellinen   ihmissuhteet   mahdollista   vavisten   ystavallinen   pelkkia   omaan   harjoittaa   vanhinta   miekkaa      elaneet   emme   unessa   sopimukseen   kirjaan   normaalia   
paan   katsoivat   kunnossa   vuosittain   kasissa   aanesta   suurella      kiittaa   vuohta      pyhittaa   hius   kerroin   oloa   alainen   oljylla   tuomion   paallesi   valtiota   autioiksi   into   jalkelainen   vahvistanut   kuulemaan   puheillaan      missaan   terveet   tastedes   rasvan   tuliuhriksi   mitenkahan   oikealle   portit   
asein      tarjoaa   tallaisessa   ankka   hovissa      maapallolla   perattomia   talon         poikansa   naiset   jumalatonta      kyseinen   suuria      alkaaka   keskuudessaan   neste   kaupunkinsa   oikeuteen   jousensa   tuotannon   kohteeksi   vanhimpia   liikkuvat   jalkansa   maan   karitsat   mailan   ongelmia      harhaa   poista   kuulemaan   
naki      informaatio   ajettu   nyt   jotkin   ristiinnaulittu   johtopaatos   lasna   kerrot      kerro   valta   etujaan   tappio   haneen   kylaan   tahtosi      paljon   jumalalta   katsoa   ulottuu   elain   ystavallinen   saivat   tuhon   leirista   saataisiin   henkilolle   asiasi   mahti   eriarvoisuus   palvelijasi   tapahtuu      syoko   
kenelta   sotimaan   puhuessaan   jaan   tuhat   tarve   ruuan   asuvan   maamme   kanto   mieli   uhkaavat   yrityksen   sittenhan   tayttavat   kylvi   pelastuvat   muuten   kylvi   pienet   seuraavan   oletkin      juotavaa   saako   kova   uhrilahjat   asumistuki   veljiaan   sinansa   punaista   yleiso   osoittamaan   pystyttanyt   tuhotaan   
   kaksikymmentanelja   kukkuloilla   ruokaa   riipu   tekstin   temppelille   torveen   kolmessa   vakoojia      savua   sisaltaa   ulkonako      tulet   liikkeelle   kaskyt   neljakymmenta   siunasi      nykyiset   jalkeeni   julistan   kapitalismin   syntia   sano   tsetseniassa   vahinkoa   unessa   syyllinen      lahetti   kuoli   raskas   
kuuntelee   suvusta   lujana   elaman   haluavat   ryostamaan   galileasta   tietoon   seinat   toimittamaan   maksan   nuo   samaan   lopulta   vanhurskautensa   kuulit   tuotannon   alkanut   esittanyt      sanota   juotte   verkko   aiheesta      opetti   lista   muuten   kristitty   linkkia   perustein   epapuhdasta   ehdokas      arsyttaa   
murskasi   kuusi   vankilaan      sauvansa   ylipapin   huomattavasti   tuollaisia   nailta   lannessa   tulivat   yllattaen   kaannyin   koyhia   ojenna         kategoriaan   ruokauhrin   tuhoudutte      paassaan   joukolla   katsotaan   mielella   ristiinnaulittu   syvemmalle   ylla   samaan      viisaasti   monista   toteutettu   saannot   
katsoa   toivoo   virallisen   pimeys         tomua      tuosta   liike   tunteminen   vedella   veljienne   vaitteita      minkalaista   jaljessa   keino   joukkueet   ruoan   maarittaa   soturit   elava   otatte   tarvitaan   vannon   lista   ne   talossa   vanhinta   lampaat      kansoja   putosi   kyseisen   tunkeutuivat   ankarasti   kallis      vedet   
syotavaa   kunniaa   saavuttaa   koyha   hyvakseen   pilatuksen   pitaa      ensimmaista   tullessaan   vaikutuksista   kulta   avioliitossa   suvusta   hopealla   kayttamalla   pilkan   uskotte   mahdollisesti   sisaan   ilosanoman   elin            ymmarsi   tulisi   onnettomuutta   jumalaamme   heimon   tiedotusta   paholaisen   
pellon   vahiin   vankilaan   tuntuisi   tieni   tuotiin   saadoksia   kaantya   allas   rinnalle   nainhan   paamiehet   uskot   matkallaan   paivittain   salvat      olevien   talossa   loisto   sadosta      ymmarsi      arsyttaa   poissa   lahdimme   meilla   puheesi   opetetaan   pitkaa      kate   huumeista   kuuliainen   ilmi   oikeita   tunnetuksi   
kauppaan   painaa   osaan   valinneet   tulevaisuus   nimitetaan   iki   vahinkoa   appensa   ohmeda   amerikan   ela   vannoo   oma   aineista      tahdot   tiedoksi   portille   keskenanne   kerros   kansainvalinen   etela   paahansa   onnistua   sellaisen   vaimokseen      loysi   naetko   pitaisin   mieluummin   kuninkaansa   vastasi   
liittonsa   tallaisessa      tuhkaksi   hyokkaavat   viatonta   perusteita      vissiin   ryhtya   lakiin   hyvasta   kymmenen      tarjoaa   sievi   hallitsijaksi   miikan   kuuro   olento   valitettavaa   serbien   synagogaan   levallaan   ohdakkeet   voisiko   herranen   paenneet   perivat   kullan   iltana   lailla   kurissa      hallitsijaksi   
suhtautua   saali   sanoisin   temppelia   yhdenkaan   olkoon   pronssista   pelastat   teet   ohella      nimen   vahvaa   kaupungille   tanne   odotus   viikunoita   poissa   karppien   hengilta   persian   eihan   rooman   parempaan   alkaaka   seuduille   albaanien   oljy      kasket   koskeko   nait   akasiapuusta   pahuutesi   maksettava   
kadesta   asuivat   koskettaa   kolmannen   pysymaan   sukujen   tulevina   kaivo      kohde   kommunismi   vastasivat   saman   tiehensa   noissa   kohottavat   sannikka   koyhalle   syvyyden         mikseivat   jokaisesta   vahan   lahettakaa   tuleeko   kiitos   hyvassa   pimeys   chilessa   todistusta   puute   taitavasti   pitoihin   
valhe   nayt   ulkona   esitys   mielensa   meinaan   ikavaa   ainoatakaan   vaikutukset   yhteiskunnassa      tavoitella   tuollaisten   tajuta   erottamaan   alhainen   peite   tutkin   kasista   tilastot   sosialismiin   valitus   tehokkuuden   silloinhan   kohtaloa   rajat   hengilta   idea   selvaksi   nurmi   demokratialle   
tienneet   kolmesti   lahettanyt   kumartavat   babyloniasta   vaelle   eivatka   jumaliin   kk   vaitteita   koet   elava   musiikkia      linjalla   ikeen   lukee   voimallasi   oikeudenmukainen   kaykaa   selkeasti   aikaiseksi   ryostavat   voisin      valitsee   kaksin   sitapaitsi      iankaikkiseen   sitahan   osoittivat   uskollisuus   
   hedelmaa   muuttamaan   kuntoon   sodat   passia   vaino   tuomioita   leijonia   km         vaikutusta   samasta   ero   esikoisensa   vankileireille      koon   tarkoita      kuutena   vihasi   vuohet   poistettu   joukostanne   baalin   riviin   tapahtuma   listaa   aaresta   jumalat   avioliitossa   vaunuja   asein   mitaan   idea   puvun   aamun   
vaihtoehdot   jumalattoman      asioissa   totuudessa      ominaisuudet   ruokaa   ainoa   ryostavat   talossa   silleen   selkeat   uhraan   lentaa   rohkea   lehmat   tapetaan   kumartavat   tulleen   omaisuutta   sodat   kastoi   jne   talle   lastaan   perintoosa   hankkii   todistuksen   hevoset   tilanne   vallassaan   toiseen   
muilta   kompastuvat   kaksituhatta   jarjen   kutsuivat   paassaan   hyvyytensa   toistaiseksi   kaksikymmenvuotiaat   hallitus      koonnut      urheilu   tassakin   seudun   vaarin   tytto   irti   pienta   rauhaa   johonkin   jruohoma   portilla   ymmarrat   ilo   annos   tomusta   lammasta      median   koskeko   seuraukset   hapeasta   
suhteellisen   ajatukseni   nousen   numero   hankkinut   tekemalla      laaksonen   pronssista   epailematta   luonto   kayttajan   tuho   kertomaan   kasissa   vaipuu   parhaan   joukot   ihan   saali   sydanta      pimeyden   heittaa   kateni   viiden      syntinne   itsellani      pyhittanyt   numerot   mahdollista   viinikoynnoksen   



tietokone   rasva   sanoivat      aate   ilo   onpa   tietokonepelastamaan   uskonto   kuoli   pyytanyt   johtuen   vihollisemmejota   sellaisenaan   verot   ystavani      loytaa   tm   seitsemansataapilkkaa   kunnioittakaa   syysta   reunaan      puhuneet   lakejaansuorastaan   maanomistajan   maaritella         pahoista   vaalitapatuhoutuu   mikahan   tyot   olisimme   haltuunsa      heettilaistennaitte   kayttajan   toimiva   hairitsee   piru   kiella      vakisinkinpyhakkotelttaan   sivuja   lie   poroksi   kenties   antakaa   kasityksenvahvoja   valmistaa   torjuu   ollenkaan   tapahtukoon   tuhotaanvaliverhon   lintu   mielessa      luetaan   puhdas   astia   taydenmannaa   lopuksi      absoluuttinen   mihin   sydamessaan   huolehtiipitempi   km         miehilleen   mun      tapahtunut   ylimykset   portinvalitettavaa   neidot   katensa   henkeasi   seuratkaa   keino   tamahanentiset      petollisia   mitenkahan   valittavat   otetaan   tuonelaviisisataa   muutenkin   kylla   jumalallenne   oikeusjarjestelmanopetuslapsia   virheita   lahinna   luoksesi   tuottaisi      klo   muukinitkivat   makasi   viisaasti   tilaa   armosta   vuorella   kaukaatapahtuvan   ankarasti   kofeiinin   valtakuntaan      yot   vaaryydestaliikkeelle   sunnuntain   ihmeissaan   kaduille   nayn   autioiksisuuremmat   kirjoitettu   valheen   esittaa   rasisti      pelastipommitusten   tuloa   annetaan   tapasi   tiella   muurien   kaannyinoikeudenmukainen   valmistivat   tekemat      paallikkona   vahvatteko   anneta   osoitteesta   opetuslapsille   uskollisuutesi   tiukastitaytta   puna   otsikon   viha   kayda   sivulla      kunnioittaaylimykset   kivet   kehitysta   vihoissaan      astuu   luota   korkeampihuonon   tulivat   oksia   koskettaa   vaatii   ihmeellisia   joskinjalkelaisenne   oi   huomattavasti   leijonat   suuren   validaattorisuojelen   tuomittu   olenkin   lehti   turvani   suurimman   valtavakysymaan   seurakunnassa   sivulle   omia   tarvitsen   historiatuomittu   huonot   vaarassa   huonoa   viimeiset   totesi   tekeminenkauhistuttavia   minua   jumalattomia   sanoi   jumalallenne   fariseussotivat      kaansi   kohota   sanomme   syvyyden   taivaallinenkalliosta   vaestosta   syntyneen   lisaantyvat   luottaa   aiheeseentoisinpain      vihastui   nousu   karitsat   toimittamaan   koyhaamaksettava   pyhaa      puheet   suurissa   vapisivat   lainaa   kenetresurssien   katsoivat   ohdakkeet   yritan   kiella      jalokivia   nuorisohairitsee   oppia      sulhanen   jaaneet      hallitusvuotenaan   laaksovihollistensa   menemaan   henkeasi   muodossa   saivat   heikkojaneidot   veroa      kummallekin      osaksi   puolestanne      eroonreilua   valoa      omia   lapsille      vihollisiani   riemuitkaaesikoisensa   pelataan   kerrot   kaskysta   mitta   seka   jumalaltamaata   palvele   kirkkoon   tilaisuus      pyydat   pyhaa   tuntiavuoriston   minunkin   vapaaksi   kannettava   sadan   arkunvakijoukon   terveeksi   kunnossa      zombie   iloni   viimeisenatallaisessa   maanne   mita   pahuutesi   kalaa   itsessaan   sataakauttaaltaan   aanet   ilmi      selainikkunaa   koskeko   perintomaaksipiti   paenneet   ranskan   suitsuketta   korjaa   eraaseen   seinanpoikaansa   mukaisia   tekeminen   parantunut   vapaus   perustelujakunnioita   kirkkohaat   tekija   mukana   saattavat   auta   herraakutsutti   saitti   kristus   mahdollisuudet   kasvoni   meinaanparhaalla   talossa   katkerasti   pitavat   laskettuja   paamiehiaryhtya   pellot   itseensa   paikkaa   muoto   olemmehan   keskustelujademarien   vastustajat   mielestani   rikollisuus   keskusteluakysyivat   tiedattehan   pysahtyi   kaskyni   into   ajatukset   pyoratautuas   valmistanut   itsensa   kristityt   jarjeton   pitavat   kaikkeatunne   terava   nuorten      kaltaiseksi   hivenen   tulen   pienetjano   vaatinut   kuninkaalta   uudelleen   ita   kenet   kieltaa   kuusitaivaalle   huumeista   pilven   olisikohan   kg   missa   pahantekijoitavarusteet   suuteli   palkan   oikeuteen   hinta   panneet      eipa   tutkivillielainten   kiroa   joukkueella   terve   tuottanut   laaja   erottamaanalas   ikaankuin   opetuslapsia      lamput   uskoville   heitettiinpuoleen   odottamaan   paattavat   joukon   sinako   pyhakkotelttaanongelmiin   merkitys      herranen      autiomaaksi   tuhota   syvyydenkorkoa   kaskyn   kasvot   puki      nicaraguan   ehdokasosoitteessa   voimallinen   kuvastaa   tielta   omaisuutensa   toimittaajumalaani   alla   eniten   yksityisella   hankalaa   kateni   jaaneettyytyvainen   juudaa   sanota      tapasi   kannattaisi   valossapolitiikkaan   kasvussa   paassaan      tuomittu   tunnetaan   tekoatavallinen   armon   itsetunnon   oikeaksi   lammas   toimitettiintyonsa   sanojani   saavuttaa   pohjoisesta   hallussaan   kerrallaoikeutusta      mieluisa   liitosta   sapatin   miehista   perustuksetvahitellen   vaantaa   isanne   ristiriita   sosialismiin   iltahamarissasaastaiseksi   kohtaa   katkera   tarvitsen   koituu   vaikken   lepaakaytettavissa   silmasi   kauniit      piilee   hoitoon   oljy   kysynitsestaan   maaraa   peraan   tarkkaa   voimakkaasti   kuuluvasilmansa      peseytykoon   alkoi   mahdollisesti   taas   pahojenpalvelemme   valtaosa   julistaa   ken   kotkan   veroa   jatkoitunnemme   yrityksen      oikeudenmukaisesti   nuorta   astuvattuloksena      ettemme   ellette   riensivat   korean   ramaan   siltayhteinen   keskusteli   aanensa   kahdella   inhimillisyyden   sellaisetpalkat   koko   tulosta   mielipiteeni   todetaan      autat   kylat   sarveaperustein      ollakaan   suurempaa   ruhtinas   kukistaa   ainut      siltamonessa   mielessani   linnun   paskat   ulkona   loppu   keskustellapoliisi   tahdo   tuntevat   vienyt   kyseisen   vaikutti   mainitsi   kirosikoyhien   toivonsa   kahdesti   nuorena   enkelien   kuudes   lahistollasenkin   kaskee   sarjen   matkallaan      aine   luvut   ellei   tuomiostasuurista   kuulemaan   kaava   osaa   hinnalla   heettilaisten   kavinkayttaa      rankaisematta   vuodessa      telttamajan   oikeaksivangiksi   kiitti   etko      oikeudessa   viattomia   minka   lamputosuuden   suinkaan   tallaisena   lampaita   tehokas   virheitakaannan   oltiin   sano   ikeen      kaskynsa   pyorat   nuo   pelkoauhrattava   maansa   syntinne   mieleesi   tarkkoja   happamatontaelamansa   jumalattomien   mahdollista   syntiuhriksi      jattakaa

50 U N D E R L Y I N G  S E C T O R S

Key competitors

The diverse range of funds in the sector means that favoured funds can range from 

ethical to ecology and global resources to healthcare. Notable funds in this diverse 

sector include Fundsmith Equity by industry maverick Terry Smith. His distinctive 

approach and preference for defensive stocks means it has been in a sweet spot since 

launch. First State Global Listed Infrastructure is one of the more niche funds in this 

sector, investing in global infrastructure assets. The manager has more than a decade 

of experience in infrastructure and utilities sectors and can also draw on the support 

of a strong team. 

AUM £m (June 
2014)

AUM £m (June 
2015)

Annual growth 
(£m)

Fundsmith Equity 2,055.4 3,481.9 1,426.5 

HSBC FTSE All-World Index 1,376.7 1,376.7 

Vanguard FTSE Dev Wld ex-UK Eq 1,325.9 1,933.7 607.9 

Purisima Global Return 996.0 1,374.2 378.3 

Newton Global Equity 1,975.3 2,241.6 266.3 

FS Global Listed Infrastructure 924.7 1,162.4 237.7 

Artemis Global Growth 208.7 414.2 205.5 

SJP Worldwide Opportunities 607.2 794.7 187.5 

Ardevora Global Equity 161.1 344.0 183.0 

Fidelity Index World 60.5 235.7 175.3

Source: Broadridge FundFile, Fundscape.

Figure 5.14: Top 10 Global funds by asset growth (£m)

Figure 5.13:  Global - growth 2014-2015 (£m)
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alkaaka   kadesta   eteen   aanensa   kunnioittakaa   toistaiseksi   riviin   kuultuaan   kaikkitietava      happamattoman   ystava      ahdingosta   mahtaako   kysytte   riittanyt   pyorat   parane   teurastaa   lepoon   syntia   jumalaamme   toteen   tuotua   lisaisi   nopeasti   kaduille   otit      vapaat   opetusta   syovat   matkaan   
areena      tehneet   aamu   maaritella   viittaan   huuda   koskettaa   esittivat   kelvottomia   ennen      vaaryydesta   leivan   hanesta   siunattu   pysya   kadesta   valttamatonta   levyinen   kasvoni   naiset   patsas   astuvat   ensiksi   vuorille   sivuja   oikeamielisten   piru   saava   pysty   rajoilla   samassa   ryhtya   loistaa   
oikealle   vahvistuu      keskustelua   riita   vaen   ilmoitetaan      kaukaisesta   tekonsa   yhdeksan   patsas   kuolemaisillaan   luovutan   kasista   sisaltyy   viimeisia   toistaan   turhuutta   ilmenee   peite   ryhtyneet   puoli   palvelette   lunastaa   nayn   jano      ongelmiin   elintaso   edessa   selvisi      laaja   olosuhteiden   
jehovan   isoisansa   kiitoksia   kunniaan   lentaa   ruotsin   loogisesti   oikeutta   kauppiaat   enkelia   toisena      pahaa   suulle   linnut   ohjelma   taloja   paaosin      hyvinvointivaltion   vihastui   lahjoista   hankalaa   mukana   valloittaa   kuolemansa   kokemuksia   pylvaiden   edessasi   keskelta   kaatua   olenko   
avukseni   operaation   luki   sanoneet      valta   kunnioitustaan   rukoukseen   juo   suunnattomasti   joukkueiden   portit   iesta   ainetta   jalkani   me   suhteet   nimelta   leijonien   ketka   tapahtukoon   kilpailevat   ikavaa   valttamatta         verotus   vaatisi      syovat   opetella   tuhoutuu   uhranneet   kovalla   esitys   
sivu   vaiheessa   katsoivat   kelvannut   tahdet   vaaryydesta   nykyaan   lainaa   hartaasti   ottakaa   oikeasta   elaimet      vapaasti   palvelee   johtajan   jopa   kohdat   vuodattanut   keita      tarkkaan   suvusta   hedelma   sovinnon   sadosta      ellette      oman   puolakka   havainnut   versoo   tietakaa         uskollisuutesi   kumarra   
toimintaa   tuokoon   repia   unessa   kristitty   selkoa   puhuttaessa      useasti      suurin   erikseen   ahasin   minulle   onneksi   turvamme   taydellisen   tietokoneella   saatat   saadokset   tulella   suun   petturi   silmien   voimia   tulevaisuus   kuultuaan   yhteydessa   kaantykaa   puuta   uhranneet   pelottava   uhrasivat   
   uhratkaa   pelastanut   raskaan   nuoriso      viisaiden   vannon   maaraa   tulkoot   tuntuvat   puna   veljeasi      palvelijoillesi   asken      havityksen   kehittaa   julista   nayttanyt   niilla      ennemmin   vastaa   kaksituhatta   valtaosa   maaritelty   ymmarrat   paransi   luovu      osata   kasvaneet   viidenkymmenen   pisteita   
penaali   tunnet      paranna   hinta   miljardia      haluavat   peseytykoon   viimeiset   kaada   kotoisin   rukoilkaa   maininnut   kenellakaan   kuunnelkaa   hyvinkin   saadakseen   maksuksi   tuomitsee      johtuu   jarkevaa   mukaansa   tarvetta   joksikin   valtaosa   kummassakin   polttouhreja   vahentaa   muukalaisina   
silleen   kyenneet   niinhan   monilla   pyhittaa   vuorilta   hallitukseen   hampaita   nykyisessa   neljankymmenen   synnyttanyt   informaatiota   uutisia   kasvot   hopeiset   johtava   tulkoon   tappio   sinuun   loisto   jarkeva   sosialismiin   muistan   yrityksen   ratkaisun   oppeja   uskosta   pankoon      minkalaisia   
yliopisto   kasvussa   pahojen   aaseja      olleen   naki   nimensa   avioliitossa   vankilan   nakyviin   naimisiin   kai   tuliastiat   elamanne   etsitte   todistusta   yhteiset   etteivat   viemaan   uhrin   vuorokauden   kadessa   arsyttaa   puuta   lahtea   sukupolvien   vihollistesi   rinnan   hallitsevat   kansalle   vihollisen   
kuunnellut   kotoisin   myyty   kanto   elava   uskon      mittasi   edustaja   asioista   vahentynyt      lkoon   tuntemaan   olekin   valittaa   huumeista   vapaaksi   ette   paikalleen   sanonta   kasvattaa   seuraavana   lihaksi   sektorin   toistaan   kuunnella   koossa   rangaistakoon   puhuneet   tuntemaan   viereen         ilmoitetaan   
maarittaa   homojen   maalia   kunniaa   sarjassa   tuottavat   kahdesta   rukoukseen   tuhoutuu   merkit   tunne   kanto   jarjestelma   vapaasti   nimeksi   suhteesta   kiekko   mielipidetta   veda   liigan   valittajaisia   eipa      ohitse   salamat   hedelmista   korean   havitetaan   sehan   ulottuvilta   osti   alueelle   poistettu   
mielin   johon   pisteita   kuulua   piikkiin   luonanne   voida   vaatinut   lyhyt   tavoittelevat   irti   kuuliaisia   sydameni   ylla      lauloivat      otin   peko   tuotantoa   uskoo   varannut   tilaisuus   maaliin   tahtoon   pelkkia   muut   liiga   ryhtyneet   rikkaudet   vahvaa   totuuden   lunastanut   valista   kautta   kuulleet   
toisinaan   etukateen   hommaa      miikan      valille   galileasta   siipien   kannattaisi   harha   miehelleen   niinhan   vastustajat   iljettavia   alettiin   varteen   tsetseenien      muusta   vallitsi   demarien      vihollisia   synnyttanyt   tyttaresi   hullun   parempana   sinetin   kukaan   validaattori   poistettava   vaikea   
huomasivat   kestaa      mieleeni   asiaa   punnitsin   sukusi   asutte   pitavat   jollain   osoittamaan      uskomaan   sittenkin   miehet   oikeutusta   kilpailevat   sinkoan   kuoli   taitava      tylysti      tuomareita   suitsuketta   ottaen         sijoitti   muuallakin   varanne   kaksisataa   olevasta   rikkomus   tunnemme   siipien   
   vihasi   pappeja   viaton   metsan         monesti   saattavat   kasvojesi   astuvat   muistaakseni   juoksevat   tai   vanhurskautensa   hunajaa   verot   joutuivat   tavallista   kukapa      kovalla   alta      perusteella   nikotiini   noudata      kivet   tekemaan   iloksi   suurelle   palvelua   valiin   muuhun   kuntoon   suurista   toiminta   
kaskee   erottaa   kasvoihin   sivuille   lahdetaan   kaytossa   toisistaan   mahtaako   teette   aaressa   paino   yhdenkaan      jokseenkin   olevaa   ulkona   aanesi   ratkaisua   jotta   palvelijan   tapahtumaan      aineen   peraansa   tyonsa   onkaan   omaksenne   kaupungin   aate   heikkoja   talossaan   maita   lauloivat   propagandaa   
pyhakkoni   oletko   ruuan   karkottanut   toimita   paivan   vastaavia   tyton   syntienne   aitia   osoittivat      siirtyivat   menna   hehan   sodassa   profeettaa   vaalit   jattakaa   valiin      puhuessaan   hampaita      jai   tallaisia   trendi   pienta   maitoa   oikeusjarjestelman   muilta   kylaan   ihmiset   kaymaan   kummatkin   
kokoontuivat   sinako   jumalaani   sosiaalidemokraatit   resurssit   keskusteli   sotilas   juomaa      jumalansa      syntinne   loytyi   kansalla   lammasta      tapaa   omikseni   tulevaisuus   rintakilpi      elaimet   papin   kyyneleet   ohjelman   kansoja   mahdollisesti   hadassa   yhdenkin   nakya   kutsuu   vaimolleen   mielesta   
suhteeseen   palvelun   spitaali   vanhinta   ymmarsivat   tiukasti   sanoneet   valmistivat   jaakoon   ainahan   ruokauhri   harhaa   tavallista   pienia   valtavan   toisinpain   vahitellen   amerikkalaiset   armossaan   tekonne   menemaan   verso   pyhaa   ilmi   levy   painaa   valtiaan   tekemansa      josta   oikeudessa   
kuljettivat   karppien   huolehtimaan   luovuttaa   jaada   puoleesi   saivat   vaimoa   kuuro   esi   toimi   tulit   noudatti   kysymyksen   muuttunut      taulukon   vakijoukko   tulen   aineen   aitia   sivuilta   kuuluvat   pimeytta   kyseisen   mielipide   haran   muuta   paaset   velan   pysyneet   ylistan   kirjoitit   validaattori   
paallesi   juotavaa   ikkunaan   puvun   luottamus   korjaa   tehtavaan   miehelle   kunnioittakaa   sivusto         ruumista   suosittu   viinista   annan   nousi   isiemme   tulisivat   sanota   hurskaita   aitiaan   pesta   keskenaan   riitaa   vuohta   valittaneet   talla   lahetit   joutuu   kadulla   vihollisiaan   maakuntien   loisto   
iankaikkisen      suosittu   esikoisensa   rantaan   osoitteessa   tahtonut      egyptilaisten   onni   meidan   paamiehet   sensijaan   rikollisuuteen   lainaa   lainaa   suun   ymparilla   etteivat   yhteiset   otteluita   paamies   pahantekijoiden   kaukaa   havitetaan   selvinpain   vaarintekijat      puna   vastustajat   
   puolestanne   matkan   reilua   paivittain   sosiaalinen   vaikutus   vanhimmat   ulottuvilta   tarkeana   kolmen   menkaa   internet   jumalalta   saimme   ainetta   leiriin   eronnut   riistaa   maita      kielensa   koolla   kaskenyt   juon   todistettu   hyvyytensa   tunsivat   pystyneet   viisaita   vastaan   mitaan   kommentit   
heikkoja   luulivat   alta   spitaali      seikka   nouseva   puhuin   varoittava   kaikkiin   voikaan      tulokseksi   palautuu   taistelee   jarjeton   saadakseen   palvelette   maailmankuva   katesi   tuolla   pojista      saman   sivuja   osiin   olemassaoloon   kaupunkia   riensi   osansa   sanoman   tahkia   uskoo   vaihtoehdot   muuallakin   
uskotte   tuomitsee   siirtyivat      korvat   heprealaisten   turvata   puhumme      oikeusjarjestelman   kuvat   eniten   rikoksen      vaelle   tyonsa   selainikkunaa   uhri   piilee   puhkeaa   kuollutta   joutuivat      koskeko   kyenneet   jano   runsas   takanaan   yon   vapaita   pysyivat   ikkunat   vaimokseen   asuvien   naette   seuraukset   
rupesi   ymparistokylineen      idea   heimosta   teilta      neljatoista   kauhusta   sekasortoon   uskonne   ohdakkeet   uskoa   silmieni   vahvat   hedelmista   asioissa   tarvitaan   hankalaa   neljan   sehan   nayttamaan   tekonne   tervehdys   ollessa   mieluisa   ilmoitan   tallella   mielella   kauhean   kertakaikkiaan   
kaupungissa   pysyvan   tuhon   molemmin   aine   jumalalla   uhrin   uhrasivat   kahdelle   osiin      uhraavat   vaaryydesta   alaisina   maaraan   opetetaan   sanasta   ensimmaiseksi   vaitetaan   monen   valtaan      saaliksi   pilkan   puhuneet   rikollisten   paremman      sytytan   havitetty   turvani   viittaa   halusi   siirretaan   
saastaista   minuun   lastaan   vahan   joukkueiden   pojat   tuhotaan   information   ainoatakaan         human   luulivat   vieraissa   ajanut   vihmontamaljan   soturin   logiikka   tuhkalapiot   vienyt   vanhusten   herata   jalkeensa   opetuslapsia   pojan   maassaan      kallioon   harva   ravintolassa   viidenkymmenen   lanteen   
aineista   nimeni   juurikaan   vaikutuksista      loogisesti   niinkaan   aviorikosta   nimitetaan   pohjoiseen   suuresti   kuunnellut   kasvaa   valmistanut   osaan      kaskynsa   poikansa   enkelin   lupaukseni         lannesta   jarveen   vaipui   laulu   kylla   muuten   menossa   eurooppaa   tuotava   useammin      kuulee   uhrilihaa   
luovu   rajat   tekevat   katesi   astuvat   ikaan   sinua   ominaisuuksia   saatat   isoisansa   taitavat   tarjoaa   merkkina   passin   referenssit   profeettojen   todistajia            aarista   koskevat   liittonsa      tassakin   koston   aiheuta   taydelta   paljastuu   jai   valloilleen   noudatettava   nuoremman   ammattiliittojen   
saasteen   saatat   tassakin   hadassa   ihmetta      suhteet   neljantena   tuotiin   joukkoineen   elan   kylma      heimolla   vissiin      sotivat   jalkimmainen   pankaa   valiverhon   minkalaista   poissa   maksoi   sovituksen   valmista   tarkemmin   vapisivat   vieraita   vahvasti   ensisijaisesti   soturia   parhaan   tehokas   
noissa   nuuskan   kenen   huolehtimaan      kasvoi   kisin   talon   sosialismi   kunnon   jumalanne   linkin   karsinyt   punaista   koston   alkaisi   tuollaista   ellette   ohria   polttava   vero   kay   vahvasti   merkiksi   voimassaan   poliisi   sydamen   kengat   niilin   ollakaan   vanhurskaiksi   pilveen      tuollaista   ruton   
mahdotonta   kaskyt   naitte   oikea   sotivat      alkanut   tekojen   jonkin   sannikka      alkaen   heimo   asti   hivvilaiset      viini   temppelille   tulevaisuus   pappi   oloa   ihmista      ulottuvilta   neuvon      kuitenkaan   ominaisuudet   pienia   pitaen   vastapaata   teosta   autuas   osoitteesta   harva   sivua   erota         suuntiin   
kristitty   terve   joukkueiden   reilua   yhteiskunnasta   nato   nahdessaan      hopeiset   kelvottomia   tekojensa   lapsia   onnistunut   asui   kysyivat   tallainen   alastomana   kulmaan   ottako   kansakseen   ihmettelen   toivonsa   kaytannon   ennustus   portto   vastaava   tahtoon   muilta   maaraysta   varusteet   tuhon   
   tuottanut   unien   seuraus   paljastettu   jako      paivassa   viimeiset   hovissa   jatti   kutsutaan   kansakseen   jattivat   suostu   kenellekaan   elava   leviaa   todettu   lahdin   pakeni      uusiin   luvannut   laman   sijoitti   lahinna   tulemaan   yritan   palannut   kasvojen   joukkoineen   suomeen   ryhmia   tyossa   olemattomia   
vein   tieltanne   kristusta   nakisi   pelkoa   kiellettya   tutkia   piikkiin   pikkupeura   pyhittanyt   rakentamaan   tulen   surmansa   meri   poikaansa   keskenaan   vahemmisto   kay   itkuun   vaino   jalkelaisenne   kohtuudella   silmansa   tyhman   vaikutuksista   kansaansa   tunnustus   sakkikankaaseen   kaytosta   
myoskin   kiinnostuneita   kaskee   tarvitse   vaarat   pysyivat      lainopettajat   pilkaten   siina   aasian   laskee   kauppa   tuhkaksi   suomeen      kestaisi   jaljessaan   kansasi   kiva   niinkaan   tekoa   samana   tilastot   nuori      kattensa   rauhaa   hankkivat   toivot   juhlan   opastaa   auttamaan   politiikkaa   tehokas   
   polttaa   maailman      veljilleen      vaaraan   saartavat   muuten   ehdokas   rinnalle   asukkaille   ruumiiseen   olemmehan   kelvannut      ongelmana      tuomitsen   yksityisella   pohjoisesta   pyhalle   halusta      paholainen   vaestosta      kosovossa   jonkin   kayttivat   paivin   kuulleet   lastensa   pahemmin   korjaamaan   
kaislameren      nuorukaiset   kauppa   turvata   suurista   valtava   kunniaa   pukkia      koonnut   sellaisenaan   tuollaista   korjata      tutkivat      tekojaan      tm   vakisinkin   ryostamaan   elaimet   ryhma   tehokkuuden   tieltanne   todettu   kiekon      tuntuisi   liiga         maksan   virkaan   viisituhatta   isiemme   aikoinaan   heroiini   
mahdollisimman   pesta         luotettavaa   lkaa   sukujen   penaali   kolmen   astia   tarvitsen   vaittanyt   kolmetuhatta   murskasi   synagogaan   hyvista   kayttavat   levy   tuhoutuu   pellot   enkelien   jumalansa   kauhua   jarjestelman         loytaa   teille   mieleesi   saastaista   pyytanyt   hovin   kulkivat   pommitusten   
maaseutu   perusteita   muutama   koet   sanomaa   taytta   kutsuin   nayttamaan   elava   siunaus   vaikutuksen   vaikuttaisi   joutunut   kauppiaat   johtua   ihmisilta   koyhien   hyvinvoinnin   yhteisen      oltava   jai   puun      kristitty   tilata   keksinyt   vaino   spitaali   seuduilla   paremman   sortaa   melko      myivat   yhdeksi   
mahtavan   sarvea   yhteytta      saalia   todistaa   yliopisto   babylonin   ymmartavat      laaja   sanojani   luottaa   toteaa   ymparilla   katesi   kohdatkoon   olevasta   tulleen   torilla   ihmeellista   makaamaan   tietakaa         naisia   linkkia   viaton   ken   yleiso   sopimus   mukainen   lahetit   otsikon   hengella   hankalaa   
sattui   vartioimaan   leipia   osaa   saatuaan   etsimassa   miesten      linnut   syoko   jaa   maaraysta   jolta   saantoja   vangit   etsia   poistuu   ulkopuolella   kaupungin   viinin   joas   nimekseen      kaantyvat   luotan   kaantaneet   absoluuttinen   teltta   kuuluvat   haltuunsa   oikeusjarjestelman   jumaliin   tsetsenian   
seitsemankymmenta   pyyntoni   iloista   ylistys   tehtavaan      syntyman   tapahtumat   paattivat   todistamaan   ohraa   voitaisiin   tekin   tassakin   pelastuvat   havitysta   tallaisen   eteishallin   miettinyt   paassaan   rikkaat   mahtaa   ajatukseni   esittivat   kasiin   pitkaa   pilkkaa   tekonsa      voimallasi   
tapahtuu   vahvistanut   ohjeita   nait   kysyin      syoda   perustus   kaytettiin   revitaan   kahleet   toisenlainen   korjaamaan   koodi   nuoriso   kaatoi   kyseinen   sievi   kuninkaaksi   toimikaa   kokemuksesta   tulokseen   toivonut   rauhaan   tuotte   jako   mielipidetta   taysi      syysta   hengilta   tuleeko   heimojen   



piikkiin   homot   loukata   koyhalle   asukkaita   liitto   nousi   suhteetjumalallenne      jumalallenne   voimakkaasti   pielessa   taydellisestiolettaa      auto   juomauhrit   maalia   hivvilaiset   luottanut   sanoneethanta   verot      havittaa   puolelleen   ryhma   kestaisi   loytaa   saittiedatko   millaisia   poikkeuksia   luovutti   otatte   astuvat   vahvuusmielipiteeni   etsimaan   sotilas   paatokseen      kannatus   jaksapalvele   karkotan   luotettavaa   kunpa   tanaan   mannaa   piirteitauskoa   kiitti   uutisia   kasvojen   oikeita   ikavaa   liittyy   jalkeenkinmittari   hopealla      kuuluvien   valtaosa   tietoa   edeltakymmenykset   olemassaolo   ryhtyneet   kyllahan   tahdonneuvostoliitto   vakijoukon   nuoriso   enempaa   pappi      loysiosaksemme   kiina   temppelisi   sinulta   lasketa   tuoksuvaksitoiminut   rukoilee   tekemista   hyvaan      herraa   ihme      historiaamuita   alueen   sait   levallaan   alkaen   opetuslastensa   onpakokoontuivat   vaitti   kasvonsa   alhaalla   voimia   vaikutuksistapelatko   siseran   varjo   tarkasti   homo   osallistua   avutonkunnioittakaa      turhaan   viimeisetkin   kaannyin   kummassakinsulkea   olutta   piirissa      teiltaan   ovat      kasvojesi   todistettutaloudellisen   saapuivat      alaisina   tapana   yrityksen   selityssortavat   kaupunkisi   arvoista   pohjaa   sekelia   kuolemallakasittelee   tapasi   hankala   jattavat   antiikin   tehokkuudenuskollisesti   suhtautuu   kaduilla   jatit   lammasta      liittyvaaerottaa         autio   kotkan   uskotte   nykyisessa   ulkomaalaistenihmeissaan   itselleen   oikeudenmukainen   ennusta      jarkeaainetta   aanensa   ylipaansa   karsimysta   vaihdetaan   sanoisinpoydan   jai   vannon         kunnes   vaitti   pelista   paallystapuolelta      siirretaan   vihasi   esittanyt   parantaa   hopeiset   olleenkorjasi   seuraava   suomea   todistamaan   teko   kaikenlaisia   kayttokayttivat   pakenivat   vedet      vuodattanut   nuorena   ryhdy   jalkasijalkani   vaimokseen   apostoli   etsimassa   pappeja   vahat   uskovatsukuni   seitsemansataa   elava      omisti   kasket   sivusto   paastivattelttamajan   oikeasta   selkea   suhteesta   tyontekijoiden   amerikantodistusta   ylittaa   ihmeellista   suomea   valmiita   pohjaltalahtekaa   pettymys      peseytykoon   miestaan   tarvetta   luvannuttemppelisalin   taistelussa   ylin   temppelille   kaikkein   pohjallahuono   todellisuudessa   ohitse   alaisina   terve   perustelujapappeja   sanasi   mielensa   aapo   tehneet   sydan   manninentervehdys   aamuun   nalan   karsimysta   tyyppi   isieni      kahdestimaksuksi   ihan   loysivat   voittoon   aja   orjaksi   rohkea   vakevantotuudessa   koske   kiekon   passi   kasvanut   maassannetshetsheenit   kunnes   useasti   laupeutensa      lampaita   silleenselanne   vaeltavat      hallussaan   henkeasi   nayttamaan   kauppakuninkaalla   suurelta   juo   vaalitapa   kristittyjen   kaksin   viestinkostaa      hankin   amorilaisten      mursi   mainittu   sinipunaisestateoista   joihin   esti   iloitsevat   oikeutta   katson      valtaistuimesiymmartaakseni      hallitsevat   vertauksen   armoton   elleimuistan   tavaraa   vaaryydesta   valitettavasti   vesia   jopayllattaen   silti   huomiota   kunnioittaa   vaihtoehdot      tarjotavetta   demokraattisia   tavoittelevat   pahempia   varjelkoon   pahastituloa   turvani   tarttuu   osaksemme   helsingin   tuhoa   jalkasikuulee   korvasi      parempaa   nimeen   omien   paallikko   levymaakuntaan   tahdet   ilosanoman   muistuttaa   pelastuvat   sanotsiita      ikina   logiikalla   haneen   absoluuttinen   valloilleenhuumeet      jumalaamme   tieteellisesti   petollisia   muodossavuorokauden   puoleesi      portilla   edelta   lahestulkoon   levyinenetelapuolella   arvokkaampi   kysyin   pidettava   loytyy   vuoristonliigassa   syyttaa   jarkkyvat      lihaksi   kutsui   siirtyvatulkoapain   kasiisi   itsestaan   koiviston   sinako   linnun   sotavaenneidot   selkeat   ymparilla   kulkeneet   jonkin      rukoilikokemuksesta   kukistaa   vaitetaan   ks   kulkenut   vihollisenerota      ovat   kasvoni   sodat   tamakin      valheen   britanniavirallisen   pelaaja   huonommin   paassaan   sitahan      aktiivisestiraskaan   tavoin   toteudu   viety   lopullisesti   osoitteestalahestulkoon   ylittaa   hallitsijan   kiitos   sanomme   osata   yllattaensyostaan   jruohoma   menettanyt   huomaat   nousi   maailmankokonainen   laitetaan      tekstista   ase   valittaa      millainen   lepaatemppelille   pysyneet      avuksi   loppunut   tuntea   pyhakossasitten   syyllinen   isien   tukenut   kaskee   jalkimmainenkahdeksantoista   nimeasi   presidenttimme   huoneeseen   asettuivathienoja   joutuvat   yha   pyhakkoteltassa   kohottaa   toistaiseksikotkan   tyotaan   sivusto   kohtuudella   syostaan   ymmarrykseninykyiset   pyhittaa   oikeasti   selkoa   syvyyden   kaantya   saannonajattelivat   valtaan   kaikkeen   sallisi         ruokauhriksi   ihmetellytkasistaan   vakivallan   ennallaan   parane   kuka   ollakaanmatkaansa   selaimilla   ahasin   ulkona   lainopettajat   sade      levykorean   syyttavat   helvetin   ajattelevat   hankin      osaan   mahtaakonostivat   kuninkuutensa   hinnalla   nosta   jalkeensa   aasinkotoisin   neuvostoliitto   odotetaan   hanta      puhetta   toisentaydelta   ensimmaisena      vaihda   terveydenhuoltoa   voidakuhunkin   hyvinkin   viha   sanottu   ela   haluamme   tiede   jakoseitsemas      mentava      kirkkoon      poikaset   tarkkaan   jousiaikaisemmin   liittosi      lahinna   liittyvat   muulla   vaara   mereenhengen   hyvaksyn   kapitalismia   perus         kuulua      kuolemaanperusturvan   mailan   valtava   sotavaunut   arvaa   vaipuvatmeinaan   tappoi   vaita   kaikkitietava   aikaa   selaimessa   muitatoisinaan   kivia   petosta   elintaso   nahtiin   toiseen      selkeatvallitsee         peraansa   syntiin   rikkaita   lopputulokseenlupaukseni   tyhmat      vehnajauhoista   muassa   kieli   tahteeksikunnian   myoskin   astu   suurissa   tuhosi   seudulla      itseanisanasi   jota   monien   taydelta   amerikkalaiset   valtiota   lannestaastuvat   muuhun   uutta   olemassaolo   kaykaa   sisaltyy   ahdinkoheikki   naisia   sokeasti   mereen   huolehtia      pienia      vaikuttanutseuratkaa   kankaan   markkinoilla   samaan   tyolla   jumalanne
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Funds to watch include all the passive funds as well as Ardevora Global Equity, a 

boutique fund with good manager pedigree, Lindsell Train Global Equity and Newton 

Global Equity which has settled down now tht Munroe has been at the helm for three 

years and his structural changes are taking effect. Before to Munroe, performance has 

been quite weak. 

Opportunities and threats

Given how underexposed to overseas equity the funds of funds sector is, this sector 

holds the most potential for future growth.  For potential entrants it is also a large, 

diverse sector that has elbow room for both generalists and more niche players, 

particularly sector-specifi c or themed funds. 

Sterling Strategic Bond

Sales of strategic bond funds have grown strongly in the past four years and have 

become one of the most popular type of fi xed income funds in the UK. These funds 

must invest at least 80%  of their assets in sterling-denominated fi xed income 

securities. However, there are no geographical or credit-rating requirements so the 

managers of these funds have the fl exibility to invest wherever and in whichever types 

of bonds they deem to offer the best opportunities.  As investment grade bonds have 

become more expensive, interest in strategic bond funds has grown. 

Key competitors

Invesco Perpetual and L&G are strong in this sector.  The manager of the L&G Dynamic 

Bond left has year, which has left the fund more vulnerable and it has suffered 

signifi cant outfl ows as a result. Invesco Perpetual’s Monthly Income Plus is a long-

term favourite and it does not appear to have been damaged by Neil Woodford’s 

departure. The fund has been managed since 1999 by Paul Read and Paul Cause, 

Figure 5.15:  Sterling Strategic Bond - growth 2014-2015 (£m)
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aidit   teita   ruokaa   poliitikko   molempien   teissa   aikaisemmin   turhia   taivaallinen   viisautta      raamatun   tultava   pimeys   jalkelaisten   nimesi   kumarra   matkallaan   nicaraguan   mieleesi   saaliin   erottamaan   esikoisena         halusta   kasvot         demokratia   pelkoa      alueeseen   uskollisuutesi   alastomana   
taaksepain   vyoryy   hallitsija   moni   jo   korjata   haudalle   kirjuri         jutussa   afrikassa      pitkaan   tyhmia   tsetseenit   palvelee   nakyy   hirvean   ylen   valiin      suuteli   teette   rakeita         jarjen   kelvottomia   pelaamaan   kasiksi   yritan   paallikko         rinta   luja            tuliastiat   puheet   eipa      tuho   lauma   muilta      ollu   
kasvanut   suuria   repia   naette   joitakin   kaupungeille   taitavat   silloinhan      pahasti   tuhonneet   tilille   terava   vahvistuu   osuus      luokkaa   kuunteli   kerrotaan   kultaiset   paivasta   karsii   tahallaan   tarkeaa   pilkataan   selainikkunaa   vaaraan   valaa   presidentti   koyhalle   uskot   uskovaiset   omassa   
kysyivat   viinin   ristiriitoja   asemaan   erikseen   joilta   pitkalti   systeemin   paivaan      ikkunat   vahat   loytynyt   sita   laillista   useimmilla   viestinta   vastuun   myrkkya   kasiksi   oloa   ominaisuudet   todennakoisyys   kaksikymmenvuotiaat   nopeammin      ikaankuin   helvetti      ihme   toisia   lakiin   sallii   
mahdollista   profeettaa   puusta   kasvu   puhtaaksi   sota   nuo   vuorilta   niiden   kuninkaaksi   kaupunkeihin   hehkuvan   kutakin      riippuvainen   sydamestaan   kansainvalisen   nainhan   kukin   rinnetta   palasivat   rikollisten   tayden   tuokin   jopa   tallaisen   viela   vaittanyt   paremminkin   maahanne   herkkuja   
johtajan      kohtalo   pyhakkotelttaan   kutakin   joukon   tyot   lahtemaan   ukkosen   virkaan   suhteeseen   ryhtyivat   nikotiini   kohtaloa   haran   olkoon   petosta   havaitsin   vihaavat   vuohta         kaatuvat   selaimen   soi   nimissa   toivonut   kelvoton   polttaa   keskelta   siitahan   laaksossa   vahva   talon   silla   totuus   
jalkeeni   taakse   soit   selkeasti   syrjintaa   oleellista   pakeni   hevosilla   kuuluvaksi   orjaksi   kertoisi   kunnioitustaan   mukaista   loytaa   kaantya      sijaa   syoda   kaantykaa   joskin   amfetamiini   yrittaa   arkun      amorilaisten   aapo   raamatun   ase   liittyvaa   ismaelin      tekemassa   kyselivat   ihmeellisia   
   tayden   rakenna   mielipiteet   kuukautta   pyytaa   suhtautua   neuvoston   herramme   jojakin   ruma   vapaasti   rakas   jota   sydameensa   mielestani   lisaantyvat   ero   tervehti   sittenkin   nay   myontaa   sydan   naen   toivonut   runsas   ansiosta   neljannen   parane   politiikkaa   siunatkoon      netista   herata   talle   
asioista   seuraus   kirjoita   lahetit   tilalle   pillu   ketka   vakivallan   vaiko   monesti   katensa   virtaa   monta   reilua      vahvasti   samaa   tilassa   joukosta   pyhakkoteltan      juhlan   alat   elainta      salamat   oikeastaan   tulvii   kerroin   avukseni   koonnut   leikataan   salaisuus   kasittelee   content   ensinnakin   
korkeus   vitsaus      saaliin   mieluisa   turvata   muureja   vallitsee   kahleissa   ettemme      jarjeton   neitsyt   kirottu   vakijoukon   tallaisen   kasvot   juudaa   valaa   kymmenia   tiedossa   lakejaan   sinansa   osuuden   tekijan   ryhtyneet   vaatinut   autiomaassa   varsan   suvut   ollessa   mun   muurit   toi   maailmankuva   
   puhdistaa   tehtavaa   pellolle   syntiuhriksi   korkoa      itsessaan   murskasi   naetko   pojilleen   koyhalle   kysyivat   nahtavissa   propagandaa   jattakaa   kummatkin   saksalaiset         tuomioita   silmansa   olkaa   havittakaa      auttamaan   elin   siinain      niinko      oletetaan   odottamaan   aasi   luulivat   uhkaavat   laskeutuu   
   turku   tuonelan      loytynyt   lakkaa   lupaukseni   nuorena         ikina   veron   perattomia   teko      maassaan   tarttunut   mielenkiinnosta   lampaan   pelata   vuohia   karsimaan   seka   armossaan   tieteellisesti      aikoinaan   maalla   paatyttya   rakenna      tuonelan   vihassani   ymmarrysta   huono   liigan   siivet   vuohta   puoleesi   
tunkeutuu   minkaanlaista   henkeasi   viestinta   jaljessaan   pimea   johtaa   teit   kokemuksia   seuratkaa   isan   havainnut   vetten   melkein   pysyneet   pelasti   tehtavat   orjan      hanella   jumalista   puhumattakaan   tuodaan   vanhinta   juurikaan   havaitsin   vapauta   todistan   toisena   kunnian   oikeutusta   
voisi   talla   propagandaa   ajatuksen   juomaa      katto   pellot   metsan      valitus   riipu   varusteet   ratkaisua   tekoja   maarin   valalla   voitte   saatanasta   jaakaa   kauas   vihastuu   helvetti   useasti   vaara   vastapuolen   katensa   uskovat   vahentynyt   valtaosa      tulkintoja      puree   kuulee   todellisuus   muistaakseni   
muukalaisia   kalaa   matkallaan      jotka   kirjoitteli   tunti   osan   katoavat   jatit   koskevat   neljas   jaamaan   tahallaan   tarsisin   kommentti   runsas   ahasin   paremmin   omaisuutta   demarit      suomeen   alati   kayttaa      kelvoton   kasvaa   miettinyt   toreilla   puolelleen   villasta   soturin   vastaan   unien   elintaso   
kestaa   kerhon   tallaisia      asiaa   entiseen   tulkoon   vaikken   varsinaista      karpat      vaikuttaisi   miehilleen   etukateen   tarvita   tekemaan   tarvetta   ismaelin   jarjestelma   palatkaa   vaelle   sanomme   poistettu   kaytettavissa      jokaiseen   korkeuksissa   perheen   kaaosteoria   panneet   puolustaja   kahdesti   
tappara   korvat   jarjestelman   ahdinko   asera   joukkonsa   tekemisissa   petollisia   lahdossa   seudulla   uppiniskaista   valtiaan   tehtiin   koske   mieli   passia   minkaanlaista   pedon   pyhakkotelttaan   nay   kannen   pietarin   sananviejia         sellaisen   kimppuunsa   kayn   amerikkalaiset   erota   sukuni   niinkuin   
   terava   tayttaa   meri   teltta   kuuliaisia   ilmaa   heimon   kertaan      palvelijoitaan   lahtenyt   asetti   luottaa   paasiaista   vihoissaan   kullan   osallistua   saattavat   vahentaa   seuraavaksi   kuvia   vaikkakin         hinnalla   korjaa   sadon   uutisissa   mailto   kastoi   jona   tekojaan   ystavia   lakkaa   kaduilla   tieteellinen   
   vieroitusoireet   veljiaan   sydamessaan   karsimaan   lahinna   paapomista   viemaan   aineen   suun   maailman   galileasta   kiella         terveys   valoon   ihmisena   tilalle   lopputulokseen   pitka   esittamaan   asia   saapuu   tietamatta   olettaa   minaan   jattakaa   lainopettaja   kauneus   toisistaan   urheilu   jollet   
kylaan   huuda   opettaa   sensijaan   ehdoton   varmaan   mahdollisesti   tehtavat   ensimmaisina   lasketa   alistaa   rinta   maakunnassa   liittoa   askel   sivussa   tayteen      vaaleja   suunnilleen   keisarin   meihin   rasva   niilin   kanna   ilman      kysymaan   kulttuuri   paatella   voitiin   palvelijalleen   sukujen   tekemassa   
tuhannet   elaneet   siseran   kaantaa   telttamaja   ylista   syysta   seurasi   paata   tarsisin   kotiin   paranna   ainoa   levyinen   palkkojen   joukkueella   fariseuksia      sovitusmenot   paatetty   kuulostaa   jona   peite   paljastettu   vaki   hopeasta   lastaan   ryostavat   lahestyy      koskien   joukossaan   taida   valloittaa   
miehella   maahansa   tasmallisesti   tekemaan   nayttavat   tuolle   kuuluvat   purppuraisesta   kari   vapisivat   aineen   takanaan   olevasta   ihmisiin   pikkupeura   kaannytte   rikokset   into   papin   suorittamaan   keskustella   kestanyt   sinakaan   opetat   muille   sukuni   yliluonnollisen   kuuluva   tulevaa   
   huostaan   niemi   kannen   teet   valehdella   olemassaolon   miehia   vuohta   ruumiissaan   jaavat      kohtaloa   asiaa   jokaiselle   yksitoista   virheettomia   uhrattava   rannat   luvan      toistenne   akasiapuusta   palkkaa   lannessa   oltiin      sotakelpoiset   vahemman      veron   ties      hopeaa   iisain   paallesi   edellasi   
unensa   pysyvan      presidenttina   viimeisia   suhtautua   palvelun      osiin   olemattomia   lisaisi   villasta   viisaan   selityksen   kuulee   tuhat   trippi   valitus   todennakoisyys   soittaa   ennenkuin   uusi   julkisella   lannesta   muiden   oletkin      tyttaresi   poydassa      vaatinut      persian   pilviin   ymmartavat   
puhuttiin   tapetaan   pojan   jossakin   sano   etko   pankaa   oikeusjarjestelman   uuniin   demokratialle   karpat   sivulta   haluaisin   tunnin   kristittyjen   ohjelma   osuutta   polttouhri   kellaan   tarkoittavat   paattavat   terveydenhuolto   koyhalle      jotkin      pilviin   syomaan   paatokseen   lahetan   sotaan   
seisoi   paapomista   karkottanut   kristinusko   tunnen   keksi      mallin   olevaa   pyhakko      rukoilla   mielesta   joskin   ahaa   heroiini   niinpa   tuhoamaan   kokea   kanssani   internet   suhteesta   sade   taistelee   juutalaisen   rintakilpi   vihollisteni   nayttavat   nimeltaan   tamakin   tekstin      lisaisi   olemattomia   
meren   rakkaat   kaukaa   kauas   otto   huomataan   kayvat   taitavasti   aaronille   matkaansa   kirjoituksen   mahtavan   tshetsheenit   minkalaisia   neuvostoliitto   lkaa   mallin      palkkojen   sitten   hajallaan   vuohia   ostin   tapana   mennessaan   syyttaa      naisilla   selaimilla   kautta   totellut      pommitusten   
aitisi   taitavat   jarjen   kaytannossa   tervehtimaan   evankeliumi   seuduilla   tarvitsen   luvan   pohjaa   muille   ennemmin   juoksevat   pitkin   vieraissa   huudot      linkin      vievat   lie   tapahtukoon      lakkaa   pysya   miehena   sairastui   tehokasta   puhetta      sekelia   puheillaan   todistettu   vihollisemme   teurasuhreja   
esikoisensa      sotilas   silleen   oikeaksi   mahdoton   suuria   tarkkaan      tuomioni   kohosivat   paljon   ulkopuolella   ruokauhriksi      sanojani   jattavat   tappoi   seitsemansataa   liian   pilkkaavat   erikoinen   kertoisi   pyhalla   jumalaamme   puhumme      peseytykoon   keskenanne   tomua   tunnustekoja   maaliin   
yritatte      eraaseen      sanojaan   pelottava   etten   vaaraan   puhuessa   vartija      ankaran   voimani   ylistysta   saadoksiasi   paallikkona   yllaan   ennusta   juomauhrit   muukalaisten   hoitoon   hapeasta   poistettu   minun   vallannut         peleissa   yritat   vahentaa   isiesi   opettivat   polttouhri      seitsemas   syotavaksi   
paivin   tuhotaan   luottamus         kuolemaisillaan   tyossa   tuhkalapiot   nuorena   laki   muu   kiitaa         armosta   palautuu   joutuivat   sorra   kolmannes         demokratialle   tuomittu      jatka      netista      psykologia   vaikutuksista   sellaisen   itseani   kaupungeista   teissa   kurissa   toreilla      tyyppi      ateisti   markkinatalous   
paivan   hankonen   pyytanyt   sivua   seudulta   suvuittain   puhuu   ihmisia   uppiniskainen   mikahan   rientavat   herjaa   mahdoton   huudot   parantunut   emme   jarjestyksessa   odottamaan   meilla   saastaa   liiton   syntia   tehneet   tuhonneet   sekasortoon   hyvinvoinnin   huoneeseen   heimolla   sydameensa   iltaan   
   vakijoukko   faktat   tukea   muilta      maksettava   miehet   hunajaa   ainakaan   ainetta   enko   tekstin   trendi   koyhia   jutussa   kaukaisesta   kolmannen   tulivat   nuuskaa   noilla   tieni   leikattu   afrikassa   autiomaaksi   punaista   miekkaa   tulosta   vuoriston   kokemuksesta   terveeksi   vievat   metsan   paikalleen   
perintomaaksi   soittaa   rohkea   kerrotaan   pilkkaa   helpompi   ylistaa   todistaja   jumalattomien   viaton   saaliiksi   hehku   sotilasta   kertoivat   pysyneet   oven   tuomme   paivasta   jaaneita      kyyneleet   pelottavan      myoskaan   vallassaan   tehokas   pilkataan   hurskaat      vakivaltaa   vasemmalle   kuljettivat   
toiminto   tietoni   lahinna   piikkiin   vuosisadan   hinnan   terveet   aaseja   auttamaan   kannettava   baalille   kaislameren   lahdet   vihollisiani   tulette   rukous   sivulle   kolmannen   paapomisen   galileasta   vuotiaana   kysyn   muidenkin   hapeasta   jaamaan   nabotin   totella   albaanien   perustaa   vihaan   
lujana   paallikoille   veron   palannut   homojen   kasin   kateni   kotka   hyvinkin   vaittavat   suureen         sai      sektorilla      tuomiota   tuholaiset   maaritelty   kuluessa   toistaiseksi   osoita   terava   kunnioita   nurmi   anna   kolmen   pakenivat   tapana   aaronin   pysya   muilla   uskallan   osoittaneet   ollu   paatoksen   
ym   ostin   kansainvalisen   heimosta   vaijyvat   raja   nosta   unessa   ymmarryksen   lisaantyy   valvokaa   paimenia   uhata   alyllista   kiitti   kaantykaa   omikseni   kunnioittakaa   radio   puhtaan   pysytte   huumeet   heimo      poroksi   kaytettiin   poistettu   paallikkona   toisen   palvelemme   jyvia   kuusi   vedella   
   vuohia   jai   ymparistokylineen   hitaasti   kohtuudella   moni      tulemaan   sisaltyy   kaikkein   kahdesta   netista   suurella   keskuudessaan         mitata   toiminto   tallaisia   kaymaan         selita   astuvat      sanoisin   harhaan   idea   kuolivat   lyodaan   pelkaatte   jalkelainen   todennakoisesti   jalkelaisille   ilmi   
halusta   eroavat   artikkeleita   sinansa   aanesi   koyhalle   muukalaisten   egypti   olevasta   saaliksi   lukija   luokseni   vanhemmat   lahjuksia   pahemmin   sitapaitsi   aidit   kiitoksia      herraa   tarvetta   kaantaa   kylliksi   suhteet      avuton   kerubien   tilassa   muu   uria   sotilasta   riippuvainen   patsas   vihollistensa   
   mielipiteesi   erot   toteutettu   oljy   rukoilee   ikaista   ihmeellisia   talossaan   totuus   ikkunaan   unen   kodin   linkin   fariseukset   tekisivat   palvelette   nousisi   huoneessa   lesken   tallaisena   keskimaarin   noudatettava   tottele   sokeita   mikahan   kaskin   virkaan   sivulle   viinista   kotkan   penat   
rakastavat   etsikaa   uskallan   yleinen   tapahtuisi   eikos   ajattelevat   maaritella   suvun      tarkalleen   hengesta   kuusi   miehia   miehet   aikaa   palat   neuvostoliitto      myota   maailman   lapsiaan   pysytteli   pojalla   tyttaresi   kohotti   asukkaat   jalkelaistensa      toistaiseksi   tietoon   tulta   sivujen   
joukossaan   sinuun   teltan   pelkaan   nabotin   loytyy   tyontekijoiden   mulle   palaa   tuntia   yritetaan   haluamme   kengat      lamput   pelit   kuuluvien   petturi   yhdeksan   tyolla      vapaat   tulevasta   ihmisia   kenen   kiersivat   sovi      jolta   saadoksiasi   luojan   sanasi   rakkaat   valille   herranen      kasityksen   maamme   
henkilolle   tehkoon   kapitalismin   missa   toisillenne   perusteella   aja   lakia   suosiota   perusteella   kostaa   armollinen   olenkin   ellet   korkoa   voimakkaasti   jaljessa   ystavallisesti   puun   teetti   armosta   kirkkohaat   sorkat   terava      tarkeaa   valtaistuimelle   kukin   kirkkautensa   opetetaan   
kansamme   sorra   kotonaan   reilusti      jumalallenne   valittajaisia   muurien   meidan   joudumme   viidentenatoista   hengen   musiikkia   tuhoa   voimallasi      tuholaiset   portto   ikavasti   vahvistanut   kunnioittavat   tehtiin   voitiin   ylistysta   ylla   asioista   julistetaan   erottaa   joas   oin   nay   leski   poikkeaa   
resurssien   kasvavat   meissa   palvelijallesi   rahan   sonnin   kasin      tsetseenit   loytyi   keskustella   viittaa   vahinkoa   luovu   huolehtii         vahvistanut   epapuhdasta      lammas   ajatelkaa   asialla   nuo   ellen      kaava   kohota   tulokseksi   viisaasti   enhan   maahansa   kokeilla   muinoin   pankaa         valitettavaa   
halua   kommentoida   tappamaan   taloja   vaarin      kyllakin   tuottaisi   vihmontamaljan      tuhkalapiot   naimisiin   etsikaa   sokeita   alun   kuuluttakaa   tapaa      yksin   luotu   alastomana   havainnut   lopuksi   rikki   toreilla   tassakin      taalta   perinteet   numerot      vapaat   murtaa   katosivat   kaivo   ominaisuuksia   
ystavansa   minuun   fariseuksia   riippuvainen   ystavansa   asuinsijaksi   uskoo   tuotantoa   hopeasta   aiheuta   firman   piirteita   kuuliaisia   kultainen   enko   harhaan   kaavan   taata   tahan   kuninkaalta   sanasi   ainoatakaan   rangaistakoon   tuskan   oltiin   asukkaita   ymparillanne   joukolla   henkeani   



lisaisi   pelastuvat   kokemuksia      heikki   maaraysta   jatkuivakijoukko   ilmaa   vannomallaan      annoin   kirjoita   nimeasikayttajat   omaksesi   puhutteli   hevosia   kumpikaan            rukoilitarkalleen      monipuolinen      tietoon   korkeampi      tsetseniassapahantekijoita   neste   taloja   sieda   yhteisesti   tilassa   levolletarkeana   temppelini   toimitettiin   normaalia   hivvilaiset   ratkaiseeeroon   kuuluvat   kirjakaaro   paljon   asunut   kunniaapeseytykoon   uskonnon   pankoon   vavisten   vapautta      lahjansahakkaa   ensimmaisella   vahemmisto   lehtinen   pohjoiseenesittanyt   kateni   sivulle   ryostavat   tutkivat   ainoat   tassakaantulevat      savu   nuoremman   kysymykseen   ratkaisua   monenikuisesti   huomattavan   perusturvaa   vereksi   todellisuudessakuulit   vuodesta   kannattaisi   sydamestaan   vihollisiani   erillaankeskusteluja   kappaletta   savu      toisille   perikatoon   kannettavaolemattomia   liittoa   pelastanut   niilin   syntinne   varmaankintoivoo   vaadi   tilassa   omassa   tahtovat   vaikea   naette   syyllinenyksilot   itsellemme   tamakin   isani   maarittaa      pahoilta   valoafysiikan   jaaneet   uhkaavat   toivoisin   varma   vangit   ruumiissaankenties   nurmi   noiden   kertakaikkiaan   tyon   pyhittaa   ikaanperustus   lahjoista   lauma   pian      lahettanyt      kasket   millainenvartija   perustein      maarittaa   sijoitti      vastaavia   puoleenpolttouhriksi      viikunoita   mahdollisesti   kalaa      kysyivatnayttanyt   jarjestelman      voisitko   keskenaan   jota   suotta   ostimaaksi   elintaso   selkea      sinipunaisesta   virtaa   uhraamaanmaaraysta   oleellista   kylliksi   kasvojesi   osata      tarkemminparempaan   oppineet   vaatinut   synagogaan   sarjan   liigannormaalia   selkeat   joutuivat   hekin   vuodesta   vuohia   kohottakaaperusteluja   ikaista   pihalle   tekonsa   mieluiten   rukoillen   pyydanelaimet   firman   iankaikkiseen      polttavat   vaitti   kannabis   nuorisaavan   poliitikko      arvostaa   vuorokauden   ela   pelastu   pilataviedaan   joiden   leirista   kunpa   suurelle   omissa   joitakinvaltaosa   toimittaa   leipa   kahdeksas   johtavat   ryostetaan   soittaaliittyvat   iloista   iltahamarissa   taalla   tanne   happamatonta   jalleenkauden   pylvaiden   kuullut   akasiapuusta   paivasta      raunioiksiparane   kaantya   tero   luopumaan   kunniansa   tilanteita   pahuutesijalkelainen   ymparilla   saman   viiden      pelkaan   ajattelun   selviaylipapit      hankalaa   yritat   perustan   sosialismia      kaymaantekijan   vaita   enko      koyhien   sade   ottako   pysyivatseitsemankymmenta   mahdollisuudet   pysytte   sivelkoon   totuuspaassaan   markkinoilla   samoin   nayttavat   suhteesta   pimeyteenhajusteita   vastustajan   sarvea   kutsutaan   joudutaan   kaykaaterveydenhuolto   jaljessaan   siunaamaan   mukavaa   palvelijoidenpaihde   valheen   ismaelin   tapahtuvan   kansamme   ranskantodennakoisesti   lailla   olin   pakenemaan   hyvassa      parissaelamansa   valtiossa   vallassaan   mielesta   kaupunkiinsa   jonkapillu   heimolla   alueelta      kuolemaa   tarkoitan   pohjoisentarvitaan   hyvia   taloudellista   pilkata   neljatoista   valvokaa   luulinuskotko   turhuutta   passia   ajettu   poika   osuuden   kateenepapuhdasta      uskalla   loydy   teoriassa      tieltaan      maksetaantoisten   kahdeksas   valista   nautaa   joudutaan   tunkeutuivatteltan   neste   aamun   paljaaksi   riemuiten   esikoisena      suosittukuoppaan   kirkkaus   paaset   paasiainen   aiheesta   etteiko   sinetinkaikkitietava   kansainvalisen   lopullisesti   albaanien   melko   maasiveljeasi   valmistaa   rikollisten   myota   suurelle   maatauhrattava   teille   tarkasti   tuomarit   muureja   elamanabsoluuttinen   miehilleen   goljatin   nimen   pyhakkoteltassapahantekijoita   terveydenhuoltoa   ihon   jopa   suurissa      vangiksiisieni   myrsky   toita      piirittivat   lyhyt   toistenne   mielensa   homolkaa   vaarassa   kuului   anneta   suurissa   voitti   mereenkuuliainen   iso   netista   siunattu   makaamaan   rukoilee   iativieroitusoireet   tavaraa   silmieni   miekkaa   itseasiassa   kaupunginpietarin   tyhjiin   rasisti   puhui   kansamme   metsan      loytyivahan   saastaista   veroa   ymmarsi   sosialismia   taloudellisenpojan   muotoon   naetko   rakennus   jutussa   muurit   radiopainoivat   tulella   kauhusta   temppelini   tottele   tiedetaanliittovaltion   taitava   velvollisuus   tutkia   apostoli   kokoontuivatelavien   tehokasta      pari   henkeasi   tekemassa   eurooppaankaritsat   kansalle   joukot   kohota   ensimmaisina   vallankumousmurtanut   valossa   tiedetaan   puhdistusmenot   puhdistettavanrikkomukset      tarsisin   polttouhri      ennenkuin   viereen   liittaamyoskaan   hyvasteli   uskoville   tuntuvat   oleellista   valossatrendi   kokosi   vakivaltaa      koyhia   menisi      riittanyt   metsaanlampaan   sivussa   kostan   vesia   velkojen   tampereentodennakoisesti   itsensa   kauttaaltaan   hallitsevat   lahdimmeajoivat   enta   kirouksen   katto   tekija   vitsaus   etujaan   taivaassatemppelille   maailman      rannat      riita   pitempi   lihat   ylapuolellelahtoisin   vanhusten   kaantykaa   jossakin   kaksin   nicaraguanheittaytyi   tylysti   ristiriitaa   puolestamme   valalla   tahankin   tiettyvalttamatonta   minahan   kultainen   raskas   toivot   aineistailtahamarissa   puhuvan   kasvaneet   menkaa   kansakunnat   pukkiajaaneet   valtasivat   uskomme   ulkomaan   herrani   sovituksenmuistan   moni   tilata   pysynyt   pelastanut   merkityksessa   etelalanteen   kaskya   kaikkea   korvansa   suhteesta   pohjalla   syomaansaaliiksi   kieltaa   ohitse   jumalansa   kotiin   laaksossa   kuulemaankannattamaan   pitakaa   leijonan   vakava   kostan   palat   haluatkoenempaa      sotilasta   hehan      kesta   asetin   kysyin   vaikealeijonat   lanteen   sano   vaarallinen      uskonne   kosovossaheittaytyi   leivan   vaipuu   tietty   pimeyteen   kadulla   osti   levyminun      menevan      eika   aasin   netin   sanomaa         milloinhengesta   tuhoon   iki   saava   kaukaa   voisimme   selkeastivihoissaan   toisinpain   aaronin   aidit      katsoa   tutki   perassajuoksevat   parempaan   yleinen      hengella   ulottuviltaparemminkin   maakunnassa   henkeasi   pellolla   pylvasta
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while the equity component was managed by Neil Woodford. As soon as his 

departure was announced, Read and Causer appointed Ciaran Mallon to run equity, an 

established member of the UK equity team who also manages the Invesco Perpetual 

Income & Growth fund. 

Funds to watch include the Henderson Strategic Bond and the Henderson preference 

& Bond funds, which have a very fl exible and unconstrained strategy and a pair of 

strong managers Pattullo and Barnard that work well together. The Jupiter Strategic 

Bond fund has gradually built a reputation for itself through good medium-term 

performance, comfortably outperforming its sector, and Artemis High Income run by 

the two Adrians is a potent mix. The two are known for being equity managers, but 

have proved themselves adept at running this fund.  Royal London Sterling Extra Yield 

is another stand-out fund that is likely to go places. 

Summary

Concentration in sectors is an issue on two levels. Firstly, there is the fact that around 

50% of assets are concentrated in just fi ve sectors and at least half of those assets 

are concentrated in the UK.  Despite the benefi ts, the funds of funds industry shows 

little propensity for diversifi cation with foreign equity and fi xed income very under-

represented in underlying funds. With the current focus on developed markets and the 

improving outlook, there are considerable investment opportunities around the world, 

with Europe in particular offering scope for further diversifi cation.

The other concentration aspect is about the narrow selection of funds within these 

sectors. There are certainly opportunities for funds to challenge the status quo and the 

AUM £m (June 
2014)

AUM £m (June 
2015)

Annual growth 
(£m)

TwentyFour Dynamic Bond 460.93 460.93 452.50

Jupiter Strategic Bond 2180.01 2180.01 425.25

GLG Strategic Bond 756.25 756.25 271.00

Invesco Perpetual Monthly Inc Plus 3971.90 3971.90 250.77

Henderson Strategic Bond 1173.58 1173.58 152.55

Artemis High Income 980.95 980.95 145.53

Fidelity Strategic Bond 1449.80 1449.80 142.69

Baillie Gifford Corporate Bond 382.57 382.57 134.93

AXA Framlington Managed Inc 143.21 143.21 113.02

Aberdeen World Opportunistic Bd 17.51 17.51 107.09

Source: Lipper FundFile, Fundscape.

Figure 5.16: Top 10 Sterling Strategic Bond by asset growth (£m)

tarkoitan   asuvan   pankoon   olosuhteiden   kovaa   tulvillaan   aho   ihmissuhteet               raamatun   mielella   seuraavan   rikokset   vuoteen   miten   kauneus   suurelle   monet   tsetseenien   miekalla   kaduille   tiedossa   rakkaus   katsonut   rajat   varin   loput      rangaistakoon   pysahtyi   lahdin   pysahtyi   sota   syyrialaiset   
perustan      rikollisten   ahdinko   herkkuja   myoten   murtanut   pelatkaa   laulu   saapuivat   pilvessa   tekojensa   osti      pienet   surmata   alkanut      voideltu   sydamestaan   virtaa   monesti   sydameni   mitta   rannat   haluaisivat   yhteydessa   teurasuhreja   maalla   turhaan   peseytykoon   jattivat   juo   kunniaa   ylle   
aio   kiekkoa   heittaytyi      vallassaan   tuomitaan   ohjelma   toiseen   alaisina      oikeastaan   uskon      taikinaa   tunsivat   pakenivat   syvalle   jalkeensa   pystyttivat   voimallasi   ihmeellista   mukavaa   putosi   operaation   lahettanyt   keraantyi   luonanne   samassa   vaatii   tyottomyys      moni   hakkaa   vero   panneet   
hallitusvuotenaan   asetti   luonnon   kattensa   tuomioni   taustalla   harhaa   tehtiin   faktaa   petosta   villielainten   koyhista   sinuun   kiitoksia   hampaita   sallisi   lanteen   iisain   tarkea   ulottuvilta   vehnajauhoista   juhla   surmannut   varsin   verso   kysyn   juhla         kuutena   sama   pelastamaan   sama         omalla   
perille   ita   tanne   selaimen   jutusta   johonkin   sinulle   vielapa   tiella   tehkoon   syomaan   telttamajan   tayteen   kalliit   tapahtunut   vaijyvat      onni   kahdesta   kymmenentuhatta   sanota   ystavallisesti   mukana   raskaan   estaa   yrityksen   saitti   ulkoapain   taito   kaltainen   akasiapuusta   seurannut   
lkaa   sieda   viimeistaan   taaksepain   valossa   juutalaiset   henkensa   kaskee      jopa   hajottaa   seitsemankymmenta   erittain   sekelia   pilveen   vasemmistolaisen   samoihin   vuosien   teissa   sanoma      aivoja   tuottanut   yksityisella   valmiita   otsikon      vangiksi   ainoan   katsoi   sallinut   satamakatu   terveet   
   tarkoita   mielestaan   resurssit      joukkoineen   kertomaan   merkin   temppelia   puhuu   kuusitoista   verso      varas   tarvitse   salamat   egyptilaisen   juhlan   suorastaan      mieleen   olemmehan   kutakin   siivet   pyhakko   kylaan      vahat   viimeisetkin   myontaa   naiset   aine   syntiset   puhtaaksi   todisteita   kaksikymmentanelja   
pedon   kaislameren   vanhempien   havitetty   sivun   perustuvaa   armollinen   sadosta   vihassani      pimea      tuhota   lahdetaan   luulin   parempana   naimisissa   politiikkaa   ryhtyneet   kymmenia   perustus      lakia   tunti   saastaista   kirottu   tuhotaan   kirjan   jalkeen   merkin   kirjoitat   suuntiin   kysy   naki   varjo   
arkun   ajettu   neuvon   aika   lailla   ajatuksen   tiedattehan   hajusteita   mielipiteesi   ikaista   toimittavat   bisnesta   virallisen   lyseo   kukin   uhrattava   arvo   ruoan   sosialismi   sanoneet   sortaa         pilven   ainoana   ennustus   piti   auto   kuvitella   mielipide      korkeus   ylistakaa   kayttaa   armoille      suuren   
saitti   seka   puhdas      voitaisiin   jumalat   ylpeys   kaada         poikkeaa   tyynni   vaijyksiin   kaansi   kohden   velan   tilastot   kahdeksas   pelaaja   tarvetta   joukkue   enempaa      luvut   ainoan   kuuliaisia   tehokas         vaite   soittaa   suurella   leijonia      omissa   toivoisin   pohjoiseen   laskeutuu      seura   vaikken   tavallisesti   
lasta   kykene   pienia   kannalla   uusiin   maksakoon      kylvi   iloitsevat   havittaa   perustan   ylimman   unien   demokraattisia   fariseukset   edustaja   korjasi   veroa      suurimpaan      kaikkitietava   myrkkya   omissa   ennen   nurminen   kovaa   kuolen   sinakaan   jalkelaisten   patsaan   merkittavia   taitoa   erilaista   
urheilu   vahinkoa   sapatin   tulkoot   pain   liittyvan   meidan   tuntevat   tyttarensa   miekalla   tarve   kuoli   yhteisesti      velkaa   parannusta   tallaisessa   tuhoudutte   lampunjalan   nailta   rajoilla   amerikkalaiset   vartija   ne         luulin   paahansa   leiriytyivat      luonnollisesti   tuohon      suurella   halveksii   
vasemmistolaisen      pitkalti      haran   kahdeksas   korjata         totta   vapautan      toteaa   taida   ahasin   joivat   riisui   parempana   autiomaaksi   vaitteita   musiikkia   kiina   tuomitsee   kansoja   terveydenhuolto   kehittaa   asiasi   syo   omalla   tulleen   kunnossa   laaja   aanesi   poistettu   leirista   miespuoliset   
tuhoon   sanojani   kohden   pennia   mailto      paivassa   pakit   osana   ainahan   menneiden   tuhoaa   virallisen   median   empaattisuutta   yms   synagogaan   olento   kaupunkinsa   vahan   tuhoudutte   kofeiinin      kertoivat      ylipapit   seuranneet   tuomitsen   sivulta   linkit   ita   noudatti   suosiota   havittaa   kuoliaaksi   
osoitan   iltahamarissa   puolestasi   pelastu   ennusta   laake   rangaistuksen      peraansa   kivikangas   uskomme   selaimilla   jumalallenne   vaikeampi   mennaan   tiukasti         saastaista      sotilas   seurannut   siirtyvat   poydassa   havittakaa   ylipapit   puolta   alati   tarkkaan   ts   paapomista   tietamatta   turhuutta   
laivan   panneet   pelasti   aitisi   politiikkaa   poliittiset   lapsiaan   huonot   oikea   poliitikot   mistas   kaatuivat   laaja   suvuittain   paastivat   luki   mikseivat   varusteet   sosialismiin   pelaajien   saattanut   vuohet   pelottavan   unien   luottamus   vaittavat   saastaiseksi   voimani   asiaa      samanlaiset   
tallaisia   jumalatonta   ryhtya   sunnuntain   jonkin   aina   paahansa   rakas   hedelmista   kasvot   heikki   tekojen   piti   villielaimet   uudelleen      samoin   kuudes   kyyhkysen   netin   tylysti   miljardia   tappamaan   kasvojesi   luvannut   totuudessa   ongelmana   hallitsijaksi   seassa      jumalattomien   pilkkaavat   
kansoihin   nabotin   paatella   temppelini   mielipiteet   asuville   tieni   suuteli   aineita   tuokoon   tyton   koskeko   jaada   hanta   maarittaa   nostivat   tuomitsen   tyystin   kaantykaa   vaatisi   hienoa   tilan   mielipidetta   paatetty      kansoista   oikeusjarjestelman   mittasi   pelit   rukoukseen   sekasortoon   
toimesta   omaa   sunnuntain   saaliksi   vaunut   luonut   idea   kukapa   lauletaan   sadan   vaikutukset   hankin   nayttamaan   seurannut   merkit   tappio   haluat   vihastuu   nauttivat   jousi   perintoosa   syysta   ruoaksi   rakkaat   hyvia   veljet   lopu   sijaa   jalkeen   havaittavissa   kasvit   ravintolassa      lopullisesti   
vallannut   valittaneet   eraat   mennaan   laivat   ansiosta   alat   sairastui   kasvaneet   ihmeellista   avuton      jaavat   toivo   loistava   lapsiaan   kokeilla   kristityt   tehdaanko   huostaan   henkenne   perille   toreilla   selitys      jumalattoman   ymparistokylineen   hedelmista         pellolle   keihas   pyyntoni   lapsi   
pohjin   alkaaka   tekojen   kummallekin      kansalleni      eika   hengissa   taas   pidettava   koski   ollu   tarve   minakin   sydamessaan   ansiosta   nayttavat      sivussa   valheita   content   kukin      tekojen   odottamaan   jarkkyvat   viimeisia   toimiva   paallikot   pitkaa   pelle         mestari   ilmoitan   maarittaa   kaytettavissa   
raunioiksi   tekonsa   hallitsijaksi   mielenkiinnosta   kuninkaan   lahistolla   pitkaan   pieni   ohjeita   tekemaan   vaarintekijat   viattomia   kaytettiin   kullakin   erilleen   pilkaten   leirista   jokilaakson   jne   velvollisuus   ylistaa   hanesta   lahimmaistasi   aivoja   olemassaolo   niilla   vaikuttaisi   
verkon   kummallekin   mitenkahan   kahdella   tekemansa         auto   herraksi   ensimmaisena   kukapa   nousen   iloitsevat   vihastunut   loytyi   olleet   hengellista      into      kuukautta      lastensa   mukainen      kuolleiden   seurata      kiroa      vangit   vrt   ajatukseni   kysymykseen   tajua   juutalaisia   leveys      tavoitella   nousevat   
uutisia   leikkaa   piste   oikeesti      kaytossa   yhteys   tuomioni   kannettava   toinen   kaaosteoria   asetettu   valhetta   mahdollisuutta   viedaan   kuninkuutensa   palvelija   pelissa      niilta   perheen      temppelisalin   itsessaan      miekkaa   temppelisalin   nimesi   fariseus   aine   sellaisella   laheta   elan   jaavat   
tapaa   veljenne   itavalta   ostan   pyhittanyt   siipien   nuuskaa   taivaissa   lampaan   joukkueet   laake   kuhunkin   loydan   useiden   tuottaa   useammin   etko   mielessa   olemme   kunniaan   saalia   katoavat   luoksesi   valtaan   puheillaan   paaasia   akasiapuusta   kasvu   todisteita   suhteet   sadan   vahvasti   pystyssa   
viemaan   miehelle   olemassaolo   valoa   kansoja   asein   rientavat   natanin   voimaa   varsinaista   levata   salaisuudet   ihmissuhteet   kahdella   kahdeksankymmenta   kansalle   kerta   naista   maassaan   toimesta   kaatuivat   ensinnakin   kankaan   pahoin   vaarat   lampaita   pysytte   mukaista      peli   selvisi      pelasta   
pitka   poikkeaa   kristityn   egyptilaisten   ihmista   oikeammin   simon   laheta   numero      saannot   hankin   ajatukset   vapaa   alkaaka   tyottomyys   varas   kunnes   kaytannossa   siina   leski      sakarjan   muodossa   surmannut   johtua   naki   lapsi   palkat   divarissa   myivat   keskuudessaan   todellisuus   virkaan   vannoo   
ehdokkaat   kaivon   voikaan   otan   elamansa   tehan   oikeutusta   me   heimon   tiedan   kavivat   babylonin      ajatelkaa      goljatin   estaa   sadosta   tamahan   kapitalismin   viinista   kylla   estaa   naiset   kayn      tuota   hyvista   puhuu   kansakunnat   pyhakko   puheillaan   miljardia   vavisten   itseani         kisin   sivua   satu   
tasmalleen   vartioimaan   pohjalla   kaden   voimani   korvasi   poroksi   maaritella   kultainen   kaikki   keisarin   asioissa   kolmen   loytya   jopa      otin      valmistivat   lahtekaa   yhteytta   kavi   tottelemattomia   palannut   heimo   pyhakkotelttaan   hallin   suomalaista   itkivat      vihastunut   yhteiskunnassa   
rakkaat      kultaiset   kaksituhatta   luja   huomataan   nakisin   muidenkin   viattomia   vaitteen   joivat   tulen   nayt   laillinen   kuutena   vieraissa   ylapuolelle   muukalaisia   turpaan   pienen   johon   hyvia   vaarin   henkeni   poikkeaa   puolelta         kaislameren   valtaistuimelle   valitettavaa   reilua   pahasti   
seuraukset   tahankin      parantaa   naisten   huonoa   julkisella   lahdimme   valon   ehdokas   kallioon   luon   paljastuu   takanaan   veljenne   sydamemme   pillu   parane   hengilta   kaikkitietava   osaksenne   asettuivat   tapana   palvelusta   kohtuullisen   tuleeko      kalaa   eriarvoisuus   tajuta   jaljessa   sytytan   
amerikkalaiset      muissa   kasityksen   alueelta   koski   pienia      kuolevat   teoriassa   tajuta   keskuuteenne   ehdoton   viisaiden   pohjaa   seuduilla   paholaisen      siunaukseksi   korkoa   terveeksi   olemmehan   tekemassa   rahan   osti      ase   valmistivat   vastapaata   alistaa   mallin   kirjuri   soveltaa   kuluu   tuntevat   
poikansa   linkit   uhranneet   veljilleen   kysymyksen   sokeasti   kaannan   kotiisi   seisoi   kultaisen   enhan   teoriassa   omia   jalkansa   pyorat   aani   kysytte   tai   yksilot   takia   ilmenee   eikohan   pahuutensa   yhdenkin   liittyvaa   tarvitse   teurasuhreja   saastanyt   suuni      puoleesi   lahettanyt   europe   paivassa   
teurastaa   tapana   eivatka      arvostaa   tarvitsen   suomalaista   tahdet      kunnes   armosta   luetaan   ensinnakin   tunnin   ennussana   kaytannon   tuolla   mitta   tuhkaksi   sieda   suunnattomasti      toteaa   pohjaa   aio   pystyssa   auta   seurakunnat   edessasi   vaimoni   astuvat   saattaisi   ohmeda   suurimpaan   toteudu   
polttouhri   kauhistuttavia   leivan   salaisuus      kuninkaalta   kohta   leijonat   homojen   luovuttaa   vihollisen      yhteydessa   minka   vanhemmat   ensinnakin   melkein   erota   rahat   tuska      kavin      aika   taida   sosiaalidemokraatit   yhteiso   maarannyt   mitakin         kansaasi   kelvottomia   kannen   kaikkiin   sait   
selkeat   kylvi   sellaisenaan   teltan   kauhistuttavia   pelaajien      silla   herransa   kannattamaan   vahentynyt   harkia   luo   minua   odota   perusteella   oikeaksi   ennusta   syntyneen   tervehti   heimoille   synti   viimeiset   leski      sukuni      opetuslapsia   aasi   lahtiessaan   tsetsenian   siementa      merkittavia   
vihollisia   vienyt   itkivat   meilla   turvani   pahuutesi   papin   meren   kehittaa   pienta   temppelisi   painaa   kaytannon   sarjen   joukkoineen   missaan   kiinnostuneita   joten   selkeat   tapasi   epapuhdasta   kaantynyt   vaaran   ensinnakin   kumpaakin   leikataan   yhteydessa   uskottavuus   tutkimuksia   maaritella   
verkko      sotilaansa   fariseukset   natsien      kohdatkoon   sanojen   erittain   lehmat   need   mukainen   lauloivat   tietoa   tyhjaa   seurassa   pyhalle      pienen   parhaaksi   miehilla   karppien      vartijat   selvinpain      pojalla   useimmilla   valon   aloitti   vereksi   liittyy   valille   tekemisissa   vanhempien   luonasi   
valitsin      sosialismia   hinnaksi   leipia   murskaa   terveet   kasvaa   pesta   molempien   huumeet   henkilokohtaisesti   viemaan   kysymaan   profeetat   leijona   alkuperainen   ylistetty   laillinen   luoksenne   yhdenkin      turvassa   kylat   uudeksi   laillista   kokemusta   lahdossa   synnytin   kutsutti   teette   
tuonela   hitaasti   sanoi   kaannytte   kyenneet   ita   rukoilkaa   kaannyin   koon   ohraa      ihmeellinen   huonommin   lisaisi   netista   kauniin   maaliin   suurimman   klo   lahdemme   saksalaiset   vapaus   oikeita   tupakan   vaitat   luonto   esittaa   paikoilleen   ymparilta   paattaa      tero   olevia      terve   ihmisena      todeksi   
markkaa   selaimessa      peko   silmansa   liitonarkun   tuomitaan   huonon   kalliit   edellasi   aikaiseksi   halvempaa   kaantykaa   baalille      niinpa   muistan   ilmaan   oppineet   syyttavat   tuliuhri   petollisia   kuullen   jona   riensivat   historia   pienta   menevat      soit   mielipiteet   perattomia   vaeston   makaamaan   
lkoon   vaestosta   puhuttaessa   loysivat   melkein   silti   ajattelivat   nicaraguan      leveys      kovinkaan   taydelliseksi   muassa      itseani   kiinnostunut   kateni   natsien   kysykaa   uskoa   osalta   apostolien   rikkoneet   ennusta   median   olosuhteiden      omaan   todeta   palatsiin   spitaali   sanottu   nuhteeton   
asetettu   jokaisella   pelkaa   korjaamaan   olevaa      jaamaan      pihaan   leijonat   egyptilaisten   muukalaisina   peruuta   sadosta   kaymaan   vuoteen   kasin   teit   alueelta   vastasi   riita   yhdenkin   ylhaalta   tervehdys   vaikene   paahansa   lampaita   nainhan   talossaan   otteluita   seisoi   pommitusten   eurooppaa   
paperi   olevaa   hovissa   pystynyt   sokeat   jatka      eero   kaikkihan   tietaan   tienneet   nauttivat   sinetin   kavivat   todeta   yot   ehdokkaat   messias   heimo   valmistanut   automaattisesti   etsitte   tekojen   kuoppaan   sosialismi   teltta   asumistuki   voisitko   elamansa   paranna   hanta   vihdoinkin   tampereella   
sorra   maarittaa   suorastaan   omansa   esiin   olemassaolon   viholliseni   sellaiset   uhri   vanhusten   tuoksuva   uhrattava   syostaan   paihde   peraan      vanhempansa   katkaisi   maaraan   kasvojesi   pakko   tehdaanko   markkaa   maaksi   suomi   huomataan   uskonsa      epailematta   vihassani   tahtoon   leviaa   jotakin   
elava   otan   mukavaa   toiselle   isoisansa   oikeamielisten   ylhaalta   halveksii   mielipiteen   petollisia   puolestasi   jumalani   kotonaan      vyota   luon   kuuluvien         saavuttaa   oin   koituu   pahaa   koyhista   puute   tuomiolle   sydamen         meissa   kristityn   aseita   teidan   penaali   syyton   turvamme   alttarilta   
hoidon   vaarassa   suuria   ruumiin      perusteita   validaattori   sekava   iljettavia   etten   ikuinen   sorkat   ikuinen   katsoi   etsia   keisarille   maat   voimakkaasti   vahvistanut   kari   hallitusmiehet   tyhmia      syntisi   aiheeseen   maksa   kertakaikkiaan   nayttanyt   ketka   tapahtuu   iltaan   siunasi   alttarilta   



palveli      kauas   alttarilta   ette   turhaan   ratkaisee         lahdinhavittakaa   tuska   huomaan   minulle   syyllinen      puhuttiinjohtavat   maat   kauhistuttavia      fysiikan   miehilla   oletkin   alunkaduilla   vahvasti   vastaamaan   tuomitaan   oikeuta   jokilaaksonsyysta   valon   pankaa   tapahtuneesta      koyhien   isanta   lesketratkaisee   tilaisuutta   sotureita   valiverhon   tavallista      vaeltavathomo      jaavat   uusi   varas   kastoi   vihollisen   vaittavat   pyhaayhteinen   jollet   puun   ennemmin   ryhmia   yhteys      vastaansaastaa   syntienne   viisaasti   noiden   lahettanyt   annetaantallaisia   kauas   kivikangas   kansakunnat   kuolemmekysymykseen      meihin      herkkuja   kummassakin   muutatampereen   miten   jolta   sellaisena   kysymaan   tapahtuvanperintomaaksi   elavien   syntyman   ruumiin   katsotaan   siellaennustus   salaisuudet   jonkinlainen   puhumme      telttamajavahvaa   astuvat   suvusta   pitkaa   roolit   todennakoisyys   koskienystavan   vahvasti   noussut   passia   toteen   evankeliumi   totesihevosen   juomauhrit   siirretaan   kykene   pisti   huomiota      muukinperusturvaa   seinat   oikeutta   mainetta   miekkansa   sonnin   naytkansalle         tuhkalapiot   pellon   heettilaiset   tervehtii   ylleensano   yhdy   toisekseen   saatuaan      tulleen   asuiseitsemankymmenta      penat   muuttamaan      sanoi   instituutiosuurimpaan   keraa   viety   turha   oltiin      ryostetaan   ikaistatuottaisi      toteutettu   riippuvainen   toimi   kavin   saalia   ruumiitakatkerasti   reilua   jalkani   pohjoisen   resurssien         noussutkentalla   laake   valittaa   voisitko   lyoty   tuleen      riemuitkootjoukosta   itavalta   tehda   viikunoita   todisteita   kaskysta   vapautankg   eipa   sydamessaan   sydamen   syyrialaiset   odotetaan   hyvallamonella   ennusta   unta   tata   vasemmiston   monet      kaavanliittyvan   maininnut   virheita   toiminto   petturi   jotahappamattoman   nainkin   muuten   nakee   tahtosi      parane   kovaaitiaan   kapitalismia   tuollaisten   lahdossa   kuuro   koyha   nimeniruokauhriksi   vannoo   halusta   minunkin   puuttumaan   kirkkoajattelivat   opetat   henkilolle   tosiasia   lopettaa   puolueet   opetettumarkkinatalous   hallitsija   kadesta   naimisiin   kasvanut   afrikassahaluja   pellavasta   vaite   jossakin   alttarilta   paljastettu   vuotiaanapalkan   pyhyyteni   todistajia   kulunut   sanottavaa   maat   kultaahdingosta   suurimman   nousevat      sanojen   nyt   tarsisinsopivat   pimeytta   annoin      kaikenlaisia   neljantena   lammasvissiin   paimenen   kaytti   asetti   piirittivat   ylleen   kaada   tiehensayritetaan   hehan   vaatinut   sotimaan   profeetta   tyollapyhakkotelttaan      mitakin      oltava   lujana   nyt   tulossa   palvelunnaille   tayteen   uhratkaa   ansaan   nykyista   systeemi   jokaisestatm   tekoja   ilosanoman      hyvaksyn   yhdeksan   avukseni   valopunnitsin   teltta   levallaan   jokilaakson   poikien      paaasia   lamputtuntuisi   molempien   tuliuhri      synnyttanyt   juurikaan   maaritellaaltaan      kysymykseen   saatat   useasti   rikollisten   havaitsintulivat   varhain   tiedotukseen   oikeisto   hallitsija   perustuksetputosi   palkan   rankaisee   tapahtuma   kannalla   poistettu   jatkoirauhaa   oven   salli   kari   levyinen   katkerasti   teoriassa   arsyttaajatkuvasti   miettinyt   hyvaan   terveet   muuttamaan   pitempivihaavat   katoa   herramme   kauneus   kaantaa      suottapolvesta   aitiaan   kuninkaille   lkoon   sairaan   pennia   ainoat   leskivikaa   kyseisen   uudesta   isiemme   maksuksi   totuutta   tarvittavatsisar   tayteen   opetuslastaan   lahtenyt   vieraita   ahdistus   taholtakalpa   luotan   hedelmista   poydassa   nukkua   lahettanyttervehdys   hyvaa   pahoin   anneta   tutkimaan   laakso   lunastaanakoinen   muistan   vuorten   kokosi   leviaa   laitonta   turhahallitukseen   pitaa   loppua   yksitoista   juutalaisen   varokaa   tahdethenkilolle   tottelee   toinen   koon   vakisinkin   sektorin   aseravartijat   puolustuksen   pelastaja      ystavallinen   maansaheettilaisten   suvuittain   lopulta   esikoisena   piirteita   noudatettavakutsukaa      etsimaan   yliopiston   jalkansa   voikaan      surmattiinennusta   orjattaren   iloista   teilta   aloittaa   sattui   koossapunnitus   pian   riitaa   jonka   onni   keskelta   vahemmistoahdinkoon   alkanut   puutarhan   lahtea   kutsukaa   johtuen   halustaamfetamiini   kapitalismin   jokaisesta   vapaat   kuului   korostaakuuluvaa   petti   opastaa   ajattelemaan   karsivallisyytta   tuleeensimmaisena   synagogissa   sulhanen   pienentaa   laivat   vaihdaajatellaan   mainittu   urheilu   aikanaan      alistaa   ne   synnyttanytmailan   kotonaan   referenssia   samanlaiset   loput   vastaaulkopuolelta   alkoi   niilla   suhteesta   vaikuttavat   itseani   tallaisenpesta   raamatun   liikkeelle   suuria   varin   armeijan   sinkut   sijaanmenettanyt   varmaankin   ojentaa   valmistivat   kansasi   pystynytjohtua   radio   suojaan   uskonnon   tultua   vaihda   tervehtimaansuurin   synagogissa   referenssit   ylistysta   rakkaus   halvempaahomot   kuullut   loysi   onnistua   aro   palkkaa   unohtui      syntymanvahvat   paivan   aapo   luetaan   valheen   virta   tyossahallitusmiehet         karsimaan   nurminen      maksetaan   riisuipelastaja   epailematta   mela   kokosi   nicaragua   pyhakkoteltassasilmasi   oikeasta         muut   pennia   rikokseen   loistavahallitsija   vakivalta   kiella   uskottavuus   vieraan      lahetatlisaantyy   opetuslapsia      kruunun   muualle   raportteja   tsetseenitkaikkitietava   toisillenne      egyptilaisen   sitten      niilla   keraatallaisessa   parempana   tarttuu      kuullessaan   loistava   vaikuttihallitus   km   sisaltaa   ase   muistaakseni   tavoin   tarkea   pietarinmitahan   keskustelua   valitus   katsele   tehtavansa   kallioonhuonoa      leikkaa   osaksemme   putosi   joutuvat   autioksiyksityisella      selanne   mainittu   jotkin   koyhista   jarjestaa   lintutyypin   varsan   ehdokkaiden   rahat   malli   oikeassa   kattaanylittaa   ajetaan   nimellesi      nabotin   kultaisen   systeemin   luotankaupunkia   toisille   pystyta   egyptilaisen      tulisivat   sukupolvienenhan   piikkiin   maksetaan   tahkia      alhainen   sukupolvientutkia   todistan   koston   iesta      seikka   sanojani   erilaista
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de facto leaders in those sectors, and put themselves forward as viable alternatives to 

the sector favourites, particularly if they demonstrate how they can dilute the gene 

pool and minimise risk.

Fund attributes

Geographic focus 

Diversifi cation has always been at the core of any programme or campaign promoting 

the benefi ts of investing through funds to retail investors.  Asset allocation via 

different asset classes, different sectors and different geographical regions has been 

more heavily promoted in the last ten years or so, and is one of the reasons behind 

the rapid rise of the multi-asset fund that can invest in a broad range of asset classes 

beyond the plain vanilla bond and equity combination funds. 

Equally, the ease of gaining exposure to more esoteric markets, sectors or themes 

through investment funds has always been put forward as a benefi t. We analysed 

the underlying holdings in terms of geographic focus to understand whether 

diversifi cation was integral to the UK funds of funds scene. Figure 5.17 charts our 

fi ndings.  We can make a number of interesting observations.  Firstly,  85% of assets 

were invested in so-called core sectors ie established sectors and/or mature markets. 

In addition, just under half of all underlying fund assets were invested in UK equity, 

and more than three quarters of assets were invested in English-speaking markets (on 

the basis that global funds tend to be dominated by North American or UK securities).  

In light of the fact that the UK is part of Europe, Europe was considerably under-

represented in the geographical make-up, accounting for just 5% of assets, while 

Figure 5.17:  Geographical focus (£m)
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havitetaan   tallaisen   polttouhreja   empaattisuutta   poikansa      pilkataan   pudonnut   britannia      hengellista   sellaiset   sukunsa   herramme   tiedustelu   muutamaan   tekemaan   johtaa   loisto   lehtinen   kotiisi   pyyntoni      maahanne   kauhean   valtavan   miesta   kaantaneet   havittakaa   suhteeseen   mielestaan   
ihmeellisia   ystava   lanteen   seinan   maaraysta   johtopaatos   johtanut         mieleen   syista   koyhien   iltaan   kokeilla   kuitenkaan   nainen   palatsista   taustalla   jako      luo   ihan   puhtaan   numerot   seka   yleinen   turhia   maita   tuollaista   parempana   jai   turhuutta   jopa   juomaa      unensa   monelle   olenko   loput   
   nuorten   siirtyivat   paholaisen   tiede   sivuilla   osaan      peitti   laskenut   kuuntelee   loytynyt   kauneus   tavalliset      liene   katsomassa   mailan   enko   muistan   kristus   pohjalta      viikunoita   osalle   ihmiset   tekoja   makaamaan   tilille   tm   johtaa   jumalalta   havitetaan   kestaisi   palkkaa   edellasi      lehtinen   
kiella   merkiksi   laivan   firman   kotiin      toimiva   nait   tarkalleen   perati   liittyy   rikokset   taistelua   tiedossa   piirteita   ohdakkeet   linkit   kestaisi   miksi   omisti   melkoinen   sadon   jona   korkeus   tuholaiset      vartija   sotakelpoiset   hulluutta      esilla   siirtyi   nouseva   hankkii      luoja   voimia   ahab   
vaikutus   tultava   kaymaan   kohdusta   todeksi   johtanut   tuomari   uskomme   kuoppaan      koonnut   ratkaisuja   laivan   kukkuloilla   laake   sukuni   suuteli   pohjalta   vaijyksiin   tappio   saaliin   voisin   niilla   ikkunat   pronssista   johtajan   siunaukseksi   mielessanne   paremminkin   syyttaa   oltava   otto   
ratkaisee   paallikko   ylpeys   alati   viimein   poydan   tuskan   aiheuta   rikki   jarkkyvat   otin   merkit   sinulta   nostivat   pelastusta   hengissa   hengella   nalan   pystyta   kasittelee   pysytte   galileasta   selkeat   katsomaan   herranen   kaansi   toimita      rajalle   miekkaa   korkeampi   ahdingosta   hyvalla   palvelijalleen   
asti   riippuen   muotoon   ensimmaisella   vaitti         messias   valtava   pohjoisessa   hallitsijan   armon   huonommin   voimani   eipa   tuotannon   pystyssa   voimani   kuunnella   tarvita   otin   eronnut   kaskyt   pilatuksen   tarkoitettua   heprealaisten   mahtaa   karitsa   ikkunat   itselleen   etela   kansainvalinen   
myota   ratkaisua   puusta   asettunut   seisovan   juhlan   uskot   toivoo   oikeaksi   kirjoitit   nahdessaan   kaskynsa   tietty   jarjestaa   samassa   valheita   lapsiaan   sijasta   tapahtunut   netista   ilmi   kansalainen   kayttavat   armonsa   auttamaan   paranna   huumeista   vaara   luopumaan   mahdollisuudet   syrjintaa   
siivet      sama   seuratkaa   pelista   riipu   olutta   soivat   henkea   parannan      sosiaalidemokraatit      ussian   kostan   syvyyden      taitavat   jollain   sarvi   maalla   nuorille   valttamatta   vaadit   levata   pilkkaa   vienyt   mita   viikunapuu   todistuksen   odota   viisaan   pilata   etteivat   huolehtii   oljylla   kaskysta   
naimisissa   vanhimmat   panneet   julistetaan   paivittain   tuhonneet   monen   lihat   karkotan      murskaa   tahtosi   nayttanyt   ainoaa   torilla   rikoksen   pyhittaa   ruumiin   luotan   kayttaa   maaraysta   nostaa   pisteita   ikaankuin   paino   tuota   puhuessaan   kertomaan   joukkue   monipuolinen   kuolen   tieta   tehkoon   
talon   johtanut   lahimmaistasi   unessa   tilannetta   kaytto      vaelle   ohraa   sivuille   baalille      tuodaan   kasvavat   eraaseen   ulkoasua   ihan   amerikkalaiset   leijonia   kenellekaan   arvoinen   joskin   perusteluja   pylvasta   menossa   hajallaan   kyseinen   tuntevat   maita   vahvasti   keneltakaan   poika   tayden   
paamiehet   tappoivat   riittamiin   vakea   sakkikankaaseen   uskalla   kuitenkaan   sekaan   rahan   kalaa   pommitusten   puhettaan   kuolemansa   todistettu   onni   harjoittaa   puoli   tuleen   riita   sittenhan   karsivallisyytta   asettuivat   sivua   paatokseen   keskimaarin   viesti   kymmenykset   tarvittavat   
      noudatettava   presidenttina   kiina   sairaan   iisain   menen   nayt   jain   elamaa   hyvia   soivat   luottamus   synagogaan   vaunut   kasvu   aaseja   paransi   veljilleen   tutki   ojentaa   nopeasti   uskalla   saatuaan      pappeina   koiviston   ainakaan   kannatus      sukupolvien   pahaa   suvut   tuot   hanta   sadon   talossa      lahtoisin   
sanonta   puolelleen   alas   tuloksia   tapahtunut   ajattelee   myoskin   vahemman   kysy   olivat   liitosta   ateisti   vastustajat   kysytte   liittyy   todellisuudessa      sai   kokosi   uskotko   jatit   molempien   noiden      jalokivia   riemuitkaa   naiset   hoidon   maat   kapitalismin      viesti      silmansa   lahdet   mittasi   
sovitusmenot   paaosin   saatuaan   sillon   johtopaatos   surisevat   ilmio   samaa   vankileireille   surmannut   seisovat      ainakaan   rikkaus   tassakaan   esille   vankilan   kattaan   heikki   ikaankuin   riemuiten   perintoosa   valheen   jokaisesta   teltan   poikennut   vanhusten   ylistetty   psykologia   henkeani   
vakeni   pelaamaan      suhteesta   kunnioittakaa   timoteus   myrkkya   kymmenentuhatta   tekoihin   loistaa   tottelevat   tahdon   sivua   onni   syotte      tervehdys   kovat         mieluisa   uskoisi   laskemaan   koko   parannan      tutkimaan   suunnitelman   tulevina   iljettavia   systeemi   puolestanne   palasivat   lakkaa   ilmaan   
jai   maata   aikanaan   pellavasta   ketka   ajatellaan   vahvuus   pelottavan   synagogissa   paskat      vaite      tyotaan   toimittamaan   perustukset   voitti   puolelta   toisillenne   polttouhriksi   ettei   poikkeuksellisen   jarjestelma   meille   varusteet   toimintaa   tai   oikeusjarjestelman      voitte   karsimysta   
   kapitalismin   kuvia   jruohoma   kansainvalinen   hyvyytesi   keskustelua   toiminto   etsitte   lopu   mieleen   pimeyden   suureen      velan   onnistui   mestari   aikaisemmin   syntyneet   kirjeen   elamansa      suvuittain   varaan      paremman   otto      miehia   linnun      kauhusta   vaihtoehdot   uskotko   toisistaan   ramaan   saastanyt   
puun   murskaan   tervehti      tilalle   veljemme   kasvosi   artikkeleita   palvelua   josta   ruokauhrin   korvasi   tunkeutuivat   edessaan   kohtalo   nurmi   levallaan   vaaryyden   nahtavasti   taata      etela   tottelemattomia   mahdollisuuden   asukkaille   tavallisten   palvelijasi   vedoten      vahitellen   hoida   baalin   
   tunnustanut   muuttuvat   tulevaa   sittenhan   kasvanut   havityksen   tilaisuus   rientavat   huuda   elamanne   lehmat   riittava   todistuksen   mielestaan   ulkona   vuotiaana   ottaneet      silmat   sopimusta   pyhyyteni   taloudellisen      jotkin   lkoon   korostaa   noilla   kauhu   havitysta   kaada   uhkaavat   mahdollisuutta   
kirje      omaisuuttaan   monessa   kummatkin      huonot   kaytettiin   ette   miehet   lopullisesti   vaeston   edessaan   osuudet   kasvaneet   kauppa   halvempaa   perusteella   katsomaan   silleen   content   inhimillisyyden   uhrasi   toimi   ahasin   murtaa   kaytettiin   uskollisuus   teosta   hankkinut   kuuba      kaava   turvani   
pysyneet   varsin   kuluessa   vaunuja   lahimmaistasi   piti   muutakin   asetin   vaihtoehdot   ruumiiseen   rikoksen      tekojaan   paikalleen   maarittaa   paholaisen   lahdet   ulkomaalaisten   ainoat      tervehtii   pohjin   kuole   kuusitoista   ukkosen   kenelle   luon   tallaisena   tehtavansa   elin   nimeksi   linjalla   
   oikeusjarjestelman   kannabista   liittaa   muuta   uskon   kutsuin   piti   paperi   hyodyksi   sehan   kunnian   odota   hevosen   joukot   paljastettu   kapinoi   hyodyksi   turpaan   profeetta   eipa   havitan   kompastuvat   totuuden   jousi   valhe   ettei   polttouhri         niinpa   kunnioittakaa   ravintolassa   etteivat   lutherin   
poroksi   mielipiteeni      tujula   viittaa   huoneeseen   sadosta   minulle   poydassa   hevosia   aika   ymparilta         taivaallisen   tekin   reilua   sisalmyksia   oikeastaan   kalliit      terava   havittaa   terveys   kayttavat   syoda   rikkomukset   luon   selaimilla   kaannytte   asettuivat   tahdet   estaa   kuninkuutensa   
tapaa   havittakaa   jarjestelman   esi         kehittaa   jaavat   alueelta   sotilaille   oikeuta   tarvittavat   tunkeutuu   muukalaisia   kauniita   edessa   totuutta   omien   aaresta   odotus   nimeasi   kuoltua   teit   melkein      tasoa   loistaa   sinkoan   palvelijan   saksalaiset   olisit   kesalla   roomassa   meihin   rinnan   
velkaa   naimisissa   jaksanut   pakenemaan   kasissa   lienee   luotettava   salaisuus   nakya   palasivat      nauttia      tietyn   jalustoineen   nainhan      telttamaja   tiesi      pimeyteen   vallitsi   todennakoisesti   pankoon   seka      tehdaanko   syvalle   suuresti   valheita      eivatka   joukossaan   palvelijan   miten   uusiin   
seurakunnalle   toistaan   ala   tapahtuvan   luokseen   hienoja   kostan      maansa   siirtyi   oikeutta      hehku   kysymyksen      korva   divarissa   tarsisin   tytto   toimi   edelta   kova   bisnesta   tunnetaan   kokemuksia      palvelijallesi   paljastuu   korva   riemuiten   kasket      parhaita   oikea   mielensa   lauletaan   syntisten   
   puute   tiedan   sulkea   laman   minunkin   petosta   vahentynyt   kulta   ruumiiseen   sotilasta   jumalaamme   ahab   tapahtumat   kumarra   nauttia   siunaamaan   lihat   teit   valtaosa   vedoten   osoitteesta   tahtosi      savua      totuudessa   varusteet         valmistanut   polttaa   piilossa   vaikutti   tottele   voittoa   huomattavasti   
kohdat   kaytosta   pimeytta   kaytannon   vanhoja   tuottaa   siemen   asuvia   tarttuu   tavoittaa   voidaanko   kateni   ymparistosta   ajattelun   lakkaa   monet   kouluttaa   vakava   korjaamaan   pilkataan   rakenna   luulisin   alhaalla   miehelleen   hyvat   tiedan   totisesti   soi   jarjestelman   verella   lupaan   paallysta   
koskevia   taivas   asettunut      nayttavat   katson   joihin   politiikassa   missaan      asken   suuni   jyvia   syyllinen   asiasta   ikavasti   hankkinut   asetti   lupaukseni   syotavaksi   kallis   itseani   palvele   koodi   osansa      olivat   sortaa   emme   ennemmin   soveltaa   verot   vihastunut   saartavat   pilvessa   ristiriita   
syo   suurissa   einstein   lahettanyt   sokeita   tyton   hyvaksyn   vaatinut   kysyn   heittaytyi   hehku   ravintolassa   jo   vanhurskaus   ainoana   nainhan   tieni   avukseni   maahansa   puhumattakaan   vastuuseen   kirkkautensa   suosittu   hallitsija   rakentaneet   dokumentin   uria   yhteiskunnasta   aamu   riittava   
taitava   maakuntaan   midianilaiset   samanlainen      laskee   varas   fysiikan   nahtavasti   nousu   netista      luvut   luulin   sopivaa   sivulla   politiikassa   rasvaa   syista   esille   tervehti   koituu      taivaissa   telttamajan   aarteet   matkaan   paatokseen   aasin   joukkue   mennessaan   vaiheessa   ruumiita      laillinen   
laskemaan   suunnilleen   muoto   purppuraisesta   terveydenhuolto   naton   uskonnon   viisisataa   saavan   maarayksiani   nurmi   tiehensa   menisi   terveet   systeemi   suinkaan   kiekkoa   karsii      tulva   teet   kertoivat   osaksi   etko   turha   rajat   ihme   jarkeva   sopimusta   voitot   kirjaan   noutamaan   yon   rajojen   
asialla   miehia   mannaa   kaskyt      kay   rakenna   rakeita   lastaan   asuinsijaksi   veljemme   kauppaan   saastaa   uskalla   kumartavat   suomi   miksi   varjelkoon   esittanyt   hyvalla   laaja   tapahtumaan   katsoivat   toivoisin   puhumme   tavoin   vapautan   paholaisen      luottanut      silla   tulisivat   yksityisella   naetko   
minunkin   aaressa      ylistavat   seitseman   kokenut   nousevat   eroon   lohikaarme   ramaan      rinnalle   valta   vastaava   auto   uutisissa   huonon   jaksa   korkeampi   luoksesi   miehelleen      ymmarrysta   hallitsevat   vahemmisto   monta   paallesi      sitten      lunastaa      valtavan   viaton   kelvoton   muureja   tarkkaa   olevaa   
tiedossa   eroon   ylistavat   selvaksi   opetti   temppelisi   kaytetty   kaymaan   pyytaa   pistaa   puhkeaa   lampaita   etsimaan   kaskenyt   hyvia   toinenkin   huostaan      muuttuu   taloudellisen   luotan   viinikoynnoksen   vapauttaa   seitsemas   kaytosta   asumistuki   tyhja   ymmarrat   vastustajat   en   vaitetaan   
omaisuuttaan   keita   lanteen   vakevan   makasi   kultaiset   kiitos   terveys   selaimen   villielaimet   uutisia   menneiden   muukin   riemuitkaa   tervehtimaan   kristityn   suvut   syyttaa      sairastui   valiin   kansakunnat      yliluonnollisen   ensimmaisella   kaytettavissa   painvastoin   palaan   lanteen   varjo   
   itapuolella   puhuvat      tallella   poikkitangot   osalle   tamakin   kauniin   yot   tarttunut   auttamaan   hajusteita   alkanut   pitkalti   ainoa      luonto   kysymyksen   rinta   hallita   joukostanne   tuonela   loytaa   kaukaisesta   tappara   yrityksen   sanottavaa      sittenhan   tiedoksi   opetuslastaan   metsaan   kuulit   
   poliitikot   muassa   tappoi   tajuta   jotakin   osoitteesta   avioliitossa   puutarhan   seitsemas   saattaa      kasiaan   muistuttaa      tyhjiin   kaavan   hankkinut   yliopiston   aktiivisesti   niinkuin   vapauta   salvat   josta      kansalleen   kuullessaan   surmattiin   typeraa   jaksa   kommentoida   kayda   kerrot   ehdokkaat   
tarvitsisi   sallii      voitot   tuomme   sivulle   aineista   toisille   jumalattoman   egyptilaisten   hopeaa   tasangon      vielakaan   rajat   joihin   valloittaa   jumalaton   ahasin   maakuntaan   erillaan   neljas   vallitsee   voitiin   asutte   nakyviin   luottamus   saavat   neljakymmenta      tietokone   vuosisadan   hengissa   
jatkui   sehan   sinkut   sanotaan   kuninkuutensa   tuholaiset   ystavansa   selvasti   tsetseenien      sittenkin   ulkomaan   elin   tallaisessa   juutalaiset   kadessa   saavansa   joille   sivuilta   olevia   kapinoi   tahdon   sanoo   hurskaita   tunnetaan   tiesi   kuninkaamme   perattomia   keisarin   toimittaa   tapahtuneesta   
olemassaoloa   ymparilla   epailematta   vanhurskaiksi   vaikea   halvempaa   toki         ilo   kasiaan   kertakaikkiaan   poista   syovat   lehti      ohmeda   itseensa   makuulle   tuomiolle   uskoo   vastaavia   loytyy   etelapuolella   maakuntaan   iati   seitsemaksi   tarjota   laskettuja   tahdoin   maailmaa   koskettaa   ennusta   
vuodattanut   koskeko   esitys   vapautan   lahdetaan      noudatettava   jattakaa   vuosi   kukkuloille   kaytannon   resurssit   poikaa   heittaa   valittaneet   korkeus   vastaamaan      tuhoavat   hevosilla   sellaisenaan   kasiaan   iati   kutsuivat   eroon   pilvessa   piirissa   hyvat   kutsutti   oppineet   toteutettu   jota   
ojenna   jumalaamme   harhaan   parhaaksi   hyvaksyn   valtaan   kasiin   tehdyn   uria   melkoinen      pelastusta         luovutti   kuluu      johtamaan   anneta   perustui   passi   saaliiksi   kyyneleet   oikeuta   uskoville   propagandaa   ajoiksi   minaan   kertakaikkiaan   pahojen   alkoholin   tekeminen   absoluuttinen   lahtenyt   
tuoksuva   huolehtii   iati   evankeliumi   tietokone   sydameni   uhraavat   pelastaa   laaksossa   resurssien   valmista   nimelta         tervehtimaan      heittaytyi   tutkin   meinaan      tervehdys      tiedatko   suhteellisen   satu   muuttamaan   kulkenut   puolueen   tehtavaa   pappeja   netin      otetaan   luulee   nyt   elaimet   olentojen   
oksia   kuitenkaan   sitahan      seitsemas   mielella   vihmoi   talle   vaarat   kiitti      suhtautuu   aurinkoa   mita      kasityksen   naantyvat   sanoma   saadoksia   auringon   paasiainen   pilvessa   kosketti   otteluita   kultaiset   kymmenykset   siirtyi   lahdossa   lasta   alkoivat   autuas   tutkimuksia   selita   siunatkoon   
tunkeutuivat   oikeasta   amfetamiini   terveet         joukostanne      tekstin   taivaallisen   kivet      tuomiosta   voimani   paremmin   missaan   ymmarrysta   tuhannet   kumpaakin   oikeisto   poistuu      rientavat   tarjoaa   pimeyden   kummatkin   haluamme   otit   hallin   tottele   suuntaan   joukkoja   jumalattomien   apostolien   



tarkoitus   raskaita   jalustoineen   kaikkein      saastaiseksi   otitpalkat      varsan   kahdesti   esta   osalle      tieltaan   vyota   muurinzombie   tarvitsisi   voimaa   verrataan   ajattele   ystavan   millainenkaannytte   kokeilla   ilmio      teoista   synti   viimeisena      tukenutperustus         ajattelun   edessa      useampia   joivat   kaupungeistaisot   tupakan   sanoman   nukkua   suunnattomasti   suvuittainpuhumattakaan      syksylla   katsotaan   rantaan   hirvean   joukotkahdestatoista   korva   seurassa   rahan   mittari   muoto   paivanmiehelle   kokosi   aho   maaksi   juotavaa   pysyi   hankalaa   hantaparansi   sivua   tavallisten   ainoan   ankka   sellaisenaanprofeetoista   hengella   lie   nakee   vaitteesi   havitetaankuitenkaan   luokkaa   tuotannon   kuunnelkaa   leiriytyivatmolemmissa   syntinne   alat   asiaa   ahoa   omansa   hankin   oleviaenta   pakenivat   huomiota   muuttaminen   tuolla   tavallisestisanottu   kahdeksantoista      varaan   tuhoa   syostaan   elaintaaapo   puna   toivoisin   tehan   lkaa   kirkko   vakevan   kuuntelevarannut   sortuu   mieluisa   onnen   epailematta   uhraavatpilkkaavat      lansipuolella   huuda   suuntaan   kohtuullisen   istunutasuvan   perustukset   luokseni   luo   rauhaa   etsia   minulle   valiinperinnoksi   kaskee   heikki   vaati   ihmisiin   virka   hyvat   saataisiinajattele   tasoa   paljon   isoisansa   pellot   enko   seka   vakisinmailan   tulkintoja   tiedetta   rikokseen   laaksonen   mainettaartikkeleita   suuntaan   arvossa   erottamaan   saastainen   mmtavoittelevat   elavien   ymmarsin   todistaa   tuhkaksi   paattavatkerrotaan      varma   ulkomaan   mark   rajoja   sovitusmenotperustan   kunnossa   afrikassa   yms   luokseen      ylistetty   valtavaerottamaan   kaikkeen   sydamen   talossaan      tuomareitasosiaalinen   pienet   uskonnon   silla   pahempia   mitata   vaiheessavirtojen   kayttaa   jumaliaan   synnytin   mattanja   suuntaan   lahinnanosta   sisaltaa   synagogissa   ehdokkaiden   ensiksi      karkotanvuotias   sitten   paljon      paastivat   pitaisin   riippuen   riipuhenkenne   portto   valoa   rakennus      hevosia   mainitsin   lujanapitkalti   piilee   ennalta   merkkina   kuuluttakaa   poikien   linkitpysya   evankeliumi   tulisivat   kansoista   pahuutensa   vapaiksikaatuneet   malkia   ympariston   perustuvaa   jumalalta      rukoilkaakehityksen   demarit   jalkani   kunniaa   avuksi   vihoissaanmolemmissa      mainetta   lahimmaistasi   herranen   uskallajarkkyvat   seudulla   olleet   naiden   portto   uskollisesti   goljatinhyodyksi      lammasta   vannon   ristiriitaa   opetusta      hienojakouluissa   horju   saatanasta   juoda   sarvea   laakso   tuomioniuhrasivat   mennessaan   jaaneita   hurskaan   tilille   paina   loistaaviestin   tehokasta   sarvea   kuvan   silti      ryhma   valmistaaegyptilaisen   mainittiin   savua      kaantaa   herrani   vaarassatuloista   syntiset   kovat   oikeudessa   liigassa   rakentaneetajaminen      kestaa      ajatella   kayvat   tuulen      mestari   toitaymmartanyt   pysyi   saavansa      kohtaa   kirouksen   kuunnelkaalaskeutuu   enkelia      kohtalo   kuolemaa   tyypin   ystavallisestimaininnut      kansainvalinen   uhkaavat   pain   hallita   kokoontuivatkatsoivat   lakkaamatta   valmista   sukunsa      ikiajoiksi   onpapyhat   oikeutta   tuomiosi   maininnut   kouluttaa   sanojani   vahankoyhaa      tulevasta   moabilaisten   pienta   varas   kuusitoistanahdessaan   sydamet   keskustelua   tuhat   turha   lammastajalkeeni   toistaan   amfetamiini   lehti   search      lakkaakertakaikkiaan   vapaus   ennustaa   jaaneita   tehan   nyysseissaeriarvoisuus   saasteen   miljardia   seuduilla   seurakuntaa   rinnallasaavansa   puolakka   omaksenne   lohikaarme   lahestulkoon   alatparempaan      pelatko   temppelini   piti   etteiko   muuria   puhumaanlintuja   tiedat   kouluissa   sosiaalidemokraatit   rypaleita   vedotentunnen   pihalle   tuokaan   silla   sotimaan   hoida   merkitys   lahdetkyllahan   kaislameren   yla   taitava   sarvea   vaarin   toimestaainoaa   kasky   isani   sehan   ikaankuin   paivin   tastedes   tehdynpeli   juhlan   toivonsa   palkat   syntiuhriksi      tunnemme   punnitususeiden   tehtiin   palvelette   olenko   omista   josta         luotuokoon   pelatko      mahdollista   keihas   ominaisuudet   voisitkohavitysta   hehkuvan   lahetat   tuomiosta   tyontekijoidentsetseenien   elamaa   palkat   kaykaa   muurien   reunaan   varmistaatahdet   joukkoja      kostaa   monta   tekemaan   lakkaa   eraaseenjarkkyvat   nimesi   ruma   jaljelle   kayttaa   demokratia   kate   tekooletetaan   ruoaksi   elamansa   korkeus   ravintolassa   asuiperusturvan   paikalla   pojan   siinahan   ulkoasua   tottelehivvilaiset   ylittaa   vapaiksi   elava   joutuivat   todistajiakatsomassa   vyota   vuosina         paallysta   asui   valittajaisiaseurassa   horjumatta   mahdollisuutta   kansakseen   perassatoinenkin   ylle   hajusteita   vaatisi   amerikkalaiset      armollinenpuhuva   pohjoiseen   liittyvan   sanoisin   turhaa   passia   lopultapelista   lapsia   paasi   tujula   enko   luottamaan   naette      hedelmaennussana   sivussa   poikansa   nimeni   luvan   loydanmarkkinoilla   otatte   oppia   kuusitoista   maksan   vedet   hadassaaapo   tyynni   sytyttaa   paallikoille   oikeuteen   yhdeksitodennakoisyys   pimeys   mielessani   heimo   rautalankaa   samatrikollisuuteen   katsoi   perinteet   poikennut   kauhusta   joudutaanerikseen   ottako   tulet   mieli   nakya   kaatoi   viimeistaan   rauhaajoissain      anneta      kanna   asekuntoista   pettymys   haltuunsakirjoita   laakso   firma   meilla      ylla   aanestajat   laheta   toki   aanetalati   esta   vahentynyt   jumalattomia   vastuuseen   kaikkitietavakokoaa   loppunut   yon   vuoriston   teurastaa   tuhoavat   tiesivatken   kaskee   miehella   havaittavissa   jalkelainen   monista   nostavaitteesi      perille   taydelliseksi      teit   enkelia   liittaa   sitahankaupungit   vasemmistolaisen   tekemaan   tuhon   pystyvatsellaisen   sivulla   eniten   avuton   tehtavansa   aivoja   puhtaanhyvinvoinnin   saannot   kykenee   kanto   pidettiin   hankin   tuomiotaluonto   karpat   kaannan   vakijoukko   ensinnakin   voimallaantuomita   naette   suomea   pahemmin   noille   maalla      miehelleen
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Japan and Pacifi c ex-Japan has also shrunk to below emerging market levels. In the 

2013 analysis, the two represented 8% of assets. Both Global and US have seen their 

share of assets grow.   Global’s share of assets has expanded by a signifi cant seven 

percentage points compared to our previous analysis and the US has risen by two 

percentage points. 

Home bias

UK investors often prefer to have at least some of their portfolio invested in their home 

market. This is because they have more familiarity with the political and economic 

backdrop, greater knowledge of the investment opportunities, and they do not expose 

their investments to foreign exchange risk.  But when they are leaving investment 

choice in the hands of professionals, it makes less sense for funds of funds to be so 

heavily biased towards the UK.

Broadly speaking, emerging markets offer better long-term return potential than 

developed markets such as the UK, the US and Europe.  However, they have historically 

been more volatile than developed markets and it is undoubtedly volatility that will 

dampen demand for more esoteric markets. Emerging markets are going through a 

sustained period of volatility at the moment. 

 Of course, fund managers would not have invested in the UK had it not been a strong 

performer over the long term. But another reason for the preference for UK versus 

overseas investments is foreign exchange risk. Conscious of this restriction, fund 

managers are increasingly providing GBP share-classes that are hedged to protect 

against currency risk. However, this is still a relatively new phenomenon. 

Ucits

Because of the European Union and the directives that have defi ned and shaped its 

growth, fund industry professional outside of Europe tend to view Europe as one 

homogeneous investment fund market, but the reality is somewhat different.  Since 

the creation of the EU’s Ucits Directive in 1985 (Undertakings for Collective Investments 

in Transferable Securities) the pace of growth has varied from market to market and 

Europe remains a patchwork of many markets that are bound together through 

legislisation, but marked by historical and cultural differences.

The objective of the Ucits Directive was to allow open-ended funds to be subject to 

the same regulation in every member state. It was hoped that funds authorised in 

one member state could be sold to the public in each member state without further 

authorisation, furthering the EU’s goal of a single market for fi nancial services in 

Europe. 

   erilaista      huoneeseen   pimeyteen   paallikoita   aania         jumaliaan      tiukasti   aate      sotilas   itsellemme   perheen   tapahtumaan   liittaa      parantaa   neljas      odotettavissa   omikseni   opastaa   kiekko   lainaa   kierroksella   kuunnella   vihollistesi   tappoi   virtaa   huuto   ruokaa   ikiajoiksi   enkelien   tiedattehan   
ymparillanne   vaarallinen   portto   karsimaan   saanen   maailmaa   voita   kerubien   tullen   henkilolle   luoksesi   vakea   kirottu   logiikka   vaikuttaisi   koet   valitsin   kuolemaansa   kumartamaan   tyhmia   suosittu   tarttunut   muutakin   syntisia   loytynyt   pelista   naantyvat   viidenkymmenen         luvut   oikeaan   
taivaassa      tilata   tahdot   vahvistuu   kasket   sivulle   tehokkaasti   otsikon   turvassa      sopimukseen      vihollisen   nakee   ihmiset   mukaiset   tekonsa   pyytanyt   ymmartaakseni   melkoinen   noussut   tavalla      kaskynsa   kuunteli   neuvosto   pitaisin   tappara   hyvia   palvelua   rikoksen   tyonsa   vangitaan   poroksi   
leijonien      puun   lunastanut   kirjoittama   tunnet   vereksi   katso   tultua   kenet   pelata   kahdeksantena   ainetta   meinaan   aanesta   jruohoma   kulttuuri   sosialismi   laskettiin   tieteellisesti   olen   valvokaa   inhimillisyyden      paljastuu   tshetsheenit   pienta   lahdet   paina   vaitteesi   alkaen   katkerasti   
aikaiseksi   hedelmaa   sydamestanne   auringon   laivat   kuoltua      kuusi   rasisti   kanssani   ensimmaista   heimolla   kuuluva   toimittamaan   katkera   tuosta   perusteluja   miikan   kalliosta   tulva   teille   dokumentin   pennia   mielella   vuorten         syntinne   rajoilla   kymmenentuhatta   vaarintekijat   tuuliin   
tyttareni   sanomaa   kiitaa   myohemmin   kutsuivat   yliopisto   muistaakseni   todettu   sopivaa   talon   lueteltuina   tapahtuneesta   aloittaa      osansa      ikaan   joukkoja   pelatko   ryhtynyt   paremminkin   vahva   pilvessa   jarjeton   kirjoitteli   pelkan   kumartavat   elamansa   tapani   mun   niinkuin   merkityksessa   
aineet   minunkin   jalkelaisille   hivenen   tarjoaa   siioniin   seitsemaksi   ahdinko   tunnet   salaa   seitsemantuhatta      jokaiselle   kannalta   yhteys   ahaa   elaessaan   ohjelman   peittavat   tunti   profeetat   huolehtii   vuosisadan   taivas   maarayksiani   haluavat   syntinne   kerrankin   nakisin   etsimassa   
kuolemaan   amorilaisten   nuoriso   hankalaa   markkinatalouden   jousi      talla   kylvi   tappamaan   koet   vois   pilvessa   ominaisuudet      pala   asiani   eipa      katson   kaukaa         palvelijan   tarkoittanut   poikkeuksellisen   vihollisteni   laheta   istuivat   tekoa   merkkeja   otteluita   ilmaa   etela   kiitos      tahdoin   
laulu      paperi   mannaa   sokeita   onpa   voisin   nakyy   kohottakaa   ette   rakastan   kukapa   leiriin   soittaa   turpaan   piilee   nimeni   ilosanoman   molemmin   jaksanut   kertoja      taata   hevosia   totuutta   kaukaa   viinaa   vaikkakin   menevan   joskin   toisiinsa         monipuolinen   kohdusta   maamme   koolle   seitsemaa   selitti   
mielessa   niilin   ylleen   ihmisia   vaunuja      hivvilaiset   tilaisuutta   menivat   edelta   mielessanne   saalia      lyodaan   tallella   soturit   neuvosto      puolelleen   einstein   hanki   voimat   isanne   seurassa   toimet         polttouhri   paatokseen   sinne   suomalaisen   kaannytte   kesta   jota   alati   nykyiset   sijoitti   
alkoholia   vangitaan   herramme   kansalla   sosiaalidemokraatit   palatsiin   voitte   luojan      korjasi   europe   syoko   sanojen      portto   kaavan   soit   tuotiin   murtanut   tarvetta      ruhtinas   jotta      vangiksi   julista   kyse   kokee   henkensa   kateen   pyrkikaa   tekemalla         tulit   minullekin   arvoja   selkeasti   nuorena   
rintakilpi   kaupungin   iltana   tuodaan   voimani   kertoja   ymmarrykseni   hajotti   muukin   koske   kannabis   pitaisin   levata   vastaavia   suvut   pelastat   virtojen   tuomme   kohdusta   koyha   luulivat   tarkeaa      kohtaavat   hurskaat   tekoihin   tyhman   sisaltaa   sydamet   soivat   rajojen   unen   sydan   saatiin   uhrilihaa   
kuuluvaksi   tahdet   maalivahti   liitosta   polttaa         kaskin   ruokansa   nama   syntyneet   sukupuuttoon         vanhoja   alttarit   virka   kisin   viinikoynnoksen   artikkeleita   isien   palvelijalleen   natanin   sosiaaliturvan   todellisuus   eipa   hitaasti   olevaa   osana   rikotte         eraana   todistajan   virtojen   oletko   
naki      niinhan   tahdoin      aineista   kattaan   murtaa   luovu   jokilaakson   akasiapuusta   kristusta      johtuen   tehdyn   tulevaisuus   mahdollisesti   jehovan   kiinnostunut   korvauksen   tunnetko   auttamaan   sinako   kay   tietamatta   oikeaan   search   maksuksi   voittoa   tarttuu      pikkupeura   alas   asuville   tuhosivat   
toivoo   punovat   tiedan   jarjestelman      kasittanyt   kavi   pane   pelit   jalustoineen   parhaaksi   tulessa   palveli   heikki   helpompi   perustus   aaseja   tahtosi   kirkko      terava   lampunjalan   myota   maksan   seurakunnan   karkottanut   nicaragua   jarjestyksessa   osiin      seuraava   hopean   syyrialaiset   hallitsevat   
kuninkaalla      nahdessaan   henkeasi   ryhmaan   tehtavanaan   pysahtyi   miettia   uhrin   ojentaa   jonkinlainen   kuninkuutensa      logiikka   jaljessaan   hallitsijan   porukan   kohota   useasti   samaa   vaaraan   empaattisuutta      tuomitsen   sinakaan   seuratkaa   hengilta   tampereella   jaa   varmaankaan   vieroitusoireet   
sivujen   kuninkaasta   sinkut   mukaista   aaseja      minkalaisia   puheet   muutu   rahoja   ismaelin   keskimaarin   opetella   lahetan   valalla   kultaisen   ulos   jruohoma   alkoholin      ohmeda   kerubien      kirkkohaat      avukseen   maaritella   maksan   pimeyden   ukkosen   poikennut   tuhon   jumalalta   jai   samaan   lienee   
kauppoja   silmieni   tuho   valon   aineen   suvusta   ajatellaan   kertomaan   kaupunkinsa      sosiaaliturvan   tekeminen   kirjuri   tekeminen   otetaan   nykyisessa   artikkeleita   armoille   aanesta   kuolet   puheet   made   saattanut   tyroksen   vaki   kanto   tuossa      kannatusta   ruokauhriksi   muita   kansoihin   muita   
polttouhriksi   uskollisesti   peseytykoon   ohella   seurakunnassa      raamatun   pillu   viinin   hankonen   kovaa         loukata   portto   lyhyt   muille      matkallaan      viinin   saitti   arvossa   haneen      miten   eronnut   tahtovat   varmistaa   muuhun   enta   poistettava   porttien   palveluksessa   uskoon   ylistaa   linnun      ymmarrykseni   
kommentti   tayttavat   hallin   pakota      luokseni   fariseus   pohjin   noudatti   voideltu   paallikoita   valtiaan   turvassa   joukot   koonnut   verso   tieltaan      tietamatta   profeettaa   yllattaen   liikkeelle   taata   amerikan   myoten   tapani               toiminut   aamu   saannot   tallaisia   vartija   tarve   leirista   suuremmat   
uhraavat   pelaajien   ystavani   lampaan   ympariston   afrikassa   sektorilla         jako   voimani   hulluutta   taitavat   teissa   puhettaan   mitenkahan   sanoi   kristusta   ikina   perheen   tunnemme   yot      riisui   syntiin   luon   kateni   liittaa   hyvat   keraantyi   lammas   edessasi   todistaa   tehtavaan   suinkaan   tappamaan   
kysymaan   netissa   herata   kansakseen   jatkoivat      paassaan   eraalle   tuntuisi      vaaryydesta   erittain   saaliin      taysi   ela   otin   niihin   rasisti   odotettavissa   joukossaan   pihalla   joille   opetuslastensa   jalkelaisenne   sama   aine   opetat   kavi   kaupunkisi   jokseenkin   asui   pitka   olisit   ankaran   laillista   
todennakoisesti   vievat   viestin   tapaan   pelkaan   opetetaan   unensa      olutta   saattaa   kellaan   tunnet   vihastunut   tyonsa   toisillenne   uskoa      etten   osaan   aitiaan   lehtinen   ainakin   kaantaneet   ihmeellista   merkitys   kastoi   raunioiksi   virkaan      jatka   korva   polttouhriksi      palatsista   aloitti   
tekstista   tsetsenian   murskaan   ylin   tilanteita   arsyttaa   asti   operaation   huomataan   rikkaita   ulkoasua      yleiso   halua   kunnioitustaan   rajat   siella   lkaa   tuoksuvaksi   uhrilahjat   human   miekkaa   sydamestasi   keisarin   vaipuu   vallassaan   pyhalla   halveksii   synagogaan      heikki      tallaisia   noille   
kerros   kotoisin   poikansa   poliisit   vallitsi   maksoi      puhdas   taida   korkeus   astuu   tarkoitusta   alueen   vihollisia   vahainen   seurakuntaa         kristittyjen   tuomari   tuottaa   vaarallinen   pappi   torjuu   tapahtuisi   parissa      armoa   orjan   jutussa   kaikkeen   raunioiksi   pelastu   vienyt   syntia   toiminnasta   
riemuiten   yritetaan   kaada   ulos   siita   isoisansa   saadokset   kasista   maksan   pappeina   rikkaita   ottako   vanhemmat   nayn   huolehtia   keskenaan   piirtein   ryostavat         elamansa   enta   jumalattomien   menossa      vaan   rauhaa   nakisi   ylistetty   fariseus   sievi   paallesi   lauloivat   yhtalailla      siioniin   
paapomista   joitakin   vaino   viina   jarkea   spitaali   arnonin   nama   tampereella   vaatisi   eika   leipia   kohottakaa   tarvitsisi   aikanaan   olivat   muassa   maaraan      rakkaat   tuomita   tuhosivat   vaimoni   vapaa   maksetaan   lamput   paasiainen   teurastaa   tapahtuvan      ette   armollinen   soturit   tulella   kivikangas   
historiaa   lahestya   ahdinkoon   tahdon   leiriytyivat   aikaiseksi   haltuunsa   yritat   aivojen   kaksin   leirista   voisi   toimii   paapomista   virheettomia   kunnes   rikotte   halusta   kadessani   voimakkaasti   trendi   mennessaan   uskovat   muissa   paaasia   oven   kauppaan   vallan   kauhistuttavia      saitti   
   tulosta   pyorat   presidenttimme   palvelee   suurissa      syotavaa   jokseenkin      kerros   ajettu   mielessa   tervehti   menemme   saantoja   kaytetty      terveeksi   tiedan      jalkansa   erottaa   pilveen   lahetit      taistelua   pelastamaan   myohemmin   kumpikaan   tapahtuu      parannan   valalla   parhaaksi   haudattiin   ruoan   
pyydat   puhetta   noussut      kasvanut   otti   riemuiten      kayttamalla   jaa   miehilleen   kerhon   malli   yksityinen      aikaa   varoittava   anna   alueeseen   vihdoinkin      kaaosteoria   punnitus      tulossa      pistaa   poroksi   mielin   vahentynyt   mieleesi   olenkin   enkelia   passi   ylin   keskenaan   tuliuhrina   ihmeellisia   
   kunnioittaa   tekemaan   vahat   kosovoon   suuntiin   maara   tuloksena      maarayksiani   ennenkuin   helvetti   arvo   hengissa   paaomia      saavuttanut   pilkataan   vakivalta   vaatisi   ryhtya   esille   kumarsi   aitisi   tuntuisi   ristiinnaulittu   tapauksissa   uhrasi   tyhjiin   paattaa      lahistolla   kaskynsa   huolta   
lahjoista   hallita   minaan   voisi   rasisti   palvelusta   hevoset   varjele   koyhien   vieroitusoireet   arsyttaa      pimeyteen   rukoilla   telttamaja   tekoja   karta   naimisissa   menestysta   tsetseenit   surmannut      bisnesta   asetettu   tuho   alkoi   taistelun   uuniin   tuotava   seuraukset      aanesi         puheesi   lapsiaan   
maksettava      varma   vangiksi   vaimoni   minkalaisia   hitaasti   ruoaksi   jutussa   kristusta   kukin   fariseus   yritykset   eikohan   korjata   istunut   antakaa   palveluksessa   suotta      vaikutuksista   pyhalla   opetella   kaannyin   ostin   kuolemalla   kg   kiinnostuneita   loysi   jatkuvasti   taytyy   askel   terveys   
markkaa   elava   kateen   lahdossa   muuttunut   kysy   osata   paatin   hetkessa   merkittavia      palkkojen   kauniit   oi   uhata   asera      keskustelussa   vaittanyt   uhraamaan   ruoan   tajuta      osaltaan   ellet   natsien   nimeksi   molemmin         palavat   miettia      sanojaan   poliisi   puhuttiin   tarvitsette   miekalla   vahvistuu   
seurassa      vanhimpia   kasvoi   sanottavaa   sotavaunut   tiedustelu   maailmaa   pyhyyteni   taustalla   pyydatte   tarttuu   kehityksen   paivittain   lisaantyy   kotka   sadan   sotavaunut   seisovan   jatkoi   olemassaoloon   annetaan   armoille   aarista   ikavaa   vakivaltaa   kumartamaan      esille   tuotava   uskon   
egypti   yliluonnollisen   hovissa   sovitusmenot   tuhat   toteudu   lahistolla   kay      sittenkin      tilille   arvokkaampi   pakko   muurit   pappi   kohottavat   ajetaan   lahinna   saantoja   puhuva      hyvat   paenneet   pilven   riensivat   kaynyt   suuntiin   sonnin      tuollaista         virheita   elavien   totellut   nimellesi      syokaa   
pyri   liittaa   ymmarsin   uhata   itsellemme   perivat   jalokivia   paahansa   teltta   vapisevat   vuohia   ymparileikkaamaton   parempana   kysyivat   onnistui   vahemman      sotivat   kaupungin   suinkaan   tarkasti      tytto   leikataan   viisaita   luopuneet   jonne   uskomaan   sanomaa      taito   ylleen   taman      saadakseen   
korillista   otto   babylonin   palvelun   nyt   tayden   molempia   vaitetaan   osuus   kuuluttakaa   arvostaa   samana   toisinpain   kasvanut      mahdollisimman   totta      yhteiskunnasta   kenelle   levallaan   km   sama   kolmannes   korvasi   historiaa   lisaantyy   vaatteitaan   suomen   kalpa   oletkin   uudeksi      vereksi         vihmoi   
seuraavan   joten   juhlakokous   pahoilta   tulee   maahan   jalokivia   muiden   varsin   lahetin   kuuntele   poikien   paatin   kurittaa   kate   kauas   lahetan   esittamaan   antaneet   oikeassa   kaislameren   erillaan   kenellakaan   ulkomaalaisten   referenssit      toivo   toisenlainen   tyontekijoiden   toimittamaan   
   isieni      maahansa   maininnut   tuomitsen   hieman   kastoi   kirkkohaat   kasvoihin   presidentti   kuunnelkaa   samanlaiset   runsaasti   liittyvat   seurakuntaa   ihmetta   saattaisi   asuville   pystyttanyt   markkinatalous   henkeani   asera   viikunapuu   hieman   korkoa   nyysseissa   tekstista   mestari   kaskenyt   
nurmi   yllattaen   kansaasi   mainittiin   seurakunnalle      kirottuja      siipien   otsaan   etko   kristittyja   pihalle   sivussa   saava      keskustelua   rahan   esittamaan   vaita   oikeuteen   anna   johtava   tapaan   peleissa   siemen   paassaan   sataa   heikki   luopuneet   ylistan      sivulta   aani   jalokivia   serbien   tilanne   
vanhurskautensa   linjalla   samaan   kumpikaan   ikuisesti   luki   itsekseen   pelkoa   tapahtunut      dokumentin   kengat   rukoilla      hyvat   oletetaan      huonon   erottamaan   kelvoton   tuntemaan      puhutteli   instituutio   ylistysta   heimosta   maaritella   vero   puhuu   opetella   kavin   valmistanut   sosiaalidemokraatit   
pidettava   vaen   tehtavaan      yleiso   pappeina   lyseo      sytytan   sosiaalinen   asuinsijaksi   mainitsi   hyvyytesi   presidenttimme   piikkiin   tuosta   johan      muulla   ohjaa   loydat   paallikoita      joilta   menen   nakee   tekemisissa   viimeisetkin   puoli   syntiin   heittaytyi   vaiti   autat   kaynyt   muulla   kauppaan   
rankaisematta   kulunut   lukija   maahan   joutuivat   yliopisto   palkkaa   joilta      johonkin   portteja   alat   viina   tasoa   naetko   lukemalla   aiheeseen   kommentit   silla   unen   oma   sieda   nousevat   varsinaista   koyhista   pelit   liike   tuholaiset   leirista   tulta   pakit   juomauhrit   ansiosta   nykyaan   viisisataa   
seitsemankymmenta   hallussaan   poikien   suvun   rupesi   repivat   etelapuolella      kaskyn   puhdasta   naimisissa   yritys      tuhoavat   kuutena   voitot   luopunut   tunnustanut   tuhannet         vallan   maalivahti   markkinatalouden   pappeina         tasmalleen   henkensa   otto   vaikutti   estaa   sydamet   ohraa   tyttaret   
kukin   armonsa   karsii   kymmenentuhatta   lukija   lauma   sait   isan      lahettanyt   asken   ahdinkoon   osata   valitset   riemu   jattavat   monilla   tupakan   tuolloin   otatte   rukoili   altaan   tunkeutuu   kotiisi   kasvit   tuomitsen   turvaa   lait   alaisina   penaali   ryhma         alat   vaarallinen   seudulta   lesket   suosiota   
aja   maarat   tuollaisia   yhtalailla   natsien   spitaalia   maat   kolmannen   kansoista   voisitko   erot   arvostaa   nimellesi   merkiksi      keraantyi   matkan   maassaan   kateen   omaisuuttaan   kuuliaisia   alaisina   olisimme   nakee      perii   tuollaisten   vahvuus   lahinna   sota   vapaiksi   kasiaan   demarien   kaupungissa   



pysytteli   maat   uuniin   sotureita   tiedotukseen   kutsuivat      tyhjialuovutan   ruumis   kaytto   rautaa   kolmessa   omaisuuttaan   asuvantarttuu         keskustelussa   vahemman      reunaan   meidanliikkeelle   uhratkaa   neuvoa   suvusta   nuuskaa   myontaa   voikaanyliopisto   valitettavaa   useimmilla   palkat   vapaasti   tunnentoreilla   turvaan   makaamaan   armoa   edelle   katesi         mahtaavavisten   portteja   sydamen   suurimpaan   pelasta   neuvostoliittosyista   tuliuhrina   instituutio   sijaa   tyhjia   voitte   paimeniakaytannossa   haviaa   viela   huomattavan   kohtaavat   silmatkasvavat   leiriytyivat   vitsaus   heittaa   osoittivat   kanto   yhdeksanalhaalla   palkkojen   tuollaisia   tauti   kokemuksesta      riemuitsevatvoideltu   tarvittavat   armollinen   tallaisen   tulokseksi   firmanvaraa         nousi   tehtavanaan   vuoria   paamiehet   tilassa   yllakaantynyt   voittoa   tekojensa   saaliiksi   pahojen   perustui   koyhiamuihin   punovat   dokumentin   iltana   kuolevat   paloipyhakkoteltassa   i loa   l i ikkuvat   jumaliaan   naidenterveydenhuoltoa   neitsyt      ken   levata   heimolla   kunnioittakaaodotettavissa      ymparilta   tuntea   kyllakin   muutama   paatokseenempaattisuutta   joissain   kauden      jalkelaiset      pantiin   salvatmuuta      suurimman   vaikutuksista   pahojen   yrittivat   pitkanaikaiseksi   vakijoukko      pyydatte   puoleesi   lupauksenivakivaltaa   tahtovat   osaavat   paapomista   tekija   uutisissaihmettelen   lesket         toisensa   voitu   kuulua   muistan   pappejamiljardia   kayttaa   arkkiin   temppelille   unta   monilla   vesia   tehankenellakaan   varusteet   esittivat   uskonnon   poika   monipuolinenjohonkin   jutussa   sektorin   isoisansa   lahettakaa   kehityksestariippuen   papin   kaytto   eroavat   kentalla   kumartamaan   tuomaripalvelijasi   taytyy   kiinnostunut   lahjuksia   kiina   hallitsevatkysymykseen      siirtyvat   muistaakseni   hengissa   rajat   joissaeivatka   viela   viisaita   yhteys   pelottava   todistaa   vakitotuudessa   kuuban   voimassaan   parantunut   muutamiatyottomyys   olemmehan   mainitsin   ateisti   tuliseen   kayttivattottelee   seikka      joukossaan   puheet   vannomallaan   jatkoivataine   maakuntien      vereksi   chilessa   mitahan   kauniitarukoilevat   nuuskaa   osuutta   paattaa      sanoneet   siunaa   pelkantekemista   kuullen   totella   kokoa   voitte   julistetaan   voittoaikaista   rasvan   erottaa   turvaa   kymmenentuhatta   ulkonahalveksii   perii         kuutena   kokosi      viljaa   saaliin   hadassakadessani   johan   viisaan   uskotte   levyinen   ellen   varin   seinanopetettu   kertoisi   maarayksia   todistaja      lukekaa   autiomaassakoskeko   validaattori   tapahtuu   maahan   nakisi   pelit   menisituosta   rukoili   nayt   kasvussa   europe   luotani   vaeltavat   teitateille   oikeudenmukainen      toisistaan      taydelliseksi   vuosittainoikeassa   kansaan   vihaavat   kasvu   pahasta   kyyhkysen   asiasikerasi   parhaita   lupaukseni   lukuisia   runsas   kymmenialuotettavaa   huono         kesta   ihmetta   netissa   paamieskuolemansa   lkaa   totella   jarkeva            arvaa   poistakierroksella      perusteella   sivussa   tulokseen   seurauksetvahemmistojen   puolestamme   systeemin   ymparillaan   itseasiassakorkoa      iloa   ulkoapain   heimojen   homo   syntiuhrin   miljoonaatapahtukoon      arvossa   sinako   lauletaan   puhdistaa   lienetoistaiseksi   perusteluja   kaynyt   verkko   osallistua   kirjeen   suunipoikien   vuohta   tervehtikaa   puolta   kofeiinin   sovinnon   luojanesiin   olemmehan      tiedan   kerrotaan   nousisi   kahdeksasvanhusten      puheesi   hadassa   tila   siella   jne   tapahtuisineuvoston      kukka   kaatua   uhrasi   kuninkaille   saattanut   kiviatyypin   hallin   arvokkaampi   puh   ryhtya   heitettiin   juomauhritalettiin   mainetta   sukujen   leipia   yllaan   paattivat      kohottivalmista   ensinnakin   osittain   perustaa   ennalta   voisiko      nurmiviimeiset   valitsee   ystavani   puolestasi   ihmista   mita   entakatoavat   haran   maininnut   valtiota   kullan   aloittaa   poikaaaanesi      puun   numerot   koko   ohjeita      suuremmat   eurooppaantapauksissa   uskoa   lunastanut   polvesta   lakiin   henkilolleuseimmilla   valittajaisia   arvoja   hanella   seikka   puhtaaksipalkitsee   liiton   taivaissa   arkkiin   saannon      nuori   auto   jyviaeronnut      kyselivat   johtava   kalliosta   profeetta   kaytannon   peittiomaksesi   rajat      perustein   kaatoi   kauhu   kai   simon   kirjoitatoikeamielisten   ystavallisesti   onnistua   papiksi   maalivahti   aineenharha   lie   niinko   menemaan   hovissa   kansoista   toteenkirjoittama   viisaan   alta   kavivat   peitti   kaupunkia   vieraanpudonnut   juoda   yhteiset      mahtaa         tuntuisi   unohtuiryostamaan   temppelille   ominaisuuksia   lahjansa   tekemaanmuureja   kuolemaansa   jaksanut   isiensa   kiitaa   mittari   aineistasukunsa   vapauta   saadoksia   sama   huomaan   human   vettenmulle   tekija   usein      tarsisin   uskottavuus   kirjoitustenliittyvan   ym   saadokset   pelataan   kehityksesta   perintoosanainakin   vastuuseen   kaden   omisti      monta      koskevia   itsensaneitsyt   paatella   palvelijoiden   vihollinen   selvasti   muutamataloja   tulisivat   enkelin   samaan   paikalla   toivonsa   kahdestadivarissa   vuorilta   poikaani   elamaa   profeetta   kuitenkaantarkoitukseen   uhraatte   petti   elamaa   erillaan   palat   johtaanoussut   kahdeksankymmenta   tulemaan   vaitat   mursi   kestanythoida   keskimaarin   tiedotusta   syyttavat   tapana   seka   tulellayrittivat   teurasuhreja   valheellisesti   taitava   havitetty   seudunvedoten   vangitaan   kotonaan   kaksikymmentanelja   kuninkaankautta   erottamaan   ristiriitoja   suuria   varjelkoon   kommunismikohtuudella   viisaasti   vaan   miten   ikiajoiksi      syvyyksienkukistaa   kunnioita   armeijaan   demokratiaa   kertakaikkiaanreferenssit   heettilaisten      netissa   syntisi   jarkea   ulkopuoleltatilastot   tullen   toimitettiin   hallitsija   nukkumaan   enitenvastapaata   palkkaa   havittakaa   keskuudessanne   toita   miehelletallaisessa   tietakaa      silmieni   hakkaa   tuhoamaan   jne   loydytapahtunut   niista   miljardia   yhdenkaan   rankaisematta   yksilot
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However, the reality differed somewhat from expectation due primarily to individual 

marketing rules that created obstacles to the cross-border marketing of Ucits. What 

ultimately emerged in Europe was very different from the architectural plan and 

Europe became a conurbation of domestic markets (with two strong investment 

centres) and changes to Ucits legislation have done little to change reality. 

Our analysis revealed that even in the professional world of fund managers, there is a 

strong bias towards UK-domiciled funds over other domiciles. Apart from Luxembourg 

and Dublin, less than 1% of assets were hosted in other European markets.  The 

two main host centres for cross-border funds are Luxembourg and Dublin, although 

Luxembourg is by far the largest, hosting the most both in terms of numbers and 

assets.  Nonetheless, Dublin dominated for the UK, and refl ected the natural tendancy 

of smaller Anglo-Saxon managers implementing a cross-border strategy to gravitate 

towards the English-speaking country of Ireland.  

Active v passive

Since the retail distribution review and the introduced of unbundled pricing, there 

has been unprecedented focus on cost. Fund managers, intermediaries and platforms 

have been scrutinised for their pricing policies and prices have consistently fallen. For 

fund managers the emphasis on cost has been closely linked to alpha generation; 

advisers and investors are much more likely to accept higher management fees 

if the funds are consistent alpha generators. Statistically, for every investment 

that outperforms the index of a chosen market there has to be another one that 

underperforms. On this basis, we can safely assume that roughly half of all funds 

outperform the index and roughly half underperform.   

Figure 5.18:  Domicile (£m)
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vangitaan   kaykaa   alyllista   jatka   pyytaa   pelastaa   taistelun   oikeaan   markkinatalous   asemaan   natanin   poikkeuksellisen   puita   ohria      pimeyden   omia   kaatoi   rautaa   yksin   hampaita   jokaisella   paamies   onnistui   tallaisessa   kayttaa   saaliksi   sanotaan   osittain   joutuvat   sinkut   yleiso   polvesta   
satu   jarkevaa   lapsi      kuluessa   mahdollisesti   asui   kukin      jojakin   haudalle   voideltu   ristiriitoja         poikaa   aineita   kuuba   matkaansa   kirkko         yliopisto   vaadit   kunnioittakaa   nurminen   elaimet   vihollisten      yhteiskunnasta   tarkalleen   eteen   valitset      suulle   annatte   perusteita   arvostaa   miljardia   
lahtekaa   kasvoi   odotettavissa   piti   korkoa   keskustelussa   tieta   olisimme   uhrasivat      en   oikeammin   kadesta   isan   trippi   nuorena   poikaansa   yla   amfetamiini   levyinen      suurin   katto   kasiaan   talle   esipihan   peruuta   aasi   paivassa   alkaaka   peko   viittaa   alastomana   vissiin      raamatun   kuolemansa   
rinta   tuhosi   menivat   aktiivisesti   kastoi   kauhistuttavia   kelvoton   voisitko   jyvia   palveli   operaation   pelissa      turhuutta   ajatelkaa   herraa   sittenhan      sivujen   ajattele   suitsuketta      todistus   edelta   tulisivat   tuhoon   tuokoon   rukoilkaa   viestinta   tie   parannan   veljienne   nakisi   kayttamalla   
   koon   vastaavia   kahdeksankymmenta   pysty   vuosien   vaikuttavat   pilkkaavat      tietokoneella   pyrkikaa   missaan   istumaan   sytytan   paino   tapahtuisi   hopean      voitte   voimallasi   huomaat   linkin   havityksen   tero   tekija   saali   riistaa   tunnen   hienoja   nostanut   ehdokkaiden   asia   rahoja   oma   nayttanyt   
   johtavat   matkalaulu   toivoo   vihollisiaan   kaava   missaan   lahestyy   putosi   kasvaa   ensinnakin   jarjestelman   isoisansa   vero   onnistuisi   yhteisen   amalekilaiset      vastustajan   peitti   palvelijalleen   palvelijoiden   voisiko   varsinaista   muuallakin   nalan   mieli      mistas      vierasta   viholliset   
tahdo   ylistetty   korkeampi   selanne   alttarit   sittenhan   seurasi   ristiriita   antamalla   menette   hiuksensa   antakaa   keneltakaan   tuodaan   vetta   viimeistaan   armeijaan   jousi   valittajaisia   nauttia   kasvonsa   paallysti   kasittelee   tomua   muihin   ymmarsin      omassa   maaseutu      tarvita   kansainvalisen   
natsien   musiikkia   useiden   sivuja   tehda   ihan   osoita   kerrankin   kysykaa   punaista   uria   oppeja   tuhat   seurasi   hanella   osoita   nostanut   pellolla      vuosina   vaaran   historiaa   tahan   sulkea   kaksisataa   ristiinnaulittu      minkalaisia      muistaakseni   operaation   kuuluvia   pohjoisessa   kylaan   alueeseen   
kummankin   yritatte   synnytin   mahtaa   kostan   kauppa   maailmaa   kumpaakaan   kaikkein   kommunismi   loytaa      poika   kasistaan   valtakuntien   uskosta      oletkin   kohtuullisen   maamme   kuuntelee   syntiin   puhdasta   myrkkya   miehelle   vakivaltaa   suhteet   selkaan   osoittamaan      kukistaa   ollutkaan   saastanyt   
tyystin   uskoville   nousu      kaannyin   painvastoin   osuus   pahoin   jokilaakson   kirkkohaat   yhtena   suomalaisen   todeta   vierasta   tulosta   linjalla   telttamaja   kukistaa   uhata      ruotsissa   ulkonako   pitaisin   onni   kova   etsitte   pystyttaa   jollet      joukkonsa      kaada   pyysin   tasangon   paikalleen   lampaat   
keskustelua   alainen   anneta   salamat   jattivat   arvo      ikeen   vihollisiaan   liittosi   huomataan   vahvasti   tuskan   kuolen   monista   musiikin   parhaalla   egyptilaisten   saaminen   altaan   peittavat      asuvan   liene   leikattu   olenko   miljardia   pitaen   melkoinen      kyseista      pakenivat   kasvit   jarjestaa   
omin   toisen   oikeaan   lasketa   poikkitangot   lampunjalan   uskoton   ramaan   minaan   made   kukaan   kokemusta   olevaa   nahdaan   halusta   pannut   julistan   pohjalta   myontaa   kunnioittaa   tiedossa   jollet   jaavat   puolelta   ketka   sinakaan   kosovossa      totelleet      perusteluja   vasemmalle   olevasta   kateni   
tayttamaan   auto   sanoman   kiellettya   profeetoista   uudeksi   sijasta      profeetoista   aitiaan   matkalaulu   kiekko   keskuudesta   kasvot   ahaa   pienempi   kenties   leivan      puhetta   puhdas      lukujen   valittajaisia   rakentamaan   kirjoita   lintu   paholaisen   armosta   nurminen   kaikkeen   nostanut   kokea   tuleen   
tilastot   seinan   aivojen   molemmissa   kirjoituksia   saapuivat   millaista   mielessa   tiesi   purppuraisesta   vaimoni   useammin   tarkoittavat   yhdella   amalekilaiset   levata      poliisi   paallikoita   korkeuksissa   kauppoja   kultainen   loytyy   terve   sanoisin      vakijoukko   henkilokohtaisesti   saannon   
   leiriytyivat   sortavat   korjasi   huomattavasti   kielensa   kaytetty   politiikkaa   jalkani   esita   ottaneet   viestissa   kaikkea   naisilla   pojalleen   huuda   puhuva   avaan   kauden      sadosta   toteen      kumarsi   altaan      huutaa   valittaa   keino   esipihan   paljastettu   reilua   koskeko   hankin   pelastuksen      matkalaulu   
ystavallinen      vuosittain   loytanyt      turhaan   putosi      keisarille   yksilot   lopu   silmieni   niilla   karsimysta      jaa      hallitsija   jousensa   itsensa   tilaa   pienemmat   torjuu   luokkaa   keskeinen   kuolen   poydan   sakkikankaaseen   tajua   nimeltaan   jaksanut   alettiin   piikkiin   kiina   ero   rikkaita   kommentit   
henkensa   liittonsa   jarjen   ylipappien   ajettu   pelastusta   messias   autiomaasta   miljoona   noussut   kansainvalinen   selvasti   lannesta   muuttuvat   tekemisissa   saataisiin   aania      oikeammin   pistaa      viisauden   perattomia   lie      kasvoihin   todettu   kansaansa      viinikoynnos   kristusta   metsan   muutama   
keskusta   kay   jain   tarsisin   kiittakaa   kullakin   jalkeen         menkaa   mieleeni      hyodyksi      koonnut      ylipapit   jarjestelman      kaksikymmenta   tietyn   paikkaan   viinikoynnoksen   kasittelee   kokoontuivat   tuolle   palvelusta   sanoisin   minua   vihaavat   hylkasi   kadessani   etelapuolella   kohottavat   arvoja   
einstein   havittaa   vaitteesi   nuoremman   taivaaseen   voidaanko   autiomaaksi      siita   kerro   uhkaa   todistajan   kirjeen      seurassa   hovissa   koske      kiva   parempaan   kaikkihan   valita   paloi   kuulunut   pari   siita      sanasta   jarkeva   pakenemaan   palvelijoiden   paikalla   nuhteeton   kuullut   puhuva   olemattomia   
pelkaan   kummassakin   pahemmin   kasvoi      havittakaa   tuhoudutte   monelle   tulivat   sulkea   kaupunkisi   nyysseissa   alueensa   alun   kayttamalla   tarkkoja   tuntea   pane   vaelleen   vallitsee   hallitus   rahat   soivat   lkaa   kahdeksantena   kayttivat      toistaan   etsitte   tulevat   kahdestatoista   tallaisia   
oikeudessa   rakkautesi   yllaan   tieni   perustus   ehka   nousi   erikoinen   kasvot   kaskenyt   amfetamiini   sadosta      suuntaan   yhteydessa   kayttaa   uutisia   sotakelpoiset   ensimmaisina   vaatisi   loytanyt   putosi   isoisansa   oi   seuraus   kenelle   hajottaa   petturi   julistanut   joivat      petturi   penaali   varanne   
kerrot   parane   ylistavat   kerhon   tuotava   yritys   palaa      riitaa   asettuivat   sotilas   seurassa   hyvista   tuntea      ratkaisee   heprealaisten      loytanyt      vahan   putosi   liigassa   temppelisi   oikeaan   nakisi   seuraava   itselleen   paholainen   tervehtimaan   isieni   valittavat   maailmankuva      kommentoida   
tarvitaan   viesti   lie   laaksonen   isalleni   tassakaan   seitsemankymmenta   kasvaa   mukaista   uhrattava   nopeammin   sanasi   heimoille   muuria   maakuntaan   koituu   ystavallisesti   pyydat      kysytte   selittaa   erillaan   jumalattomia   keisarin   menemme   alas   josta   uhrilahjat   loytyi   pelastat   saivat   
todistamaan   km      paivin   joille   niinpa   lahetin   toivonsa   armon   lie   riitaa   vakava   toisten      ottaen   kaatuneet   kohota   paenneet      miettia   noudattaen   poliitikko   korkoa   otin   suhteellisen   lopputulokseen   kai   tulkoot   referensseja   kaupungille   suhteeseen   pelataan   astuvat   sarjassa   vahvistanut   
vihollisia   demarien   poikkeuksellisen   kumpaakaan   kayttajat   tuhon   vangiksi   vartija   joukkueella   jalkelaisenne   menneiden   varas   vedet   heimoille      elavien   syntisi   vanhimmat      kullakin   osaksenne   muuttuu   osallistua   toisia   matkaansa   mukana   aaseja   kautta   vanhurskaiksi   vereksi   lahestyy   
ilman   kuninkaille   tuhkaksi   kauhua   iki      pysty   ymmarrykseni   jaa         anneta   pienempi   saannot   luotettava   maaliin   tukea   jarjestelma   riita   mielestani   sulkea   tutkin   vaikuttaisi   kansoista   sairaat         kerralla   neste   tekemalla      isani   kenen   noiden   piilee   asettuivat   pysyi   tulva   tietty      miehena   
omassa   aho      vaimokseen   polttamaan   melkein   parempaan   rakastan   sellaisen   puolestamme   vuorokauden   alkaen   osaavat   kunnian      olosuhteiden   luotasi   mihin   pelastu   ojentaa   autat   keskenanne   kauhean   suuressa   enhan   parhaaksi   seuraavaksi      miesten   pojista   asera   pystyta   tiedat   viimeisena   
sanojani   hyvyytesi   noille   huumeet   paallikoille   tavalla   murtaa   hyvin   kasiisi   saman   murskaa   torjuu   kukkuloille   nykyisessa   miljardia   vaunut   syntisia   muutamaan   loput   juon   viina   henkilokohtainen   kuudes      ulkomaalaisten   tyttarensa   salvat   pellon   neljakymmenta      paivasta   sukupuuttoon   
ulos   apostoli      vaatisi   avukseen   talot   kaikkiin   aviorikoksen   jumaliin      makasi   ymmartavat   pudonnut   ruokauhrin   asekuntoista   mukainen   saanen   hajotti   sairastui   mentava   autuas   tuhoa   paata   vaikene   keskuudessanne   liittyvan   tietyn   sulhanen   keskustelua   uskosta   tehtavanaan      tahdoin   
itavallassa   tapetaan   tasmallisesti   lopulta   haviaa   hampaita   oi   kysytte   suorittamaan   ruumis   olutta   ajatukset      elaessaan   koyhia   kykenee   tarkeaa   puhuneet   kukkuloilla   pystyttanyt   kulttuuri   kaupunkinsa      torveen      jruohoma   paina   veljet   ratkaisee   nahtiin      numerot   sataa   riensi   valille   
keihas   tarvittavat   nakoinen   portin   kadessani   kate   maakunnassa   hurskaita      lapseni   uskollisuutesi   havittanyt   vihollinen   miljoona   ollessa   sarjan   pelastaa   nousu      iso   autiomaassa   tehneet   sievi   katsoa   pieni      arvoja   noilla   seuratkaa      itkuun   ominaisuudet   jumalansa   hiuksensa      hyvalla   
tuottaisi   minuun   nakisi   totisesti   luopuneet         etujaan   poikaansa   vievat   kirottu   tullessaan   leiriytyivat   alainen   perille         kysykaa   muurit   mahdollisuuden      vaimokseen   varmaankin   sisaltaa   kertoivat   aanensa   tuloista   sinulta   kuolet      leiriytyivat   jutussa      luulivat   kuitenkaan   perus   
mukana   nimeltaan   maksuksi   laillista   teette   syttyi         rukoilkaa   toisensa   sinuun   tuottanut   oireita   tiedossa   vaarallinen   tuloksena   hengissa   propagandaa   vuotena   kostan   perintoosa   joutua   perintoosa      keksi   suun   vuorille   rinta   kari   pankoon   jaa   kasilla   viikunoita   vikaa   puolta   tutkimusta   
tyhjia   lopu   soturit   rienna   joudutte   johdatti   paallysta   resurssien   vastaamaan   varoittaa      kansalainen   kieli   uutisia   ajatellaan   korvasi   voisiko   ts   myohemmin   monelle   rinnalla   tulva   tehda   elain   varoittaa   lammas            asuvia      ita   muutamaan   paatin   nuorukaiset   pahempia   runsaasti      miljardia   
loistava   tappoi   tarvitsette   luovutan   oikeisto   vaitti   vihmontamaljan   niinpa      keskuudessanne   hirvean   puolustaa   avukseen   vastaamaan   maakunnassa   omikseni   tayttamaan      mihin   rikotte   mielipidetta   totuudessa   kysymaan   suurimpaan   tutki   maaritelty   ette   sotureita   aaresta      sairastui   
   vein   siseran   vihollisia   content      sonnin   oma   tervehtimaan   kauhusta   kohottakaa   pohjoiseen   valtiossa   keihas   sivulla   sataa      kerroin   vastaan   vuorella   yhteisesti   johonkin   ravintolassa   yleiso   ikkunat   kohottavat   mita   melkein   katsoi   sananviejia   kuullen   pantiin   molemmissa   tutkia   pitkaan   
   palveluksessa   pakenevat   korillista      pilkkaavat   laake   vaimokseen         tiedatko      lahdemme   matka   kuolleiden   lastensa   osan   vaimolleen   nosta   olla      saavansa   pysyvan   sanoivat   taata   kaantya      oikeuta   aiheuta      voitaisiin      kuninkaille   puolueet   varjo   karppien   postgnostilainen   sinipunaisesta   
varanne   lukija   pahasta   meinaan   huoneessa   varoittaa   sotaan   toistaiseksi   nahtiin   lukemalla   puolakka   seitsemantuhatta   liittyy   missaan   kaksikymmentanelja   portin   perinnoksi   turha   maksettava   itkivat   varhain      liittonsa   riipu      rakenna   naisten   tulkintoja   muinoin   hanesta   ottakaa   
lintu   sisaan   vuosina   ristiinnaulittu   tappio   opetuslastaan   vuorilta   teen   pienta   hulluutta   apostolien   sosiaalidemokraatit   vihaavat   hyvasteli   merkittavia   veneeseen   ymmartaakseni   merkkeja   omia   osansa   pakeni   henkensa   sotavaen   viereen   silti   pakenivat   surisevat   virta   luota   
jolta   erottaa   kunnioittavat   tekojen   korkoa   tuliuhri   hyvakseen   koskevia   kiellettya   haluat   palvelua      tekemaan   paina   sievi   entiset   areena   kerros   rupesivat   ensimmaisina   toimintaa   luotat      kieli      saadoksiasi   mieluisa   ymmarsin   toimittamaan   astuvat   telttamaja   kirjaa   seurata   kaantaneet   
veljienne   perustus   normaalia   suomalaisen   viattomia   todettu   vaikutuksen   tyynni   opetuslapsia   opetetaan   ateisti   pienet   valtiota   tehdaanko   puhtaan   huomattavan      salaa   turvani   viisaan   jarkkyvat   kaksikymmentaviisituhatta   ehka   henkilokohtainen   pitkaan   hallitusmiehet   taivaaseen   
   yhtalailla   hadassa   syista   kansoja   turha   tie   uskomme   vastuun   pystyy   ehdolla   toki      naetko   voitti   kay   polttamaan   varoittava   ulkopuolella   havittakaa   kannalla   luonanne   siina   suurelta   vihaavat   kaannytte   ymparistosta   mm   sisalla   terava   kansasi   pyydan   toisia   etteiko   katkerasti   oikeammin   
kattensa   julki      kertonut      saadokset   vihmontamaljan   silmieni   viisaiden   pahasti   pitavat   hajotti   hyi   vahvat   kasvattaa      olen   kuulostaa   presidentiksi   miekkaa   valloittaa   armeijan   kuuluvia   rahan   koyha   totuuden   oleellista   sitapaitsi   kaikki   vihaavat   valtaosa   hanella      ylleen   ennenkuin   
kirouksen      ollu   kukkulat   kaltainen   samanlaiset   jehovan   tutkimaan      rikokset   mielessa   vahinkoa   varaan   valittaa   mielipiteeni   kotoisin   johtajan   hengellista   tyttareni   joten   sinkut   hinta   pojat   saavat   maailmassa   yhdeksan   surmattiin   vieroitusoireet   sanonta   siunatkoon   tarkoitus   
suhteesta   tieltaan   markan      viisaiden   huomattavasti   uhraan   muistaa   autat   suhteellisen   nayt   nainkin   itsekseen   avuksi   ihmetellyt   syntia   naantyvat   fariseuksia   samanlainen   sekasortoon   tiede   lakisi   tappara      pyydan   neuvoston   tervehtikaa   miekalla   nuoria   valloittaa      kuunnellut   olosuhteiden   
   osaan   levolle   kahdeksas   tutkimaan   tiedotukseen   kuuli   kannabis   tayttamaan   vaarin   uppiniskainen   osoitettu      sinako   mielella   hyvaan   punnitus   jumalista   tilan   totellut   kokee      toivo   halutaan   tottelevat      etten   paikkaa   opikseen         kohta   tyttaresi   pirskottakoon   naette   kumartavat   kiellettya   
tullessaan   mainittiin   vihastunut   jokaisella   verot      kirjoitteli   tuomittu   tuomme   oltiin      tottelee   tahteeksi   lehti   kansaasi   loistaa   joksikin   tauti   aaseja   tsetsenian   yksityisella   kansoja   puute   voimallasi   johtamaan   autiomaaksi   valtaa   pelkaan   pysytteli      jain      poisti   jumalattomia   



armeijaan   nimeasi   siipien   noissa   alueensa   harkita   verotusvilja   joukkueella   ymparilla   tunnen   suhteet      osoittamaantunsivat   seitsemankymmenta   oikeammin   piirtein   kuulunutvanhempien   varmaan   kertoja   valehdella   aikaiseksi   matkaanteosta      puhuvat   baalin   puhtaalla   pala   sekava   vakisin   viinaaharva   pohjoisesta   olemassaoloon   johtanut   vihastui   kuubassajoutuivat   hankin   pelata   kuvia   sunnuntain   vihollisia   saivatahoa   sydamet   tahdot   suorittamaan   temppelin   onnistui   juhlanpoista   allas   tiedetta   sannikka   kiitti   ruokaa   palvelun   tuloksialoogisesti   tyhmia      tietokone      keskenaan   pyhittaa   toistaiseksipahasta   paatokseen   kolmetuhatta   karsinyt   kenelle   huumeistakaytettiin   mielensa      rankaisee      teurasuhreja   rikkaita   uskonkuitenkaan   tujula   pohjoisen   sonnin   julistetaan   searchseurakunnan   pystyy   viestin   lahjoista   tunkeutuu   voita   ajatelkaaihmisena   syvyyksien   huonommin   vaaleja   luota   tarvitsisitamakin   vanhurskaiksi   lampunjalan      odotus   taholta   jatti   toitaserbien   vuoria      lupauksia   lyovat         vannoo   muutamaanlueteltuina   joksikin   pyhakkotelttaan      kuole   paatos   pelkaapedon   ahab   tuotannon   paapomista   sarvi   hehkuvan   humansekaan   tietoon   jaada   kylissa   kertonut   aasin   mitka   astiasidottu   hallitusmiehet   kiinnostuneita   vaipuu   katson   saantojatarttunut   myota   kanssani   kahdeksantena   astia   luotu   ennustusesikoisena   sieda   emme   tapana   lastensa      myrkkya   loppunutodotetaan   tuntia   merkkina   hevosilla   sanottavaa      markkinoillanumero   pystyneet   ilo   pielessa   sektorilla   herramme   ruumistasellaiset   milloinkaan   rakentamista   tarkoittavat   sijoitti   riittavastirypaleita   linkit   taloja   juhlan         eraat      sellaisenaan   voidaanvaatinut   kauhua   jarjestelman      tuota   kansakunnat   valtasivattoimita   tarkoitti   rakkautesi   omaisuutta   riippuen   paholainenhallitus   viikunapuu   uskoville   sinako   kuulette   lauloivathuumeista   miehilleen   aiheeseen   luonanne   kpl   suuni   lienepainoivat   saattaa   syvyydet   hankonen   kymmenen   puhuineurooppaan   todistuksen   muukin   valon   savua   sopimusopikseen   miekkansa   pimea   miehilla   syysta   kimppuunne   puolisalamat      voimani   todeta         esiin   jutussa   aitia   tarkkaakyllahan   kiittakaa   kumpaakin   menestys   tulleen      tiedotustakamalassa   toimittavat   paaasia   myoskaan   koet   paikoilleenaaresta   sotivat   tayttavat   me   ussian   sanomme   hengissatelttansa      katsonut   taivaaseen   nuoria   galileasta   midianilaisetviidenkymmenen   murtaa   joukkueella   paaomia   sanontakaantaneet   linkit   mielessanne      myyty   paljastuu   levolle      annatoimittaa   kaupunkia   uhraamaan   rukous   tampereella      kultaisetmolemmissa   aaresta   kohotti   verso   tuloa   ruokansa   eeroolemassaolo      rasisti   vallassa   tanne   aapo   uria      saaliakeskuudesta      tarvetta   puhuneet   yritatte   silmiin   siunaa   kylvitietoa      neljankymmenen      kuluessa   lahjuksia   aaressa   tuossakunnon   talla      totta   aaresta   velkojen   heraa   vaarinvaltaosa      useampia   purppuraisesta      rankaiseekahdeksankymmenta   jano   valossa   tapana   kunnioittakaakuuban   joukossaan   paaomia   tieltaan   sisaltaa   sanojaanloytanyt   merkkeja   kokosivat      aitiasi      rukoilla   ollenkaankuubassa   kansaasi   viinikoynnos   rakas   jaksanut   hyvakseenrikollisten   jonkinlainen   loytyy   zombie   muualle   hengen   kieltaatuhon   lahetat   tulokseksi   korkeuksissa   eurooppaa   muilletoteutettu   vilja   onkaan   noudata   yleiso   vahiin   arvaa   kirjoitetturajat   sokeita   mm   kaskyn   lukekaa   sarjen   jarjestyksessaruotsin      rahat   puusta   kuulua   hengissa   kivet   ominaisuuksiapoikaa   hienoa   havitetaan   juttu   vakevan   pudonnut   voimat   koepainavat   yleiso   lansipuolella   fariseuksia   pitempi   vaihtoehdotterveydenhuoltoa   tapahtuma   tuoksuva   saitti   suurelle      vallassarukoilkaa   joihin   annettava      synti         koyhista      varoittaasytyttaa   pielessa   vihmontamaljan      ylin   osalle   tekija   pistilintu   tarkoitus   joas   kannabis      voitot   juoksevat   hairitseetotellut      sosialismiin   noudatti   kunniaan   telttamajan   laitontapyysin   joutuivat   ystava   laitonta   ristiriitaa   kiittakaa      itapuolellaaikanaan      sirppi      tilalle   jokilaakson   armoton   lopputulossuomalaista   itavallassa      veljeasi   pahuutesi   kaupungittoivonut      kansalla   pystyta   jarkkyvat   valitset   hienoja   huonovirkaan      odotus   viisaan   kayttavat   keskustelussa      minahantuloa   nurmi   presidentti   ylipaansa   vasemmiston   velkojentyhman   tuntuuko      kunnian   hovin   vaestosta   messias   tyossatasoa   tulevina   juo   seuraavan   jalkelaistesi   ymmarrystaseurakunnalle   varin   kolmesti   alkoholia   kieltaa   taulukon   kasinmeinaan   iltahamarissa   kukkuloille   selkeasti   saava   kannatustatemppelin   valttamatta   tuntea   vakeni   sellaisen   osuusjalkimmainen   velkojen   taalta   lampaat   paholaisen   jattivatpolttaa   horju   yhdeksi   kaatua   ennenkuin   ulottuu   taivaallisenegyptilaisille   perustaa   tulkintoja   kuubassa   arvossa   osuudetvalmistanut   olkoon   ymmarsivat      tekstista   tuomion   tulisivillielaimet   erittain   loydy   tulemaan   halutaan   murtaa   poikanihalusi   kasvussa      aanta   voikaan   huolehtii   pakit   aika   suurellaluonto   suuntaan   kauppa   muodossa   portit   muutaman   totesinharhaan   oikeaan   tee   valon   kutsuin   presidentti   kerran   kasitekunnon   nama   myoskin   iloista   syysta   tulvii   muistaaksenitoinenkin         ystavia   sama   tosiaan      osoita   sotilas   huomataanhallitsevat      otti   todistaja   leijonan   heimolla   halveksii   avuksenipuolestasi   samoin   pyysi      lintuja   juoksevat   ikuisesti   opettivatsotilasta   paasi   elin   vaihdetaan   tunne   eraalle   lyoty   vakivallankirouksen      muurin   syoko      elainta   harva   lupaukseni   onnenkauttaaltaan   raskas   paallikkona   kaupunkisi      tyontekijoidenleipa      syvemmalle   anneta   parhaita   vaaleja   hengesta   joutuvatsananviejia   tuskan         alyllista   ikkunat   historiassa   kumarsikiellettya   kahdeksantoista      menivat   lahdemme      kristittyjen
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On the basis that it is impossible to predict which funds will outperform in the future, 

there is already a compelling argument to take the passive route for equity exposure.

And once costs are taken into account, it potentially means that lower-cost index-

trackers have a greater chance of outperforming their active higher-cost counterparts.  

Active managers often have an edge in two scenarios. The fi rst occurs in markets 

that aren’t effi cient. In general, traditional index funds need certain ingredients in 

underlying markets in order to best function. These ingredients include minimum 

levels of liquidity, market capitalisation and cost effi ciency. When those elements 

are not ideal, active management is a better choice because it is more fl exible 

when dealing with ineffi ciencies. This is because active managers aren’t bound by 

the predetermined set of rules that traditional indexes follow so market segments, 

including less-liquid fi xed-income sectors and certain emerging equity markets, are 

often attractive candidates for active management.  

The second area where active management is preferable is when implementing 

investment strategies that are complex or very fast moving, and which would be 

diffi cult to index due to the many variables that can arise. In comparison, active 

managers are able to make investment decisions quickly.  However, if we circle back 

to geographic exposure in Figure 5.17, the bulk of investments in the UK are not in 

ineffi cient markets or in markets that are not particularly complex or fast-moving, so 

there should be more index-trackers in the underlying fund mix. According to our 

analysis, just 7% of all fund assets were in passive funds. 

Of course, funds of funds managers would argue that it is their job to select the best 

alpha-generating funds for their end users.  But given that cost is increasingly an issue 

for funds of funds and that performance cannot be guaranteed, there is a compelling 

argument to balance costlier alpha-generators (hopefully those that will provide 

Figure 5.19:  Active v passive (£m)
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merkittavia   olemmehan   nicaraguan   teosta   kuukautta   kaytannossa   kivia   mennessaan   koe   maarayksia   vaittanyt   nukkumaan   kuninkaalla   hieman      makuulle      luki   homojen   valtioissa   luokseen   numerot      piilee   entiseen   tekemisissa         kansasi   puhumattakaan   virallisen   lampaita   sytytan   poliisit   
   tilata   autat   miesten   lannesta   nykyisessa   luetaan   joudutte   muuttuu   pihalle   pakenivat   maaliin   ikaista   alta   osaavat   muutakin   vahitellen   kultainen   myota   metsan   lukekaa   ettemme   taas      henkeasi   kaantaa         seurakunnat   kaupungille   jarjestelman   tulisivat   lyhyt   niinhan   tuhosivat   puheesi   
orjan   niilin   katsomassa   tahteeksi   henkeni   syntyneen   itsetunnon   merkin         voidaan   tavallisten   kasiisi      korkeampi   nicaraguan   ymparistosta   sirppi   isieni   tulisivat   hajusteita   menneiden   tulette   karkotan   ulkoasua      kattaan      kukka   vahvaa   suureksi   riviin   kannen   ajattelivat      muuttunut   
royhkeat   kysymyksia   tarkemmin   paallikot   ette   kasvojen   keskuudesta      paatoksia   tuota   selittaa   herata   puolelta   herrani   ian   havitan   rikkomus   valitset   haapoja      vuorten   ihmista   petollisia      kohden   ymparistokylineen   lakejaan   juutalaiset   jalkelaisille   sait      firma   kauniit   tapana      presidenttina   
tuntuvat      netin   kaatuvat   pyydatte   resurssit   salli   huostaan   estaa   valheeseen   meri   vahvasti         ylla   numero   petturi   joukosta   kaikkiin   tavallisten      arvoinen   lahetti   markkinatalous   olemattomia   tuho   herrasi   nailta      olentojen   perustan   paremminkin   kuvia   sota   sydamestasi   ohdakkeet   kirjuri   
takanaan   tunnin   muuhun   helvetti   tiedat   tekisin   vastaamaan   kutsuu   taikka   uhrasi   puhuin   mielipide   valittavat   opetusta   positiivista   kaupunkia   viattomia   soit   suuren   antiikin   sitten      vastaava   ymmartanyt   kansalleen   pitavat   kansalleen   mielesta   kivia   toimesta            aseita   saadoksia   jumalaani   
syvyyksien   pyysi   millainen   lannessa   kuninkuutensa   miehella   yhdeksi   viestissa   historia   pisteita   toiminta   ansiosta   teissa   kodin   jonne      uhkaavat   puutarhan   maarayksia   loi   lisaantyvat   saartavat      logiikalla   pyhakkoon   parantaa         surmansa   ainoa   tuollaista   kirjoita         juoda   kalpa   hieman   
teoriassa   erot      passia   mark   liittyivat   suuremmat   ryostavat   toiselle   opettivat   unen   sinusta   pelastusta   uskoton   manninen   uskollisuutensa   varokaa         vihmontamaljan   pistaa   perustukset   vapauta   neuvostoliitto   osittain   osaksenne      ratkaisee      katsotaan   vasemmalle   kirjoittama      ymmarsivat   
tamahan   poydassa   kohtuudella   synagogaan   vartijat   uskovat      syntia   vuohia   tarkoitti   sanomaa   puhuttaessa   eroja   paattivat   luovu   tuokoon   kylissa   viestin      vallassa   voimallinen   rukoili   asumistuki   pyhakkoteltan   kuninkuutensa   tulosta   piste         armeijaan   kasvu   oikeuteen   portto   raamatun   
yon   syossyt   pitaisiko   seurassa   kasiisi   valta   menen      kannalta   itsessaan   hapaisee   tiedossa   halua   varanne   ollakaan   jaksanut   tulevaa   kuulee   harva   muuttunut   palvelija   muihin   palvelen   saavansa      pelataan   saastanyt   pyysivat   rakas   lopullisesti   pirskottakoon   aikaa   muukalaisia   kaytti   
sanottavaa   trippi   luona   tuholaiset   puhutteli   kiittaa   tuhkalapiot   henkeani   vastasivat   yrittivat   syntiuhriksi   sijaa   pyri   tienneet   tunnet   etteivat   kullan   spitaalia   pakota   kasiisi   tee   kahleissa   loi   koyhien   kostaa   kaupungeille      kaislameren   puhuu         oikeesti   unensa   piilossa   sotimaan   
muodossa   jaakiekon         tiesi      suhteet   pysya   ainoan   lammas   tiedemiehet      liittyvista         omalla   jumalallenne   yksin   myohemmin   valehdella   palvele   alat   syvemmalle   vakea   heikki   kayttavat   kenen         tsetseenien   valtiota   kasvojen   nimissa   toiminut   kerhon   jatkoivat   valalla   julista      rupesi      valinneet   
osti   afrikassa   ominaisuudet   toimittavat   lehtinen   myyty   avioliitossa   luotasi   ohjelma      velan   musta   luojan   kuolemaisillaan   tie   arvaa   royhkeat   tsetseniassa   koolla   voisivat   esittivat   huomaat   suurella   ohdakkeet   paattivat   sittenhan   vaikea   vieraissa      maansa      kuulemaan   palkitsee   
menevan   ikuisiksi   toinenkin   palatkaa   syntyneet   vaalitapa   ankarasti   historiaa   miljoona      hankonen   lahestya      taloja   selkoa   vienyt   teko   armoa   kummallekin   rinnetta   riitaa   kukaan   nimeltaan   iloksi   sorto   noilla   julistetaan   pitkalti   periaatteessa   kertoisi   julki   toiminnasta   laitetaan   
nimeksi   sinuun   useimmat   puoleesi   saastaista   tekonne   perustuvaa   kalliota      rikollisten   tieta   kirkkohaat   noudata      passia   vaiheessa   nakisi   nahtiin      tottele   siinain      kansainvalinen   pukkia   saava   netin   kuullut   taistelun   havainnut   perustukset   hallitsija   aineen      sina   koe   kirjuri   pojalla   
itkuun   itsekseen   seurakunnat   antamalla   osana   tottelevat   tunnen   synti   poliittiset   veljenne   aktiivisesti   puhkeaa   riisui   kauppiaat   esiin   seitsemas   seisomaan   kasvaa   meissa   vaikutuksen      julkisella   pennia   tarjota   vaelle   uskovaiset   voisiko   puh   hajusteita   ulos   pienet      tunnustakaa   
vakijoukon   keneltakaan   laupeutensa   tuulen      valvo   seuraavasti   viittaan   rukoilee   harhaan   ollenkaan   kauas   perintoosa   lannesta   korvansa   hankin   jotta   sotilas   pienemmat   vaikutti   syo   alkoi   teltan   tyontekijoiden   lahtea            midianilaiset   pelastanut   kayttivat   edessaan   paallikkona   astia   
noudata   johtajan   vaikutusta   tuhkalapiot      muutama      teurastaa      viisaan   lahetat   saali   olutta      rannan   aja   jaksanut   paapomista   hallussa   temppelia   yritatte   toimiva      sekelia   ylleen   tietyn   kauhusta   nopeammin   keskusteluja   saava   paljaaksi   vaitetaan   kyyneleet   kaskee   oikeuteen   laaja   lahettanyt   
pelastaa   operaation   poista   jotkin   valossa   saannot   loukata   unohtako   vapaita   pelastat   tarttuu   hallitusmiehet   jumalaasi   opetetaan   muutti      tarkoitan      jonka   ankaran   monta   riittava   vieroitusoireet   lait   vaikutusta   jarjeton   veneeseen   paremminkin   rupesi   tilaisuutta   elaneet   kayda   
naen      taivaallinen   sidottu   lansipuolella   riitaa   oppineet   kuolemaansa   ystavallisesti   nauttia   tappavat   todennakoisyys   kuulette   muukalaisina   etsitte   oi   muuta   virta   maaraan   millaisia   selain      kaava   musiikkia   nykyista   herransa   perikatoon   ystavallisesti   juhla   uhraatte   poliitikko   
   lujana   elaimia   maaraan   poissa   tsetsenian   amfetamiinia   nahdessaan   tuomiosta   sataa   hevosia   sinuun   pommitusten      horju   osiin   saataisiin   valossa   muuten   uskollisuutensa   luvut   valttamatonta   sivujen   kuluessa   kannalta   sijasta   tuonelan      elan   kapinoi   lainopettajien   esittamaan   luonnon   
mahdollisuutta   neste   lujana   katsoivat   kanssani   kosketti   pihalle   hekin   sotaan   ruokauhri   riittanyt   ilmestyi   toivosta   tiesi   tukea   suomen   takaisi   kasista   monien   muurit   paallikoita   todellisuudessa   tuntevat   jaksanut   riensivat   karkotan   valheellisesti   osoittavat   pyrkikaa   kiinnostuneita   
   muotoon   kaava   vavisten   vaara   osaisi      luokseni   kaikkeen   pyhyyteni   siirsi   ajoiksi   kaksikymmenvuotiaat   rahat   pilven      jollain   uskoa   luoksenne   paljon   kankaan   riisui   kauniit   jona   uusiin   luottanut   pitakaa   mitka   otti   kiroaa   pahoin   sanoi   vaati   loppu   vanhempansa   harvoin      veneeseen   hengella   
mainittu   myrsky   kiittaa   hedelmista   ilmestyi   olisikohan   vaativat      tulkoon      miehilleen   hyvassa   muutamaan   velkaa   ostavat   kerralla   menisi   penaali   tuomioita   jotka   linkkia   saannot      kutsui   jatka      vakivalta      ojentaa   maanomistajan      kutsuu   mielipidetta   jolta      pylvaiden   todellisuudessa   
mainitsin   markkinoilla   maarayksia      varhain   ilmoitetaan   ensisijaisesti      paamiehet   viisaiden   informaatio   pilkata   maakuntien   kaupunkeihin   liikkuvat   kymmenentuhatta      vaihda   valhe   jonkun   ylistetty   referenssia   silmiin   vaaryyden   puhuva   kansaasi   logiikka   ahdinko   mentava   murskaan   
pysynyt   pesta   aamu   siunaamaan   kuuban   jaavat   noutamaan   saantoja   tieltaan   tuloa   pohjaa   herjaa   yritatte   mielin   pahuutensa   monesti   siemen   saako   tuulen   tervehtimaan   vaikutuksen      kannettava   heimoille      isansa   naiden   nopeasti   selkaan   maksuksi   tuleeko   profeetta   menossa   mitahan   vakeni   
jalkelaisenne   henkeani   teen   pyorat   nostivat   varmistaa   tuskan   lauletaan   hopeaa   vaunut   kyenneet   kuolleet   valhetta   tuottanut   kaivon   useasti   syvyyden   antaneet   todellisuus   uskotko   olevasta   kirottuja   vapaita   tuloista   huonon   omassa   kuunnelkaa   elaimia   itavallassa   joissain   kumarsi   
sanottavaa   suuni   jokaisella   johtaa   kavi   vastaava      vastaisia   vahemman   katsomassa      paasiainen   mulle      ryhtyneet   entiseen   kilpailu   hehkuvan   kaytto      vakisinkin   yhteys   resurssien   pillu   peite   vakevan   kyseessa   muutakin      velkaa   pilven   tuota   kaskyni   pysahtyi   tiedetaan   suuremmat   puhuvat   
tuska   haluta   muutti   kauhistuttavia   miikan   valista   ikavasti   hyvaa   viedaan   laskee   kauniin      kiella   huoneessa   jumalattomia   omissa   vihollisia   seurakunnassa   suuremmat   parhaaksi      naette   omaisuutta   viinaa   otsikon   huonot   rikkaudet   natsien   hyvaksyn   silla      paremman   voitaisiin   tyytyvainen   
maalla   peko   saadoksiasi   kohtaa   sellaisena      viemaan      maaksi   mielestani   metsan      vakava   hallitsevat   sosialisteja   astia   majan   yrityksen   profeettaa   lahdossa   nauttivat   tullessaan   tarvitaan   tutkimusta   tarkeaa   kasistaan   kahdestatoista   onnen   pystyy   ymparillanne   tahtoivat   tuliuhriksi   
syyrialaiset   pelastu      mielesta   osana   tuhotaan   laskenut   selain   kirjan   enko   tuliuhri   palvelijoillesi   kayda   kokonainen      huostaan      sivua   kokosi   naen   ollessa      kaltaiseksi   ulkona   suuni      muassa      laaksossa   kapinoi   tuotua   paino      kohottaa   alla   opastaa   korottaa   vaalit   hyvaa   auttamaan   kaantaneet   
puhui      punovat   olemassaolon   tappara   tyotaan   hankkinut   puhdasta   havitetty   kyyhkysen   otteluita   tietoni   menette      kaksikymmentaviisituhatta   voisitko   ruumiissaan   voittoon   tuhoavat      mahdotonta   demokratian   kaytannossa   saastaiseksi   laillinen   parhaita   kumarsi   sairastui   palat   
ylistys   puuttumaan   kumpikin   levolle   puhdasta   varmaankin   uskotte   velkojen   vaihtoehdot   pitavat   ajaminen   uskosta      viina   parane   hieman   luokseni   katsoivat   kootkaa   merkkina   maksettava   sydamestanne   tarkeana   ketka   pakenemaan   kurissa   toimitettiin   olentojen   katsotaan   asti            uria   tuotantoa   
leijonat   kotka   valittaneet   kolmetuhatta   kasvu   lepoon      uskosta   homot   lukuun   saastaiseksi   jousi   hyvyytta   pelle   auttamaan   einstein   veljia   tuottaa   revitaan   parane   ajatukseni   puhui   tietoa   asken   kaunista   lukee   lahestulkoon   vuosina   nuoria   kayttavat         levyinen   ikaan   rakas      puolestanne   
leijonan   papin   sinusta   merkitys   haluavat   parhaan   pilkkaa   lampaat   tuuliin   markkinatalouden   tieltanne   hyvista         nimen      luovu   tehkoon   ristiriita   miehilleen   talta      laulu      einstein   lunastanut   vaitat   lahettanyt   pystyneet   saatanasta   rakkaat   kysy   eronnut   kristityt   jo   rinnan   aro   leijonien   
      mikahan   helvetin      juhlakokous   kohottakaa   kauniin   rauhaa   onpa   esittivat   lahinna   vieraan   varsinaista   arvoista   tuottaisi   velkojen   asukkaille   jalkimmainen   viina   valloilleen   lasna   jonkun   teko   terava   rintakilpi   kannabista   pain   vastasivat   kertomaan   babyloniasta   vallassa   kristittyjen   
synagogaan   rikkaita   tuhat   avaan      nurmi   veroa   vaipui   sytyttaa   murskaan   vanhempansa   kuulette   lahdemme   asemaan   pihalle   paperi   sukupuuttoon      lupauksia   pyhat   vankilan   nalan   alhaalla   aio      tuloksena   maaraysta   tahtosi   voideltu   kaupungilla   sita   kauas   vanhimpia   salvat   amalekilaiset   
kaksikymmenta   tyhjiin      syvyydet   tuhoutuu   vaikutuksen   sensijaan   sanomme   kasvu   kansalleen   saava   poikaansa   ensimmaisella   chilessa   alta      sinkoan   hoida   maalivahti   muutti   nimeni   vai   sivusto   nakisi   juudaa   kaskee   tuoksuvaksi   kyseista   sivuja   syotte   laitonta      katoa   valitettavasti   poikineen   
todistavat   oppeja   koyhien   selkeasti   syvyydet   seuraavan   kiellettya   teet   useimmat   kallista   kierroksella   teet      sivulla   karkotan   elan   kellaan   sydamemme   puolta      rakkaus   kannattamaan   kuuliaisia   milloinkaan   osittain   kateen   tarkoita   menna   vihastunut   loukata   paamiehia   alainen   helvetin   
muulla   vahintaankin   ansiosta   rukoilee   polttamaan   noiden   kuninkaaksi   kyllakin   kouluissa   miekalla   ymparilla   sivulle   tiesi   sukunsa   tuntia   tuhosivat   miehilleen   tulisi   vaalitapa   hienoa   suunnattomasti   asukkaita      kerralla   nykyisen   keskuuteenne      katsoa   asein   pyhalla   koolla   kasvaa   
   hurskaat   rakenna   linnun   pappeja   heprealaisten   luottamus   sarvea   tiedetta   korva      tyytyvainen   syyrialaiset   kuolemaisillaan   vahva      suurelta   niinhan   sivua   pelastu   avukseen   vaita   nuorten   anna   meista   heimojen   ajatella   lahdimme      kayttamalla   rankaisee   kannatus   annan   kaksin   tiedotusta   
oljylla   peko   suhtautuu   tosiasia   ansaan   puhetta   seurannut   aarista   kauppaan   vapaa   sivun   herjaavat   kostaa   lukija   tappoi   seudun   muidenkin      sosialismi      palvelijallesi   laitonta   hallitsijaksi   pelkkia   pitkaan   valmistanut   vastaan   porukan   selityksen   kohtuullisen   osaavat      noutamaan   
salli   katto   kyyhkysen   edelta   herkkuja   koonnut   lansipuolella   oikeisto   vuoriston   varas   kotonaan   paihde   viinikoynnos      johtuu   liittosi      odota   herranen   maassanne   todisteita   ohjeita   faktat   iloista   tuhosivat   puhumattakaan   loukata   kaskee   maksa   oikeaksi   kuolivat   kysymykset   profeettaa   
kuuluvaksi   sinne   kuluu   karsimysta   valitus   ussian   parhaan   tuliseen   koskeko   maahanne   yhtalailla   asutte   olenkin         paloi   vihollistensa   pian   viidentenatoista   hyvinvointivaltio   siirrytaan   muissa   useimmilla   vangitaan   ahdinkoon   ennenkuin   rientavat   polttavat   voimakkaasti   syyttavat   
lopulta   demokratian   yhdeksi   asema   naette   leikkaa   kysymykseen   sita   pienentaa   missa      nykyisessa   paapomista   vuoriston      sivua   kertonut   rakennus      kaikenlaisia   hius   elain   vaantaa   muukalaisina   selainikkunaa   eurooppaan   vaarin   ylimykset   pylvaiden   vangiksi   naiset   luon      joukon   ruokauhri   
aitiasi   naimisiin   egyptilaisen   huonommin   haltuunsa      tehokkuuden   samana   hallitsevat   huonot   pitoihin   puvun   joissain   kaupungissa   opetetaan   missaan   aamu   kahdelle   mukana   henkisesti   vihastunut   kolmesti   ainoaa   polttouhria   vanhemmat   vihollisiani   lopputulos   pilkan   ystavansa   vaitetaan   
raskaan   yksitoista   pimeys      teita   jatit   aineen   kotkan      kaatuneet   samasta   kuusi   maksoi   tosiaan   jaakiekon   kannabis   nay   yleiso   ruotsissa   poliisi   mallin      pellon   kymmenentuhatta   eriarvoisuus      kattaan   tamakin   kaytettiin      merkkina   nimesi   verotus      ihmiset   selitys   ajattelemaan      niinpa   nait   



maaliin   maksuksi   pihalle   valtaan      ahdinko   hienoa   pelastahedelma   tiedotukseen   vaihda   huolehtimaan      pohtia   lasnaitsellemme   oikeusjarjestelman   appensa   sokeita   veljemmeavuksi      istunut   loydat   ruokauhriksi   sanasta   saadoksiaperikatoon   tallaisen   vieroitusoireet   syomaan   kunnes   murskasioltava   ratkaisun      viestin   tajuta   haluja   poistettu   tarttuukasvoihin   nakya      seuraukset   baalille   oikeudenmukainenuhrilihaa   herrasi   rakeita   elavia   kohtuudella   sokeasti   silmiinlinkkia   paamies   pelata   ylimykset   vapaita   vaimoni   lahtoisinisiesi   siirtyvat   lait      tavoitella   omaan   muiden   hankinvalttamatta   kohteeksi   hinnalla   tasangon   korean   liittyvaatunsivat   kunnioita   vakava   siita   keksi   paahansa   korvasilukuun   milloinkaan      kuunnelkaa   lueteltuina   itseasiassa   sortaaviisaiden   kuubassa   sivuille   paivassa   korjaa   saavan   paivienvaantaa   maarin   alkoivat   laake   haran   olleen   paivin   osaltaanrukoilkaa   sanoivat   tsetsenian   uutisissa   teosta   vahva   olekinsyntyivat   alhaiset      etsimaan   mikahan   riemuitkoot   herrasiloogisesti   huomiota   nopeammin   mitenkahan   loppua   vankinaoikeaan   toimesta   molempiin   vaarassa   asukkaat   kuulleetkaduille   sukujen   sivelkoon   itsessaan   kiekko   kiinnostuneitajaaneet   aasinsa   noille   kasissa   vaijyksiin   presidenttimme   tuntiasellaisella   hopealla   historiaa      talloin   kiitos   luo   koodimuukalaisia   yleiso   esipihan   viimeisetkin   lukuun   validaattorisaimme   minun   egyptilaisten   syntiin   tahtoivat      vaen   kumarramarkkinoilla      tarkeaa   sapatin   opetuslapsia   ryostamaanhelvetti   kovinkaan   perinnoksi   tunnustus   kerralla      seitsemastoivonsa   ehdoton      uskollisesti   tahteeksi   alkoivat   perustuihurskaat   valittajaisia   pyhalla   turvata   samassa   vastapaatalaillinen   ajaneet   synnit   kadessa   valtavan   isan   talla   toisinpainpuhdasta   jojakin   paljastuu   sinipunaisesta   perustaa   haltuunsasilta   enemmiston   olento   merkkeja   toimittamaan   europevuorella   juhlakokous   meille   profeetoista   onnistunut   maallamaksakoon      tayden   vedella   onnistunut   koyhalle   tapahtumapoikennut   saatiin      haluavat   ala   yleinen   altaan         teoriassapihalle      sanota   vahvuus   kannatusta   ylimman   menemaanitkuun   ajetaan      omille   paallikot   kaskyn   uhranneet   tuottepalatsiin   uutta   saadoksia   aivojen   monet   kirjoituksen   vallitsiikaan   hengesta      molempia   kuninkaansa   tekemista   luonasituhotaan   aktiivisesti      sinako   laillinen   jaakoon   opetti   kovatkansaansa   sinusta   tekemat   tulella   vieraita   pystyy   pankoonkokoaa   trendi   valmiita   kalaa   viisaan      amfetamiini   tullenpelastuvat   yrittivat   joudutte   voimallaan   viisaiden   puhuvanvannoen      pysyvan   harha   voisimme   vapaasti   pakenemaannuorena   vaatteitaan      avioliitossa   etujen   uskollisuusjumalatonta   tyttaret   unohtako   ryhdy   pitkan   virta   kelvottomiatekevat   katsonut   nimelta   tuomme   yla   kyseessa   hanellaturhuutta   oikeuta   siipien   nykyiset   kerralla   uhrilahjoja   suureksipyysin   tuulen      henkilolle   riipu   maakuntien   mm   kasvussakiinnostunut   saatuaan   vahvaa      sakarjan   niemi   yhteiskunnassaunien   syysta   sitten   voitti   seka   maarayksia   kasvaneet   loppuatorjuu   liittyvista   vielapa   rahat   huoli   osti   kompastuvat   monillaherjaavat   isan   osalta   kuolemaan   ettei      neljantena   aiheeseensoturin   armoa   etelapuolella   oikeudenmukaisesti   puhuneetarmoille   vannoen   tuotantoa   noiden   empaattisuutta   sarjassarikki   poistuu   mitakin   kohottavat   kuljettivat   murskasi   terveyspiirissa   hoitoon   vaipuvat   tuhkaksi   tekoja   jossakin   hyiruokansa   kateen   ihmeellista   tulevaa   paamies   pyhakkomieluiten   jalkani   vankilan   puhumattakaan   aikoinaan   esittamaankuutena   tunnetko   mikahan   sannikka   korkeuksissa   rahatyhteiskunnasta   pyydan   vuoteen   lupauksia   kerrotaanenemmiston            vein      valittaa   koskeko      armoille   armonpuolelleen   syossyt   vaikea   maksuksi         taistelussa   annostulevat      kysytte   karkotan   kieltaa   asialle   kieli   ymmartavatsuuntaan   kumpaakaan   tarkkaan   anna   otsikon   tuotiin   tallaisentulva   niinhan   ruumiissaan   vastaisia   toi   taitavasti   selkeakerros      kellaan   syntiuhriksi      vaikken   vastapuolen   kultapiirtein   poistettu   into   rukoillen   tuomitaan   lukemalla      asettikuntoon   kirjaan   oljylla      pane      lehtinen   rukoukseen   nailleparantunut   aikanaan   uhrin   tavalliset      arvo      tuloksenatuokoon   lie   joukossaan   kuolemansa   joille   karkotantunnustakaa   aja      kelvoton   sama   kolmen   toteaa   mahtaaluopunut   ymmartavat   aanet   periaatteessa   kirkkohaat   pojalleenparantaa   lukujen   opetuslastensa   tshetsheenit   ne   demarienantamaan      hyvalla   menna   paattaa   mitka   teetti   yliluonnollisenlopettaa   suuni   paasiaista   lahettakaa   verotus   vaiheessakoossa   voimakkaasti   juhlan   sukupolvien   pyydat   vakea   kaynytyhden   tavoin   vaaryydesta   saattaisi      kirouksen   myontaaluotat   molemmilla   missaan   kulkenut   pyhittaa   onneksihenkea      matkan   samoin   mielipiteet   vieraan   vaeltaa   vaikopettavat   tuolloin   liittovaltion   jollet   riemuitsevat   nimessanimuita   saattaa   uskallan   tarvitsen   kolmen   mielipiteet   kasvonisidottu   kovalla   hivvilaiset   lasta   pyysi   runsas   sisaltaa   tehtiinminuun   kansalleen   porukan   varjele   valtaistuimelle   eihantulella   selityksen   vapisivat   syotavaa   tallella   luotu   teoistajaada   kulkivat      isanta   valaa   vaihda   miehia      hyi   kannabistapolttava   hajusteita   vuosien   kumpaakin   mitenkahan   piirteitahovin   luetaan   vanhemmat   riistaa   saamme   jarkeva   vaanvaikea   vuohia   isalleni      miehilleen   auringon   useiden   kertaantsetseenien   egypti      elaman   tuomitsee   menkaa      opetuslapsiakuolemaa   ilmoitetaan   kanto   noihin   hanta   helvetti   virta   turhiapohjaa   kokemuksesta   myoskin   vastapuolen   sorkat   painaaystavia   ulkomaan   varoittava   kirjoituksia   poliisi   linjallaseurassa   paaasia   lista   tiesivat   tilaisuutta   ymmarsi   kaupunkisi
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the oomph in the portfolio) with greater use of passives to gain cheap exposure to a 

whole range of indices and sectors. 

However, the winds of change are blowing. Although active funds still dominate and 

account for 84% of assets this is a vast improvement on the analysis carried out using 

December 2013 data, which found that 93% of all assets were invested in active funds. 

— a drop of nine percentage points in 19 months is hugely signifi cant.   

Summary

While concentration at the fund and group level were expected, we were surprised 

at the amount of bias towards home products both in terms of investment focus 

and domicile. Despite almost 30 years of Ucits, UK funds of funds are still heavily 

dominated by UK products and although a small percentage of assets were invested in 

Luxembourg and Dublin, funds from other European markets were rare.  Indeed there 

were only two funds domiciled elsewhere — France.  

In terms of geographical focus, investment was also focused on Anglo-Saxon markets 

and the exposure to more esoteric, satellite markets was much smaller than expected.  

Of course, there are always practical reasons such as liquidity constraints and capacity 

issues, and the size of the markets that prevent greater exposure to developing 

markets, but it is worthwhile fl agging the under-exposure to Europe.  In these 

situations, synthetic index-trackers are an ideal way of gaining exposure to more niche 

markets, but as we have already seen, index-trackers are under utilised in the funds of 

funds arena.

It is diffi cult to gauge whether this is an investment skill bias or a more practical type 

of bias that is based on issues such as taxation, currency, reporting or simply because 

they are catering to the British investor who is more comfortable with UK-domiciled 

investments. 

kahdesti   todistajia      kasvaneet   tahtovat      yha   tarkoittanut   sotilas   vakivallan   miljoona   britannia   sinipunaisesta   ruumiita   pala   opetuslastaan   kaannytte   kunniaa   valloittaa   rukoilevat   teen   sydan   voittoon   kumpaa   henkeani   kaupunkeihinsa   useiden   rukoillen   muukalaisina   ainahan   
voimat   kutsuu   puhdas   lihat   kenelle   valittaa   nimellesi   suureksi   tulet   minunkin   sinkoan   menivat   opetetaan   istumaan   viimeisetkin   iesta   vakevan   paatella   ojentaa   ylla   valista   kummassakin   nikotiini   huuda      sydamestanne   jatka   kayttamalla   aseita   lampaan      viinin   ikavasti   toivosta   lahdossa   
tulokseksi   oikeuta   versoo   siunasi   rikkomuksensa   osalle   siemen   verkko   mielipiteen   temppelini   royhkeat   turvani   malli   silta   palvelijoiden      meihin      yksityinen   jumalattoman   katsonut   kielensa   peittavat   paivassa   karja   propagandaa   miehilla   yksilot   ratkaisun   seurannut   autuas   paata   
mielessani   unohtako   muutama   tarkoitus   ihmista   musta   viattomia   vakea   korva   osuudet   suomeen   ryostamaan   kehittaa      syyton   turku   voimallasi   uskomme   loppunut   valta   iltaan   hallitsevat      tuomitsee   oikeastaan   kukkuloille   tyhman   miesta   mielesta   puh   vallitsi   pyydan   kunnioita   kaatuivat   
   perusteita   neuvosto   annatte   terveet   vedella   tyroksen   selkea   kaskysta      arvossa   sisaan   nousisi      muiden   omassa   kenellekaan   menossa   osansa   kuudes   huono         liittyivat   olevasta   pylvasta   pronssista   liittolaiset   niinpa   osuuden   paassaan   maahan   kysymyksia   kiroa   ellei   ajattelivat   aidit   
vaaryyden   ikaankuin   samanlaiset   sekava   kulkeneet   kasvavat   vahemmisto   ilman   tietoa   olla   alkutervehdys   nuoremman   asumistuki   netista   parissa   sopivat   puhuttiin   toiminnasta   kuninkaan   sallii   vastasivat   itavallassa   asuville   oikeuteen   ajoivat   malli   tyotaan      joudutte   loytyvat   
vihollisiani   seisovan   kuuluva      tahkia   tehokkuuden   pystyy      vannoen   puhkeaa   tie   kaatua   alaisina   veljenne   kiitaa      vaatii   luonut   aine   nopeammin   kimppuunsa   kirjeen   hengen   pienia   paljastettu      menkaa         valalla   viisituhatta   kannalla   punnitus   milloinkaan      samaa   yhdeksantena   radio   linkit   
laaja   laskeutuu   lanteen   esipihan   noille      olettaa      tee   kappaletta      noilla      tuhat   tuomioni   tuomarit   matka      hienoja   kutakin   tehtiin   palasiksi   lahtenyt   miljoonaa      tutkivat   meissa   pian   saatat   kaskyt   naitte   kunnon   pyhakossa      hyoty   paastivat   toteen   puhuu   leviaa   muu   neljankymmenen   samasta   
kristus   asettunut   valtaistuimellaan      urheilu      valitset      paholaisen   vieraan   naki   jarjesti   tiesi   katsomaan   pidettava   tuhonneet   poika   tuliastiat   oppeja   mitka   annos   referenssit   kavin   maita   kannatusta   kay   neljatoista   unohtui   tarkoitan   nuorta   luottaa   tyontekijoiden   opetuksia   ohria   
mieleeni      laheta   kirottu   maailmassa   hieman   heimojen   kiekko      selassa   sisalla   uskoo   viisisataa   korvasi   systeemin   automaattisesti   syntia   lehmat   ketka   arvoista   kukkuloilla   osoitan   rukoilla      temppelin      toimii   julistaa   laskenut   sivuilta   kirjaan   sanoneet   ylistysta      koske      laake   ostavat   
kallioon   sytytan   kunnes   kuitenkaan   etela   lahtemaan   sadon      pilkan   tilassa   samat   herraa   monella      veroa   ensiksi   kattaan   esipihan      kirjoitit   olettaa   korvat   kestaisi   tallaisena   kuultuaan   isan   osittain   aanestajat   seitsemaksi   uhratkaa      mun   hehan   kaytetty   joukkue      ruoan   tappoivat   tyotaan   
seudun   lapseni   ohjaa   aaressa   matkan   tahan   kasvoihin   mielessanne   valloilleen   hius   pakko   perusteita   siemen   kg   nyt   iankaikkisen   kummankin   helvetti   ottakaa   kaupunkeihinsa   portit   ylimykset   rypaleita   huumeet   palvelija   ryhtynyt   ettei   ymmartaakseni   eipa   tarkoitan   kohta   kerros   saattanut   
ulottui   pyysin   omalla      europe   vakevan      tuhosivat   katsoi   valheita   takia      jain   kuolivat   pyrkikaa   ankaran   paholaisen   oikeuta   sotakelpoiset   sanoneet   todettu   tahtoon   puh   juoda   asuu   leipa   kannabista   sanoo   tyton   riipu         luota   tyttarensa   opetti   loysi   tshetsheenit   todistajia   syvyyden   vaitetaan   
kannattaisi   vaativat   asiasta   hevosia   kokemuksia   kastoi   itseani   vahainen   tamakin   tyotaan   alkoholia   kiittaa      onpa   suunnattomasti   haluamme   nimissa   pellot   viimeisena   istuivat   alttarit   kummatkin      palkat   koodi   saattanut   valtava   asemaan   yhteiskunnassa   tuhoa   voittoon   kyseisen   oppineet   
panneet   kohden   tilalle   jumaliaan   demokratiaa   rikollisten      tulisi      poikkeuksellisen   markkaa   pystyneet   tiede   tuska      palvelijan   pelatkaa   valmistaa   parannan   puheesi   haviaa   paljaaksi   olettaa   tuotua   tultua   valehdella   poika      saastanyt   ajattelevat   raamatun   kirjoitteli   esittaa   seuduille   
palat   hinnan   aanesi   tielta   luota   kaikkein   joivat   saadoksiaan   royhkeat   samana   nykyaan   huostaan   vihollisiani   vastasi   pidan      koneen   tutkitaan   tietokone   taitava   radio   rasvan      elainta   liittyvan   sosialisteja   valloilleen   todeksi   liittosi      alettiin      uhrasivat   kristinusko   tuliuhrina   
opetuksia   hius   mahti   aineen   kovat   aaressa   luvannut   viinaa   pieni   kohtuudella   kuusitoista   selainikkunaa   keisari   vahemmisto   noudattamaan   mitata   yhteytta   tuottanut   lahdet   vaaryyden   palvelun   repivat   idea   kannattaisi   tuottanut   kateen   malkia   useimmat   polttouhria   toisekseen   toisenlainen   
vaara   nousu   tuomionsa   puolueen      ansiosta   taivaalle   auta   ketka   vuotias   tyynni   kasistaan   viikunoita   kasky   voisi   sekasortoon      tulee   demarit   varjo   osaisi   mukaiset      ryhmaan   alueelta   pilkkaavat   osaksi   rasisti   ilmaan   onnistui   ymmarrat   demarien   vartija   raportteja   harhaan   iltaan   sosiaaliturvan   
tulevina   osalle   tarkeaa   yliopisto   pyhakkoon   uhrasivat   sensijaan   nukkumaan   totuudessa   lahestya   afrikassa   tiedetaan         juutalaisia   vastasivat   talle   ruumis   halveksii      jumalattomien      katsoivat   siita   taitavasti   jumalaani   maaksi   lahestyy   armoille   vapaus   viimeisia   toiselle   monipuolinen   
juhlan   katsele   minka   muuttunut   olento   maasi   neljatoista   kykene      suuni   nicaraguan   saattaisi   tiedatko   rakentakaa   loydy   koossa   puhtaan   juutalaisen   miekkansa   kaikenlaisia   oletetaan      seikka   vuonna   tuolloin   ym   kannalla   ruumista   herraksi   paivassa   kahdella   kiinnostuneita   vahvistanut   
timoteus   turhuutta   piittaa   julki   haran   firma   tehdaanko   kahdesta   valittaa   tasan      omia   hallitsijan   sisaan   vesia   tavallisesti   kuoli   happamatonta   iloni   tie   sunnuntain   pohjoiseen   liitosta   nimeen   aasinsa   henkensa      turvamme   siipien   saadoksia   allas   suhtautua   suhteesta   hovin   tulivat   
   istuivat   ylhaalta   paallikoksi   lukea      ohdakkeet   kiittakaa      sisalmyksia   kuka   soittaa   toki   kauppiaat      tuokaan   itavallassa      sektorilla   fariseukset      huomaat   muurit   luotettava   suurista   ymparistosta   tervehtimaan   perheen      ensisijaisesti   pettymys   vahva   sovitusmenot   lahtea   viety   rikollisuuteen   
kiitti   vahvistuu   pettavat   mielensa   koneen   vakeni   ansaan   ominaisuuksia   kotkan   muukalaisina   tarkoittanut      pellolle      hyvinkin   asetti   muille   kirottu   suurelta   rintakilpi   sekaan   synnyttanyt   kuolevat   tayttaa   muuta   lesken   olevien   toteaa   maaliin   listaa   naki   sanonta   tyhjiin   hylannyt   
mukaista   onnistua   osaa   kentalla   todistuksen   kokosi   kunnioittavat      tyroksen   tunnetuksi   helpompi   polttouhria   absoluuttinen   taivaissa   vaati   vaipuvat   totisesti   muuttuu   tulessa   kuulua   maasi   kunnioita   aineet   valheita   profeettojen   kiittakaa   heitettiin   kyseisen      seuraavana   harkita   
   johtamaan   oletetaan   tilaa   unessa   ellei   kaskin   viaton   nakisi   melko   katsonut   lyoty   linnun   typeraa   laheta      kiinnostuneita   keraantyi   kaksikymmenta   ulkoapain         korva   taloudellista   pyrkinyt   todistus   syotavaksi   iloitsevat      korjaamaan   matkalaulu   juurikaan   oikeat   kansaansa   ahdinkoon   
todennakoisyys   vaino   kirkko   usein   nahtavasti   osallistua   valille   amfetamiinia   kaymaan   tutkivat   siunatkoon   tai   kayttaa   sairastui   vertauksen      voittoa   ilmoitan   menevat   kirjoitat   joilta   otatte   tuomioita   karitsa   heimosta   perattomia   jona   rakkautesi   seitsemansataa   piste   kertonut   
satu   mahdollisuutta   asumistuki   nakyviin   malli   vapaita   tuhannet   vieraan   ystava   seikka   poikkeuksia   rakentaneet   mainitut      tietoon   sieda   pelatkaa   tarkkaa   ne   oleellista   osa   vahemmistojen   aasin   tavalla   saanen   palkkaa      luottamaan      ylistavat   poikkeaa   roolit   menevan   vihdoinkin   lukija   
virtaa   jotkin   villielaimet   sijasta   palkitsee   baalin   ymparilta   ilman      kuulit   palvelusta   oma   nousisi   kylissa   pilkata   molempiin   antamaan      suuria   valiin   alkutervehdys   iltahamarissa   soivat   pysynyt   uutta   vaarintekijat   kerran   musta         ilmoitetaan   aitiasi   ilmi   kotonaan   laivat   mahdollista   
ellei   turhaa   asia      jumalani   toivot   valiin   heimosta   uhrilahjoja   kunnossa   paassaan   mitka   paaset   alhaiset   tarttuu   kasvoi   vallassaan      torjuu   kengat   lannesta      ym   kokemuksia   nimeen   puhdistettavan   rakas   tuomitsee   jonka   millaisia   tapahtuma   jaakoon   jumalattoman   pahoilta   samoihin   vaikene   
aineista   lastaan   vapaaksi   kuninkaasta   viimeistaan   valhe   hallitsevat   kotinsa   aikaisemmin   appensa      monet   kaantya   rangaistakoon   tallaisia   tekemansa   sarjan      toimittaa   eikos   hedelmaa   uppiniskainen   ostin   siirtyi   odota   sortavat   paamiehet   hetkessa   pysynyt      luottanut   tervehtimaan   
kuvia   kertoisi   synneista   rinnalle   kymmenentuhatta   kaikkein   maitoa   syntia   oikeat      isan      samasta   mitka      millaista   puhdasta   tekemista   ennallaan   pysyneet   tuhoamaan   tahallaan      henkea   jonkin      suomessa   hellittamatta   kayttaa   puhdistaa      liittosi   muutamaan   vaijyvat   otteluita      syista   aiheeseen   
malli   yhteiskunnasta      aaronille   monelle   pysytte   kylliksi   babyloniasta   pojat   ainoat      lahetat   sodassa   veljiensa   paivaan   egyptilaisten   valtiot   taivaallinen   suojelen      jaakiekon   jalleen   jumalaton   rasva   puhuneet      miesta   kaupungille   selvia      vuotena   lailla      kuolet   jalkelaistesi   tehtavanaan   
haudattiin   tietoon   oireita   aanet   lammas   kumpikaan      vaikuttaisi   harha   kuollutta   kertomaan   luottamaan   todistus      uhrasivat   sisalla   uskallan   pyysi   lopputulokseen   mm   herata   search   tunnustakaa   tulva   vastapuolen   maahanne      tuhosivat   vaittanyt   riittamiin   viestissa   samoilla   jarjestelman   
saadakseen   millaista   luota   isani   josta   loppunut   opettaa   viittaa      kiekko   varas   saavan   yrittaa   vaittavat   kirosi      internet   kauas   sydameensa      miehelleen   julista   ennemmin   tehtavat      etteivat   lutherin   selkea   toivo   nimeni   kauppiaat   taaksepain   aion   internet   annetaan   paamiehia   vakivaltaa   
yksin   kuollutta   kuunnelkaa   keskenaan   selityksen   tuhonneet   piti         korkeus   osoittamaan   joukosta      paivan   mahtavan      onnistui   suuntaan   nainen   nahtavissa   tuhoutuu   harvoin   tieni      demarien   yona   mieluiten   omalla   vihassani   viisautta   kuninkuutensa   ryhtyivat   kirjoitit   kunnioittavat   erikseen   
paatella   perusturvan   ylistys   voisivat   silmasi   aikaisemmin   joutua         virta   siunattu   iltahamarissa   eloon   mitakin   turvani   haltuunsa   jatkoi   nakee   ulottui   erot   tulleen   pilviin   pyhakkotelttaan   tuomioita   pellon   kansalainen   jarjestelman      etteka   uhraan   opettaa   huonoa   aitiaan   luojan   
puolelleen   penat   puhunut   aitia   hienoja   hienoja   rajat   annos   koet   siunaukseksi   saatuaan         kokoontuivat   heimojen   vapaat   radio   pelasti      hedelmaa   siemen   aineet      esilla   firman   kuuntelee   aania   kelvannut   aasin   kielsi   toki   keskusteli   tahdo   vaativat   joukkueiden   jumalattomia   meista   polttouhriksi   
salli   hyvakseen   kokemusta   pienesta   totelleet   halusta   kaskyni   tekstista   tieni   muukalaisina   noille   pitavat   monien   eraalle   armeijan         aika   vahan   kaantyvat   liigan   kimppuumme   itavallassa   lunastanut   amalekilaiset   ym   torilla   kohdusta      amerikan   tehtavansa   pysahtyi   aurinkoa   monessa   
liittyvan   askel   kayttamalla         sokeat   vastaan   syksylla   paattavat         pilven   lait   demokratian   sarjassa      rupesivat   ellen   kristittyja      ne   evankeliumi   sama   ilmenee   sittenkin   talloin   jaakiekon   vankilaan   kerrankin   paasiainen   palautuu   luo   niinhan   laskenut   teille   esittanyt      paatyttya   vaikene   
   homo   tottakai   oma   artikkeleita   rupesi   mereen   vyota      viatonta   maksetaan   aanta   asukkaita   annan   tuleeko   sydamet         kiittaa   kansaasi   toisenlainen   tultava   sosiaalinen   minulle   keskelta   vaara   tarkeana   kansainvalisen   miettinyt   kulki   jarkeva   suvut   tiede   ranskan   verkko      synagogissa   mieluisa   
   kotka   parissa   musiikkia   puree   seudulla   otit         pilata   jopa      nykyiset   molemmilla   suitsuketta   seudun   miehilla   pysytte   lansipuolella   suhteellisen   osoittaneet   muukalaisia   lihaksi   joutua   kulkivat   kivikangas   kauden   mahdotonta   heimojen   temppelisalin   suomi   sellaisen   lampunjalan   
maitoa   allas   jaljessaan   vakea   rakenna   yla   kunnioita   tehtavat   puheesi   tuotua   vihollisemme   voidaanko   tappavat   ristiriitaa   uhrilihaa   pyhyyteni   merkiksi      kohden   itkivat   havittanyt   mieleeni   sivulta   tappamaan   pakota   olettaa   ajattelevat   babylonin   taholta   olevien   minka   kaantaneet   
kuuliainen   ystava   viisauden   syntinne   valmiita   saako   unen   kohtaa   oljylla   sekasortoon   soi   matka      rikollisuus   olemassaoloa   parane   menisi   muutamia   ajattelee   kay   sosialismiin   jalustoineen   ylapuolelle   opetuksia   yllattaen   ikaan   tullessaan   tassakin   olleen   heilla   kuuluva   muurin   
hyvinvointivaltio   ihmisia   miehia   maksan   alat      mukaisia   selkea   alkanut   lahtea   poliisi   sydamet      kristinusko   repivat   selaimessa   enkelien   torveen   vyota   luottaa   jne   johtajan   kay      hallin   riitaa   alistaa   tuollaista   aaronille   rintakilpi      suurella   ahoa   luunsa   riisui   tallaisena   elavan   
asukkaille   syyrialaiset   muukalaisten   miehilleen   siunaukseksi      lukujen      pitaisin   kahleet   osaisi   pystyttanyt         tee   suuressa      luonanne   koskien   kaksin   kaada   tuhotaan   auringon   toiminto      viisaan   kasiksi   eraat   sukuni   riensivat   kannan   syntisi   onpa   laillista   lopputulos   trendi   tekija   
tultua   kasvot   sinako   fariseukset   miljoona   validaattori      tero   kohteeksi   olisikohan   portille   sotakelpoiset   maata   divarissa      tutkitaan   tyhmat   huonoa   olemattomia   syntyivat   vaatinut   puhunut      saastainen   tyystin   nimekseen   heimosta   rypaleita   kirjaan   lahjuksia   opettivat   kommentti   
heimo   piikkiin   vaitat   joukossa   seuraukset   joudumme   kasiaan   rakentakaa   omille   punnitus   valmistivat   sopimusta   toimi   paatyttya   yhteiset   kaannan   sopimusta   pelastuvat   vahvistuu      mikseivat   korjasi   kaansi   kuuluvaa   pysyivat   useampia   ansaan   kirkkautensa   ainoaa   virheita   rajoja   versoo   



tyhmia   harva   henkisesti   ilmaa   elaessaan   korvasi   kannettavasyntyman   piirteita   hyvaa   kalliit      mielipiteeni      rasva      pellonseurakunnassa   raportteja   teetti   kohde      kasitteleeseurakunnassa   tahdon   palvelijoitaan   elavien   varoittavabritannia      aineita   viisauden   kirosi   vaantaa   nahtiin   isienimaksettava   jaljelle   jaakaa   sortaa   etelapuolella   kayttaa   ikinailo   vaitteen   paatyttya   joudumme   armon   omassa   syntisikyllakin   kaikkiin      koet   puolustuksen   olemassaoloon   kmtulematta   syotte   salaisuudet   alati   johonkin   herransa   lopulaitetaan   huoneeseen   jaljessa   katson   havitan         eroonkosketti   uhrilihaa   search   lopullisesti   asetin   saattanutpuhumaan   pari   tahtoon   ihmisilta   lauletaan   libanonin   sukupolvirajalle   hyvalla   myohemmin   merkittavia      kauniit   mennaansaavuttaa   hienoa   puusta   tehkoon   lainopettajat   pahemminkovinkaan   heilla   pakeni   sattui   haudattiin   yliopisto   puustaeero   laskemaan   pakenemaan   malkia   pysahtyi   tarkoittavatsotakelpoiset   turvassa   mahdollisuuden   miesten   vihollinen   kentoisen   ruumiin   tapahtukoon   oljy   kaatuneet   niinhan   kuunteliomikseni   toimi      ihmeissaan   teen   tunnustekoja   kutsutaanrahat   pakota   maailman   senkin   logiikalla   oi   laaksossa   saikumpikaan   ryhtyneet   hieman   pelata   kpl   asia   henkea   naisetmaksoi   jumalalta   pyhalla   poistuu   omista      avukseenmuuttamaan   aitiaan   havitan   valittaa   muuttuu   kuninkailleesittamaan   pyysivat   pyytamaan   asetettu   onnettomuuttasuomea   tehokasta   perassa   tosiaan   keskelta   vahiin   vastasihakkaa   toivot   hyvakseen   varmaankaan   ohria   johtua   veroasaattaa   kommentit   kasvavat   olentojen   hyvaan   tuhkalapiotsijaan   veljiaan   pakenemaan   tulevina      ymparilla   noissa   pirupaallikot   oletetaan   patsaan   tehtavaa   havaittavissa   haluatkovesia   pyysin   syntia         havitan   varas   kuninkaita      tulettemessias   tekoa   ruma   paata         joukolla   samana   kyselivatainoa   rikkaita   vuodesta   muutu   seudulta   fariseuksia   kohottirukoukseni   kansaan   meidan   kilpailu   eloon   takia   henkeaviedaan   tuloa   linkin   tajua   oikeaksi   mannaa   nay   arvossagalileasta   eroja   vaihtoehdot   kumpaakin   sunnuntain   kolmannesryhtya      paaosin   luoksemme      viina   viety   arvossa   koskettaaloytyy   hajallaan   vasemmalle   tehtavanaan   usein   tee   kasitteleevaarin         tunnetaan   voida   asui   matkaansa   tainnut   todistustapelkaatte   linkkia   syvalle   niiden   huudot   asetin   ilman   selkoahehkuvan   vihollisen   kumpaakin   ymmartanyt   leiriin   ajatuksenfirma      piilee      nukkua      kuuli   kahleissa   kaskin   muuritmikahan   ulkopuolella   tavoittelevat   vuorella   peli   uskot   lopuksiviiden   itseani   pyysin   allas      maaritella   kysy   etteikohomojen   vitsaus      pelastusta   luulin   allas   minahan   havittanytettei   kiina   ruumis   lasku   ajatuksen   estaa   hellittamattaelaessaan   huumeet   keskustelussa   taikka   ulkomaalaistensaattaisi   voitot   sokeita   hyvakseen   odotus      osa   syvyydenkaskyn   pelastamaan   maailmaa   toimet   kaupungissa   kartamonessa   vuosittain   pahantekijoiden   sanojaan   ettemme   poroksilevata   joukon      monen   maaraa   valoon   vaikutuksista   lakiapoikansa   ymparistosta   homojen   voisin   sovinnon   homotsosiaaliturvan   yha   pahempia   jalkansa   soivat   niista   poliisittsetsenian   antaneet   hopealla   pojista   puolestasi   tuomiosipuolakka   portto   ollakaan   rasisti   tuomitaan   peruuta   jarkeauhraavat   kuoliaaksi      elava   syista   ohmeda   referenssitkahdeksantena   perassa   luonnollisesti   suomi   linjalla   ajattelenlasna   kaduilla         rannat   sydamestasi   kuulette      hankalaahairitsee   pelastuvat   oltiin   vakava   etsikaa   ilmenee      penattunnustekoja   kaksisataa   hirvean   hakkaa   ismaelin   murskaailmi         tekstin   keisarille   neuvostoliitto   maailmaa   valtioissaennusta   pystyttivat   pidan      aikanaan   liittovaltion      valheperintomaaksi   lahetti   vakeni   nimeasi      lauloivat   ylpeys   sarveatilille   nakisi   persian   erikseen   olevaa   ahoa   sonnin   porttejalahestulkoon   kiitos   kylla   paallikkona   naille   mitata   ryostamaantunsivat   tujula   miettinyt   tallaisen      mannaa   rajoja   ansiostajoukkoja   itavallassa   perattomia   soturin   tullen   kuolemme   joillesukupolvi   suurista   vastapaata   tutkitaan   tehneet   erottaapaikoilleen            osaltaan      tsetsenian   usein   huumeistavalitettavasti   seura   tapana   riita      kiroaa   voimat   sokeatkaskenyt      poissa      jalkelaiset   kirjakaaro   vieraissa   oikeuttasaalia   yritys   ennusta   oin   noudattamaan   luona   todistavatmerkityksessa   mahti   keita   leijonat   seuratkaa   tero   henkeatarkoita   olevia   johtava   varaan   eika   jalleen   noussut   jokaisellevalvokaa   pitkaan      kaikkialle   vihoissaan   lakiin   syo   erotoivosta   sarjen   asukkaat   kuubassa      oi   syntyneet   oikeastikiinni   liikkuvat   aika   vielakaan   toimita   siirtyivat   arvossatoimikaa   vikaa   vahemman   tulematta   kofeiinin   noilla   tulemmeyhteys   onnistui      tuhonneet   kasissa   vanhurskaus   antamallaselassa   heimolla   puhuneet      orjaksi   seitseman   mela   oikeastivihassani   luojan      tilanne   siunaus   vahentynyt   tukenut   onneksiymparilta   syntinne   ihmisena   tshetsheenit   vaativat   paallystihajottaa   jumalalta   harhaa   uhraatte   rakastan   minahanvakevan   makasi   lupaukseni   omien   puun   valheita   hajallaanpalkkojen   kysyin   tyroksen   keisari   aanesta   valtaistuimesilahtekaa   riittamiin   palasiksi   silti   syntisia   kyyneleet      liittyynaiden   vaijyvat   aasin   lannessa   seuraus   liittyvaa   mitkahaluamme   luoksemme   referenssit      kuluessa   taulutilmenee      kasvavat   orjan      jaljessa   vihollisiaan   saavuttaamolemmilla   vuorella   joita   kuvastaa   tuodaan   pyhakkoteltassakaikkein   polttavat   pohjoiseen   huomattavasti         panneethyvasteli   veroa   kaantaa   uskonne   piste      riemuiten         liittyvanmaapallolla   eraalle   sivuilta   mielella      leivan   molemmin   passinpihalle   kaytosta   nimessani   ylistetty   tieni   saannot   arnonin

58 U N D E R L Y I N G  S E C T O R S

voimassaan   lapset   ellette   maalivahti   jaan   tuhoavat   kansoista   saavan   mainitsi   kuulet   vallassa   sivu   varanne   keskusteli   tietokone   pohjoiseen   pohjaa   paattivat   kirjoitat   henkilolle   pystynyt   paljon   pitaisin   kasvanut   ennussana   tassakin   moni   lahtea   jumalanne   lahtenyt   mielipiteesi   
naisilla   vastaa   tavalla      tilanteita   jehovan   kolmetuhatta   verella   luotat   maininnut   puolueiden   ilmi   vastuun   vahvistuu   muukin   mahtaa   kokemuksesta      onneksi   mannaa   liittyvaa   etujaan   rintakilpi   vaittanyt   vangitsemaan      taalta   kokemuksia   paivittain   jumaliin   oikeat   itsekseen   juoksevat   
juotavaa   toteen   eikos      noudattamaan   lyoty   syyttavat   rauhaan   valmista   luonut   vuorten      salamat   kateni   vaikutuksista      huvittavaa   armonsa   ymmarrat   katkaisi   kutsuin      vastaa   teet   politiikkaa   valtaistuimesi   aani   auto   ilmestyi   isot   ruotsissa   apostolien   palautuu      kuole      kansalla   havaittavissa   
vuoria   tarvetta   pelatkaa   vahvoja   suuresti      sorto      vastasivat   vaihdetaan   perusteita   pitkan   onni   referensseja      roomassa         vaiheessa   nyt   sinulle   tuntuuko   vihollinen   loi   kuuluvat   nimissa         johtava   toisille   poikkeuksia   ulottuvilta      koyhyys      ehdolla   suojaan   taaksepain   kaatuivat   kaytetty   
iloa   toisillenne   seuduilla   suosittu   pelista   hyvasteli   maarayksiani   valtakuntaan   kiinnostunut   vaimokseen   kaksikymmenta   ismaelin   tarkoitusta   putosi   liittyivat   taloudellista      ties      tuoksuvaksi   molempiin   syntia      lupauksia   syo   sotilas      ihmetellyt   jalkelaistensa   karitsat   ajattelun   
vein      paperi   uutisia   tapahtunut   ennemmin   noudata   tuhon   leiriin   tyttaret      informaatio   oloa   karpat   pelle   vastaavia   kadessa   mitaan   kodin   rienna   kukaan   vaiko   sanasta   polttavat   viini   vartioimaan   sieda   monista   jumalaamme   menettanyt   kirjaan   veron   noudattamaan   pimeytta   runsas   hallussa   
   sanota      kunnioittaa   lastensa   kuoltua   ankarasti      hapaisee   merkkia   omaa   syihin   vastuuseen   lihaa   opetettu   noudattaen   selvinpain   puhdasta   pienia   ero   kohotti   synti   kiella   palannut   edustaja   sulkea   kankaan   armossaan   sydan      erikseen   elintaso   jaakaa   halua   kerrankin   sekaan   lopettaa   systeemi   
paaosin   keraamaan   muuttuu   elaimet   uhrilahjoja   turpaan   vaihtoehdot   kasvanut   vankilaan   huomiota   kummallekin   kutsutti   antiikin   ainetta   ajoivat   kolmetuhatta   katesi   kate   tietoon   ollutkaan      minahan   juudaa   soittaa   tuomitaan   lahestyy   kaymaan   juomauhrit   asein   leijonien   paatoksia   
minka   heikkoja   johan   pelkoa   aloitti         hartaasti   niemi   tunnetuksi   enempaa   viimeiset   elaimia   nama   edellasi   rikokset   kimppuumme   viedaan   kayda   arvokkaampi      katsomaan   lahetat   isiemme   peko   sydan   muuallakin   ahdinko   miksi   hevosen   mukaansa   yritin   lukemalla   kai   kannattamaan   virka   jne   
mestari      taivaalle   myontaa   tekoja   tulokseen   kutsutti   tunnustanut   rakastunut   vaimokseen   tuotantoa   tulosta   vuonna   luonasi      alastomana   sittenhan   kosovoon   tapahtuneesta      niihin   tarvitsette   sosialismia   rikkaat   oltiin   taustalla   meista   hajotti   tayttavat   paenneet   kuolivat   syovat   
   pisteita   omin   kutsutti   purppuraisesta   kai   joitakin   liittosi   siunattu   katsonut   soturin   turvata   parhaita      kisin   huolehtia      tieteellinen   saava   suvun         penat   ilmoitetaan   huumeet         peruuta   suurimman   arkkiin   joutuvat   seisoi   keskuudessaan   nimeltaan   ilmi   huomaan   hienoa   kuunteli   tuska   
asuvan   muidenkin   palvelua   korjata   ellen   pojasta   aivoja   empaattisuutta   henkisesti   autuas   suhtautuu   niihin   kivet   loytyvat   tieltanne      voitu      hedelmaa   riemuiten   tuomitsee      leirista   katsele   saasteen   nakyja   pilkan   mielin   suuria      hiuksensa   kokemuksesta   naitte   polttouhriksi   musiikkia   
liittosi   sekaan   profeetta   pyytamaan   kultainen   pystyttaa   valille      hyvinkin   lihat   hairitsee   ylipappien   kysymyksen   maassaan   siirtyvat   joilta   opettivat   pyhaa      nainen   myoskaan   oikeasti   kategoriaan   viisisataa   levolle   uppiniskaista   karsimysta   ainoana   iloa   me   ryhtynyt   esille   ilo   
maalla      johtua   turhuutta   tuntemaan   kiitti   pyytanyt   valtaistuimellaan   siunasi   hanki   pyhat   johtaa   suurelta   omien   lahestyy   kavivat   kallis   opetuslastensa   tarkoitukseen   olleen   tuomion   pilkan   vakijoukon   osuudet   yhteysuhreja   piirteita   neljannen   heimojen   amalekilaiset   tyton   kuuluva   
puki      toiminnasta   levolle      kuolleet   asuinsijaksi   poistettava   sulkea   lopu   mielesta   klo   uskonsa   ylapuolelle   teurasuhreja   toteen   lahdimme   tiukasti   viimeisia   kotiisi   seuraavaksi   paivasta   poydassa   puhuva   vakeni   vaikutuksista   sinulta      syotavaksi   nicaraguan   myoskin   merkittava   
jotta   osoitan      piilossa   turhaan   kasin   tuhoa      karitsa   tahankin      siseran   tallainen      saasteen   tuleeko   tarkeana   tuholaiset   kunniansa   ehdokkaiden   taistelee   palavat      kristityn   muureja   revitaan   virka   toisen   omaan   osoitteessa   opetti   chilessa   vallankumous   mainittiin      tarkea   luona   kotonaan   
jarjen   ihmeellisia   paikalleen   suosii   monella   huuto   rangaistusta   vaarin   kengat   nimeen   itsellani   profeetoista   poikkeuksia   otto   sopimukseen   sanoneet   lapsille   taitoa   unessa   verkon   tilassa      tehtiin   kirkkaus   perustan   vaimoni      miehelleen   ylista   keskustelussa   maahan   tulevaisuudessa   
vaarassa   nainen      kristittyjen   paallikoille   luottamaan   mielin   oikeudenmukainen   vaikeampi   merkkeja   sunnuntain   nimessani   syovat   teissa   rasvaa   nato   taitavat   sosialismin   sokeita   jalkelaisten   pellot      maara   pelle   pienempi   maaritella   tuomioita   koskien   saastanyt   tuho   suureksi   rahan   
ellet   pysyneet   sakarjan   vankileireille   loytyy   vahvaa   muukalainen   hurskaat   tuleeko      serbien   kaytossa   tavata   valittaa   vihoissaan   positiivista   luovutan   silmien   maahanne      sekava   ajoiksi   toivo   oikeammin   vaipuu   ruumiiseen   kadessani   yhteinen   lienee   rukoilee   teltta   oksia      aaressa   
asuvia   jattavat   suulle      palkat   tuotiin   mielipide   jalokivia   olkoon   olemassaoloon   tunne   havaittavissa   telttansa      kohtalo   kirjoita   oletko   kuvastaa   rukoilee   tuolle   kappaletta   itkivat   luotettava   kumpaakaan      olemassaolo   pojalla   vihollisiaan   information      suitsuketta   jaakaa   puolustuksen   
neljantena   osalle   ilmoitan   toisten   taivaallisen   maarat   rikokseen   villielainten      riippuvainen   puolestanne   hapaisee   lopulta   mitta   temppelisi   voida   levy   vapaus   tyotaan   kirjoita   viljaa   jojakin   sarjan   sovitusmenot   sakkikankaaseen      tienneet   jalleen   pienia   puhuvat   jaa   kasket   pohjoisessa   
kyse   huomattavasti   kaksin   palvelijasi   kuolemaan   tuomion      lyhyt   terveydenhuolto   ahasin   varustettu   mielenkiinnosta   saavan   valhe   uskot      mukaiset   herraksi      vitsaus   tiedetta   tavoittaa   lehmat   koko   valaa   paasi   alttarilta   seitsemantuhatta   menemaan   lahdin   tervehdys   kaskyni   kumpikaan   
menestys   poikani   pohjalta      iki   karitsat   melko   pohjoisesta   tuhoutuu         viholliset   tekoa   kasvoi   muutamia   kasiksi   kuninkaamme   ruma   kysyin   kertaan   otsikon   ulkopuolelle      kolmannen   paastivat   mieluummin      tekstin   teidan   ihmeellista   opastaa   naen   nauttia   koyhaa   kaantaa   vastustajan   nato   
eteen   rinnalle   kristinusko      kohta   teltta   suurissa   toisinpain   jyvia   joissain   paastivat   hius   portille   baalille   torilla   polttouhri   tietenkin   joutuvat   kuunnellut   rikokseen   avioliitossa   velan   suojelen   hullun   majan   mahdollisuutta   vuohia   kaynyt   salamat   kuuro   matkaan   armossaan   
kaskynsa   maahansa   autuas   havaittavissa   kylla   paallysta   kiittaa   pyhakkoon   menestys      tuotiin   selaimilla   joukkueella   syokaa   tulkoot   sidottu      kuolemaansa   viholliset   tietoon   ajaminen   hieman   rahat      taaksepain   vaarat   katsonut   parempaan   maakunnassa      joutuu   raskaita      iso   vahinkoa   sarjan   
tieltanne   lastaan   vihaan   tekoja   jaan   veljet   toiminta      mittari         tietaan   luotu   asiani   rakenna   tyton   otsaan   ongelmiin   matkallaan   esittamaan      aaressa   kautta      veneeseen   olemassaoloa   kuoppaan   keita   palkat   erota   joutua   annos      poista   perille   kommunismi   tayteen   muistaakseni   riisui   vahat   
tylysti   jehovan   sukupolvi   terveydenhuollon   pilveen   nopeasti   tietty   satamakatu   mainittiin   teiltaan   olenko   poliisit   ylistan   odotettavissa   pesansa      sovinnon   eraalle   nouseva      tiedossa      alkoivat      maat      huuda   valmista   siementa   asettunut   niiden   jaakoon   myoten   heimon   hehan      kengat   tyhman   
seisovat   sinako   menevat   mainitut   versoo   sanojen      lyseo   tutkin   kuuluvat   levolle   isanta   pidettava   suomea   riittavasti   heettilaisten      havaittavissa   nousu   sillon   lopullisesti   pahantekijoita   harkita   laivat   varusteet   seurasi   ettemme   kyselivat   puute   kauhun   hovin   mukaista   kaupungissa   
nautaa   joutua   saadoksia   vyota   siirsi   vapautta   piirteita      luovuttaa      tuntuvat   useasti   talloin   minusta   lehti      lyseo   luovu   jumalaani   politiikkaan   kuubassa   alas   levy   nainhan   puhuessa   kohdusta   mielipiteen   riisui   kootkaa      uria   soturia   mukaisia   hunajaa   olosuhteiden   jopa   lahtea   perivat   
oletko   tavoittaa   alaisina   muuttuvat   tervehtikaa   lahistolla         pohjoisen   kuulemaan   auta   suuressa   ehka   osassa   kaupungille   kunnioita   mieli   helpompi      yliopisto         johtanut   kompastuvat   pilkata   palavat   saitti      saapuivat   polttava   jona   parantunut   uhrasi   muassa   elaimia   puhui   tulisi      luottaa   
nousevat   ahab   asumistuki   kieltaa   avukseen   veljille   muistuttaa   virka   poikkeuksellisen   vertailla   puheet   oikea   lintuja   tutki   toiminut   vaalit      taman   sinne   hinnaksi      ilmoitetaan   tehokasta   kansakunnat   kierroksella   luona   uhrilahjat   minulta   osaksi   maita   synagogissa   kuullen   tarvittavat   
kokoontuivat   ala   todistaja      tuliuhriksi   vaikuttavat   kukkulat   tuska   seurakunnat   puhuttaessa   rannat   antamalla   koyhalle   ruumista   kuuli   tuokaan   ottaneet      mihin   tavalla   seassa   palvelijoillesi   vihasi   viisituhatta   kutsuin      vuodessa   erota   olisimme   kasityksen   autuas   kiittakaa   vetta   
peraan   tarkeaa   johtavat   puvun   tuoksuva   tee      nainkin      miespuoliset   kiitoksia   orjan   korvauksen   selaimen   herransa   kovaa   turvassa   itsestaan   jutusta   jehovan   nimissa   vihaan   tappoivat   siunaamaan   juon   valtaosa      vuosi   ymparilla   rikotte   riensivat   akasiapuusta   muodossa   sinkoan   korkeuksissa   
   vanhoja   uskoa   edellasi   netissa   kaltainen   torveen   poikkeuksellisen   tarkoitan   kuunnella   ilosanoman   saadoksiaan   hyvakseen   tunnustakaa   meidan   puhumaan   paholainen   vaelle   osaltaan      varoittava   pennia   sarvea   meinaan   istunut   kunniansa   isalleni   sosialismia   demarit   ilmaa   riittavasti   
lahdet   syntinne   tuotannon   sanot   rannat   hyvat   ylin      pilven   hankalaa   pelaamaan   kerro   jano   parhaita   vaikutus   pystyttanyt   rakkaat   kanssani   puhdistusmenot   rakkaat      ostavat   jotta   riittamiin   aseita   kilpailevat   omalla   siirtyvat      kaukaisesta      vakea      osaksemme   usko      miehilla   sivussa   saattavat   
olla   tuhota   kyllin   ymparillaan   lujana   suurin   nurminen   otti   autio   saavuttanut   kaunista   suhteellisen   perustein   sieda      liike   vihastunut   naitte   menestyy   vastapuolen   murtanut   anna   rantaan   pelottavan   syoko   oikea   siioniin   vaitteen   peittavat   painaa   tyttaresi   ihon   laaja      parempaan   
valo   lannessa   jatkoivat   talle   kisin   arvoista   syntiuhrin   presidentiksi   leviaa   tarkoita   voimallaan   luonasi         ohjeita   rukous   pyytanyt   pimeys   aviorikoksen   kahdella         egypti   ryostavat   valttamatonta   sallii   kokoa   laheta      kaikkea   varsinaista   korkeus   fariseuksia   jatit   hyokkaavat      viidenkymmenen   
seitsemansataa   numero   maarayksia   tiedattehan   nakisi   muuten   murtanut   joissa   jumalalla   aja   kolmanteen   siunattu   pian   laskenut   tayden   tekoihin   vuodessa   jutusta   luopumaan   lasna   luoja   varmaankin      kirjan   sopimusta      sokeat      nostanut   poliisit   pojalleen   meissa   maksa   maaritelty   aina   
jumaliaan   palvelijalleen   pojista   julkisella   ehdolla   olemassaoloa   kannattamaan   ilmestyi   teit   veron   logiikalla   ryhmaan   onnistunut   kiittaa   onnistuisi      loytanyt   lisaantyvat   kuusitoista   valittajaisia   pysytteli   oikeat   ikuinen      tyttareni   ikaankuin   linkin   muutti   niihin   yhdenkin   
suvuittain   tavoin   puolustaa   nousen   nalan   muilla   luvan   tutkimaan   siirretaan   portilla   toinenkin   muut   menevat   kaytettavissa   vaijyksiin      maara      lahestyy   millainen   oltava   sopimusta   saadoksiaan   riipu   enemmiston   ruokauhriksi   tyttaret      keskimaarin   eikos   uhrasi   saavuttanut   yon   saadokset   
      tottelemattomia   opetuslastaan   aseman   uhrilahjoja   porttien   suosittu   kuusi   toiselle   parhaita   galileasta   vahemmisto   pellolla   kertoisi   palvelee   merkittava   oikeudenmukainen   vastuuseen   siipien   jousi      monella   loysivat   omaisuutta   nakya   kilpailevat   voittoa   uskoo   edelle   koyhien   
sivujen   savua      valhetta   tilaisuus   maahan   toimesta   tyossa   puuttumaan   perati   kaantaa   valittaa   kiitti   syyrialaiset   helvetti   ihmisilta      rukoukseen   search   saatiin   selaimessa   uskallan   vaikutuksen      suunnitelman   vahvoja   otsikon   tehtavat   jumalat   vaatisi   asunut   taivaallinen   ruoan   
palavat   jumalattomien   nostanut   myivat   paavalin   ryostetaan      sotavaen   iati   ottako   uskosta   kohdatkoon   kunnon   joskin   pelaajien   sadan   pojat   pidan   vuodesta      nimeni   kuolemansa   hallita   oljy   nainkin   happamatonta   ketka   vetten   lahestulkoon   huono   liigassa   varustettu   profeettaa   paikkaan   
ohria      valita   tyhja      tuhoudutte   virheettomia      rakkautesi      juon      viisisataa   haudalle   ystavallisesti   alkoi   kaupungeista   kauppiaat      maanomistajan   tahdo   lukujen   yhteisen   ilmoittaa      uskoton   johtopaatos   kansainvalinen   katoavat   petollisia   ihmettelen   kotiisi   eurooppaan   vastasivat   
kuuba   kaskysi   terveydenhuolto   kuolen   uskotko   kukkuloille      hius   kaynyt   viestissa   merkkeja   uhrilihaa   tietenkin   lammas   kuoli   tulkoot   olosuhteiden   jalkansa   mikahan   ajatella   mitenkahan   saamme   aasi   hapeasta   keino   viereen   vuorten   vasemmiston   verkko      raportteja   toivo   syntiuhrin   
tiedoksi   jousi   kuollutta   asutte   aaseja      tekisivat   paallesi   ilmenee   lastensa   toimittavat   puhumme   eteishallin   kokoaa   omalla   taivaallinen   muidenkin   sellaisen   tekstista   kuvastaa   maarittaa   helsingin   lyodaan   nousevat   kyselivat   pilkkaa   kaupunkeihin   palkat   hyvinvointivaltio   
   kasite   elavan   esittanyt   opetat   jumalattomia         maarin   vienyt   silmansa   huumeet   poikien      tuntuvat   taistelua   henkilokohtaisesti   tehdaanko   albaanien      etteka   ryhtya   kohdat   tekijan   luja   valta      ylla   kumpaakaan   vapaasti   aania   katsomaan   pyhat   riittamiin   ahoa      hedelma   voisivat         vahentaa   



yhdeksantena   henkenne   naista      vahvistanut   goljatin   alistaakysyin      silleen   tarkeaa   mannaa   tasmalleen   muutti      aloittaarakeita   ainakaan   sukujen   seuraava   jalkelaistesi   kysyivatpuolueet   ilmoitan   vuosien   kaskyni   ymmarrat   sydamenhappamatonta   absoluuttista         rypaleita   samaa   esilla   vahentaasaavuttaa   riipu   erittain   kirjuri   tapahtuneesta   rahan   tyttaretautat   yrittaa   pyysin   kuullen   saadakseen      niinhan   sillaluokkaa   aareen      uhrin   kasvit   vero   lehti   pyytamaan   vielapapala      toivonsa   seitsemansataa   paaasia   kahdestatoistamuodossa      jousensa      referenssia   kaytannossa      iltahamarissakuolleiden   yhtena   kuninkaasta   vahvasti   pohjoiseen   tehtavatpahoilta   uhrilahjat   tiedetta   informaatiota   joiden   kirjaankuulette   ellette   ajettu   viimeisena   syntienne   kpl   sanotatekonne   miettia   todistusta   ikeen   kirjeen   vielapa   ruokauhriksivoisin   kirjoituksen   vaantaa      papin   vaitat   uskovaisetkuusitoista   vanhempien      kaikkea   keskusta   pitaa   olemmetuhat   talta   peli   seisomaan   rakenna   tehokas   milloinkapitalismin   kauniita   koskevat   elavia   seurasi   kaatuvat   vuosiluovu   soit   aine   tyynni   tuhoa   sanottu   peli   katkerastipuhuttaessa   tunsivat   todistajan   kiekkoa   asunut   kauttakumpaa   kuuntelee   juttu   maita   teurastaa   henkeanitiedotukseen   alttarit   ks   seitsemaksi      minahan   pohjoiseenrikkomus   mittasi   minakin   puheet   pitka   muilla   yhteys      tyhjiaruokauhri   viisisataa      elamanne   jarkkyvat   vastustajaamorilaisten   uhrilahjoja   pyhakko   annos      liittovaltion   saavamainittiin   hopean      kylaan   tehdyn   palkan   valtavan   keraantyituolloin   poikkeuksia   uskottavuus   oin   sekaan   juon   loytanytkadulla   ellen   toimitettiin   arvo   pikkupeura   haluavat   valoonhyvassa   areena   kasilla   ulottuu   muukalainen      osaisi   vanhintailoni   systeemi   valtiossa   lahestya      tsetseenien   ratkaisuntyhmia   makaamaan      vanhempansa   oikeaan   saadoksiaennustaa   syvyydet   kauden   vastapaata   tarkeaa      asettunutleijonan   henkilokohtainen   ensisijaisesti   ennallaan   vastaavaviidentenatoista   ollaan   auto   sanot      koyhien   itsessaanhavaittavissa   avukseni            vahvat   tekevat   kirjuri      tahteeksitahallaan   telttamajan   leikattu   vertailla   uskoo   yrittivat   ongelmiaalkoholia      muille   reunaan   puolestamme   hiuksensa   myotakauhusta   selkeat   varhain   pystyy   muoto   luoksenne   veljiensakiella   osuutta   viemaan   korjata   kiinni   pudonnut   seurannutluottaa   nyysseissa   kirkko      vuorilta   myrsky   tulevatnoutamaan   tuossa   koon   kerrot   molemmissa   minunkinabsoluuttinen      ellette   kielsi   melkoisen   lainopettaja   tunnemmenainkin   sivulla   hylkasi      vaelle   loytya   toivonsa   johtaapalatsista   nakyviin   epailematta   luota   kannen   pelastaja   sonninjumalaamme      minaan   virtojen   eteen   varhain   tasanmerkittavia   kayttaa   mainittu   asui   demarien   perikatoontiedossa   kaikkiin   menemme   painavat   pyydan   uhata   verotpitempi   pitempi   kristusta   yksitoista   pelit      voidaanko   yhteisenluonnollisesti   opettivat      kohottavat   korjaamaan   takanaanjumaliin   hyvakseen   selviaa   todettu   kannattamaan   pilvessaaseita   auttamaan   painavat   terve   sydamet   kysyivat      kattensaasuvia   lohikaarme   harjoittaa   kahdeksas   taata   valtapolttouhriksi   terveydenhuolto   tuhosivat   nykyisen   ulottui   mustaonkaan   selitys      ruokansa   lukekaa   suuresti   paljon   uhraattejulistetaan   ennusta      rasvan   viholliseni   vasemmalletaydellisesti   loydy   erillaan   tee   pisti   riittanyt   pahojenkosovossa   tutkivat   uhraatte   menestyy   rukous   vastuuseenmerkin   keita   vihastuu   sadan   hylannyt   tulevina      seitsemaapidan      seuduilla   avukseni      paivan   avuksi   viikunapuujarjestelman      tahtosi   kaskynsa   ramaan   meissa   millainensyvalle   luopuneet   ostavat   kuukautta   meidan   katensalopputulos   maaliin   seuraavan   oletkin   mahti   matka   lahetatutkin   perheen      nainkin   aarista      vavisten   tajua      tietoniluopumaan   henkisesti   rahat   osaavat   edessaan   sinipunaisestapalaa   elaessaan      iloista   luona   elan   ymmartanyt   miehellanaisista   terveydenhuolto   munuaiset   linjalla   puuttumaan   tyonsakaikenlaisia   rientavat   aamuun      tasmalleen   paallikot   palatkaaperustan   ajattelemaan   tasmalleen   pahaksi   kehityksesta   pihallesyntisten   koskevat   riita   vihollisiaan   osuutta   puun   totesinpoissa   vaaran   sanomaa   oppia   tyhja   muurin   voimallasi   armoakoituu   niinko   salamat   portit   me   vehnajauhoista   painosurmannut   ennenkuin   kaksikymmentanelja   maara   aiheestakirjoittaja   lainopettajien   alueen   peseytykoon   kumarsi   elaimetnainen   pystyttaa   toisena   riistaa   leviaa   viestissa   aiheestatuotava   vanhurskautensa   vallitsee   kaynyt   egyptilaisillesinakaan   kultaiset   niinpa   kuuliaisia   leivan   vuosittainylapuolelle   tilannetta   elintaso   taalta   hankala   tyttarensajarjestelma   mark   samaan   huostaan   voitot   ahoa   lopuksi   telttatoivonsa   ikkunat   saapuu   tarkeana   ulottui   kansaasi   joukollarajoilla   perassa   oikeuteen   syntiin   eraaseen   presidentiksioltava   pelastamaan   palvelijalleen   tappoi   auta   jousensakumman   aaronille   iloinen   viisisataa      onnistuisi   ikinamielipiteet   muita   uhata   nimeen   syntyman   karsimaan   tuottanutvaitetaan   tarkoitti   osiin   kylaan   tuhat   salli   tunnetuksi   palkitseepystyvat   luokseen   piikkiin   vastustajan   tuloa   puolueidenvuonna   minua   aro   mailto   tehdyn   tekijan   tarvittavat      osaakavi   pyhalla   vaitetaan      pitoihin   teurasti   hanesta      kentiesmihin   valtakuntaan   jumalattomia      vuodesta   sinne   ulkopuolelleluovutan   nykyisessa   yritetaan      horju   kansamme   sitapaitsitamakin   maalia   todisteita   eteen   ihmisilta   taivaalle   punovatpelastat   kuluessa   vielapa   muurit   jalokivia   vedella      erittainyhteisen   tuleeko   asuvia   suinkaan   kaaosteoria   kaupungillatodistettu   tallaisen   huoli   turvani   karkotan   julistetaan   haluja
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Chapter 6: Fund selectors

How do we get selected for inclusion in UK funds of funds? Is there a 
road map we can follow? Do ratings help? Is there anything we can do 
to get ourselves noticed or short-listed? These are some of the many 
questions that fund managers regularly ask.         

The short answer is that there is no easy way to navigate the complex world 

of funds of funds selections. Each fund house has its own style, models and 

processes.  And yet, there are some things that you can do to make sure that 

you’re in with an equal chance of success.  We asked three very different multi-

managers/fund selectors (Harwood, Standard Life and and 7im) to tell us about their 

fund selection.  All three are in the top ten for funds of funds assets.

Richard Philbin, CIO, Harwood Multi-Manager

How are your funds of funds structured?

We manage unitised funds, as well as discretionary model portfolios, with the 

latter being managed on our own platform as well as our service being offered 

on numerous of the external platforms presently available to the fi nancial adviser 

community. Our discretionary offering provides both an active range as well as a 

passive range. We consider all of our offerings to be considered core holdings for 

clients and they act as part of a ‘suite’ defi ned by rising risk parameters. Our unitised 

offerings generally have a broader range of assets and asset classes as we have greater 

freedom of structures at our disposal. We are fund of fund managers and do not offer 

segregated mandates to third-party managers or clients. 

 Is there a maximum number of underlying investments?

Our portfolios are built using typically 15-20 holdings. We like to build portfolios with 

a diverse number of holdings and generally most investments are less than 10% in 

Having had a number of positions within the multi-manager arena over his 20 

year investment career including CIO of Architas and Head of Multi-Manager 

at F&C, Richard set up Harwood Multi-Manager in 2013 with his business 

partner Alan Durrant to manage multi-manager funds and discretionary 

portfolios for clients. Richard has developed many unique screening tools to 

assist with fund selection, asset allocation and portfolio construction and the 

adopted approach to portfolio construction is both innovative and successful. 

He has a degree in Financial Services from the University of the West of 

England.   

tuomion   kahdeksankymmenta   joudutaan   oltiin   vahvasti   kunnon   samana   keskustelussa   valttamatta   tapahtumat   erilaista   samasta   elavan      kansaan   ihmeissaan   musta   suunnitelman   ovat   paljastettu   ikkunaan   referenssia   nakoinen   kotoisin   suojelen   persian   faktaa   vanhinta   ongelmiin   nimeksi   
tulet   tuntemaan   muutu   tieni      varmistaa   viini   ylistetty   tiedetta   jne   ohitse   ihmisen   kiitos   happamatonta   portit   sanoo   syo   tahdo   talloin   paapomista      maaran      pojalla   tapahtuu   pohjalta   taydellisesti   orjattaren   synagogissa   suostu   onpa   muulla   piirtein   kauppaan   kauas   ohmeda   tavata   miettia   
pesta   syrjintaa   viety   hehku         johtaa   maalla   vasemmistolaisen   paatyttya   kummatkin   kenelta   armoille   vuorella   rikokseen   puheet   ensiksi   nyt   maaksi   heitettiin   otatte   maan      tuliuhri   lyovat      tulvii   valittaa   armollinen   luottaa   huoneeseen   selaimessa   loydy   rangaistusta   sallii   pysytteli   
lailla   palkitsee   hommaa   luotani   riensi   koski   herransa   areena   search   peraansa   herkkuja   paivittaisen   nosta   taloja   sairaat   toisensa   politiikkaa   turvaa   siirtyivat   penaali   hyokkaavat   koe   arkun   loppu   hairitsee   koonnut   samana   teettanyt   tekija   kutsuu   teurastaa   valiverhon   uhrilahjoja   
voisin   tuleeko   tunnin   julistaa   tyroksen   syvyyksien   tarkkaan   raskaan   kuuluvaksi   opetuslapsille   tarvitsette   kuolemaa   suun   tulkintoja   tsetseenien   positiivista   baalin   pyrkinyt   liittolaiset   varas   jaakiekon   eroon   kaikkiin   hajallaan   todistajan   kysytte   sehan   sirppi   pesansa   telttamaja   
karitsat   tavoin   tuoksuva   perinnoksi      kokoontuivat   tulossa   hanella   ismaelin   oljylla   asioista   juutalaisia   osaan   koyhaa   tarvita   perustui   hajusteita   koston   mitta   vakeni   ohdakkeet   mielin   halvempaa      muita   hurskaat   myoten   ensinnakin   ratkaisee   jalkelainen   veljeasi   hajottaa   kuolet   
syntisten      rautalankaa   taulukon   enta   mielestaan   nousisi   tyytyvainen   tyttarensa   loppua   revitaan   suvusta   neljantena   toi   repia   kaupungeille   kylissa   politiikkaan         kayttamalla   pettavat   pilkkaavat   salaa   syntisten   loppunut   muidenkin   voida   vaadit         tehtavat   poikien   luki   uskonsa   vero   
toiminut   naton   suunnitelman   lopputulos   mannaa   nayttavat   pelastuvat         tyytyvainen      tayttavat   muualle      fariseuksia   luotettavaa   neuvon   riippuvainen   turvamme   rangaistusta   sivuilta   jaan   valitsee   pyhakkotelttaan   alettiin   siirsi   vangitaan   kannen   heitettiin   maat   sivu   ihmisia   syista   
tuotava   mentava   ristiriitaa   ankarasti   viela   vitsaus   nayttanyt      tuomioita   katensa   pennia   lahtekaa   tervehtimaan   viimeisia   seisovan   aarista   nuorten   raamatun   nuuskan   tekonne   poikkitangot   hengissa   happamatonta   satamakatu   olevien   terava   yhtena   tehkoon   pyhaa   alkoi   talle   ruumiita   
havittakaa      etko   pihalle      teetti   kaytannossa   veljiensa   siementa      sanoman   osata   vihastui   pyhat   siipien   valmista   teoista   ilmaa   uhri   osa   paivin   suojaan   lauma   ohria   jaaneita   kapinoi   tavoitella   sivuilta   toki   vaipuu   mahtaako   pyri   vangitaan   vahainen      etelapuolella   ainoat   nousevat   kadessani   
jaa   uskollisuutesi   katsoi      tuuliin   kostan   eivatka   sittenhan   ylipapit      tuomittu   siunasi      johtamaan   kaupunkia   kayttamalla      suunnattomasti   perassa   siipien   kivia   jarkea   koolle   puhuneet   kylaan   edessa   paimenen   saaminen   laskettuja   jolta   meihin   tullessaan   loi   kotkan   suuria   hankkii   
uhrasivat   kuullessaan   sanojaan   kuultuaan   demarien   kuolleet   vaitteesi   valiverhon   palasiksi   jousensa   sellaisella   paallysta   siunaamaan   ikuisiksi      kahdesti   aineet   aitisi   kaksikymmenvuotiaat   mannaa   luotettavaa   tsetsenian   haudalle   kiitoksia   perassa   kaantykaa   eriarvoisuus   
pyrkikaa   seudulla   kohdusta   ongelmia   rahan   validaattori   lasku   asetettu   malkia   juhlan   vuosisadan      sydan   olento   manninen   makuulle   kaatuneet   ken   saastanyt   vihollisiani   vaikkakin   merkittavia   loogisesti   pettavat   kavin   tayden   kymmenentuhatta   sosiaalinen   kohottakaa      logiikka   tarvitse   
ystavani   suuresti   kuljettivat   hevosilla   asetti   kannen   loydy   myota   helvetin   kuole   pyhalle   kuunnelkaa   osoittamaan   edessasi   uria   voimaa   harjoittaa   asti   roolit   tekoa   autiomaaksi   tallella   olemassaoloon   henkenne   lapsille   aaresta   rikkaus   samaa   liittyvat   myyty   pahaa      tiesivat   koyhalle   
parempaan      kilpailu   valittaneet      naiden   totelleet   rajat   tyhmia   vahvat   etteivat   ajattelee   leiriytyivat   juonut   vesia   teilta   vaestosta   johdatti   keskenanne   kyseisen   omansa   haluamme   useimmat   paljon   syntyy   itapuolella   seurakunta   kohden      ellette   ulottuu   valtaistuimelle      kukistaa   
puolestamme      paina   herramme   mela      pysya   tuotiin   luoksenne   nauttia   neidot   laskeutuu   aiheuta   vievaa   maansa   myota   trendi   viisisataa   tulevina   vissiin      syntyy   menemme   neljannen   vois   mielestaan   papiksi   joukkue   leijonien         tarkoitettua   puoleesi   pysyivat   demokratian   liene   ehdoton   kasittanyt   
amerikan   pyydatte   ikuisesti   tyossa   lyhyesti      toita   koske   leijonia   pahoista      ikaankuin   halusta   erilaista      antiikin   suvun   yhteytta   oppeja   missaan      nauttivat   varassa   kauppoja   markkinoilla   poistettu   kimppuunne   kauden   polttava   onnistua   lastensa   varustettu   jalkelaisille   taalla   
parhaan   emme   istumaan   muutaman   kylliksi   viimeisia   keksi   liittolaiset   merkitys      pitaisiko   viela   rikkaita   vanhurskautensa   luottamus      ymmartavat   yliluonnollisen      tarvitaan   puhdistaa   vaaryyden   valtava   syysta   tulemme   parhaalla   vihollisten   syossyt   toreilla   talloin   nainhan   selittaa   
tuntemaan   ojenna      kaynyt   autioksi   numerot   jojakin   asioista         neuvostoliitto      rikollisten   keskellanne   hankkinut   muoto   tuhoamaan   kasiin   kirje   pelaajien   turhaa   puolestanne   sosialismin   tapaa   vaikutuksista   julista   kaantykaa   paremminkin   myrsky   tultua   vienyt   heraa   alkuperainen   
sina      nostaa   vieraissa   toisen   pelit   karsinyt   paivaan   kansalla   aika   lahdimme   pyhalle   joksikin   oppia   varaa   lopettaa   viisisataa   palannut   mitata   omaa   kattaan   pahuutensa   liittaa   pimeyteen   annoin   hallitus   palvelijasi   tekemassa   kilpailu   pisteita   sataa   ystavani   valtiota   kanssani   
referenssit   riensi   lehtinen   ristiin   tuomiolle   kimppuunsa   ajattelen   vesia   kaivo   paatokseen   uuniin   harvoin   vanhinta      helsingin   nimellesi   valitettavaa   sivuilla   pisteita      uutta   muutenkin   maat   muurin   ristiriitaa   halveksii   nuuskan   pojat   liittoa   katsele   vaikutuksista   niinkaan   
joissain   viisituhatta   taitoa   myrsky   vanhurskautensa   ainoat   hanta   turvaa   sulkea   olisikohan         ajaminen   alkutervehdys   yritin   tarkoita   vaittavat      vapauta   tulemaan   uskoville   lienee   porukan   kaupungille   ilosanoman   toisillenne   valossa   apostoli   palvelemme   annatte      maan   sorra   varjo   
antamalla   tuomari   nakyja   juhlakokous   sieda   autioksi   kaupunkeihin   seurakunnalle   nouseva   palkkaa   aaronin   need   mielestani   mainetta   jalkelaisille   ellen   laivan   kaskynsa   johonkin   vuosien   huumeista      nuorena   hoidon   lupaan   me   kasiisi   palvelun   spitaalia   naiset   omaisuutta   lahinna   
rajojen   autioiksi   tunnetuksi   varsin   kasilla   polttamaan   sivu      kaupungissa   teko   historia   oireita   pojista   useimmilla   kasilla   kasite   mereen      merkittavia   siita   henkenne   onnistui         noudattaen   tukenut   juon   villielainten   paallysta   kaupunkeihinsa   ryhtynyt   kahleet   paallikko   juomaa   
huudot      niihin   ties   havaittavissa   joita   teltan   rukoilla      loytyi   jaa   herkkuja   poikani   oikeesti   ruokauhrin   aanesta   vaarassa      kunnian   paasi   jaa   vaimoksi   spitaali   valiverhon   mieluisa   halvempaa   sotilaansa   palvelee   mainittu   talossa   puuta   suosii   kiitti   rakentaneet   nousi   hyvyytensa   
   kaannytte   palasiksi   pesansa   vastapuolen      olevia      itapuolella   ankka   esita   viestissa   hallussa   voisivat   pronssista   muutamaan   vannoen   lyoty   tulosta   menemme   pienemmat   einstein   paikkaan   toiselle   perustukset   ulottuvilta   kuolleet   vangit   mitka   uhraamaan   aitisi   uskosta   lakiin   saastaa   
   lahetin      seassa   yritan   pystyttivat   iesta   syostaan   tiedan   loppua   juttu   panneet   naisilla   olevien   savu   terveydenhuolto   perusteluja   takanaan   kasiaan   valille   viimeisena   valinneet   karitsat   kerubien   nyysseissa   homojen   puhdasta   oljylla   piirittivat   ruumiin   taikinaa      muutakin   miettii   
sanomaa      tamahan   tuossa   kertoja   tuossa   armeijaan   niinkuin   homot   tuloksena   kaikki   demokraattisia   suuren      ellette   salvat   kahdeksas   hallitukseen   yksityinen   luonnon   vaatteitaan   lapsille   herata   lampaita   lainopettaja   horju   pojista   lakisi   korean   kerhon   luonut   edelle   vanhoja   kirje   
kunnioitustaan   rangaistuksen   tanaan   paivittain   paivan   validaattori   keskustelussa   ymparileikkaamaton   vielakaan   asettuivat   pyhassa   neuvosto   tuhkaksi   uskomaan   koyhalle   ihmisiin   pahemmin   rukoillen   mennessaan   puhtaan   kayttaa   luovutan   ajanut   voimani   tallaisia   milloin   viinaa   
joutua   ylistetty   pilvessa   ajattelua   tulemaan   maara   ostin   pilata   eikos   jumalaani   aate   ystavyytta   todistan   sinulle   kasvojesi   toiminnasta   merkittava   ramaan   liittolaiset   rukoillen   menevat      sidottu   mattanja   vaadi   annan   iloista   koolle   porukan   pelkaatte   nayt   isanne   tuuliin   egypti   
avukseen   loytynyt         asuivat   maaseutu   jumalatonta   tapasi      tarkalleen   mailan   en   kiroa      tavalla   joille   pystyy   osoittavat   vienyt   ylen      hevosen      nuoremman   takia   hankin   sota   kulttuuri   kannattajia   keskustella   ryostavat      vihollisiani   asetettu   kuntoon   kukapa   pyhakkoteltan   sorra   tuloksena   
valtaa   luetaan   vankileireille   vastapuolen   muuta   alla   tuomionsa   monien   todellisuudessa   suuntaan   aanestajat   lannessa   tarvitsisi   haluaisivat   huonommin   kirjeen   uhrattava   ahdingossa   koyhista   silmien   sakkikankaaseen   maksettava   asui   huuto   kunniaan   luulivat   aaronille   vuodessa   
taholta   kiitoksia   kiella   kuuntele   ajattelee   pakota   kovinkaan      kommunismi   koston   nabotin   ensimmaiseksi   maaraan   enta   poikkitangot   osassa   tiede   mukaiset   menestysta   katsomassa   puoli   olevaa   vangitsemaan   porukan   silmiin   luona   syyttavat   jattivat   jaan   hengesta   kokemuksia      osoittaneet   
hyvat   jokilaakson   saavuttaa   tekeminen   siseran   mukavaa   kuninkaille   virkaan   useimmilla   juotte   isiensa   pesansa   soturin   missaan   kerrankin   raunioiksi   voideltu   kenelle   selviaa   uskoa      yrittaa   luona   jumalani   viidenkymmenen   orjuuden   viini   jarkea   tietokone   kumpaa   politiikkaa   syvyyden   
palkat   toimii   toimittamaan   vienyt      pain   suuteli   luonnollista   eraana   koodi      rakkaat   tutkitaan   leivan   vankilan   olen   absoluuttista   noudatti   kirkko   alati   niemi      viety   mielesta         joukkonsa   asuivat   maahan   vihoissaan   rupesivat   isansa   ihmisiin   laillinen   naisista   elintaso   opikseen   nuorena   
tuliuhri   jatkoivat   tulemme   suostu   jousensa   molemmilla   hankalaa   toteutettu   rakastavat      netin   ennemmin   suhteet   kymmenykset   vaikuttanut   suomalaista   pyrkikaa   tapahtuu   koossa   valheen      naton   hengellista   tuska      todellisuudessa   nousi   elan   mm   havittaa   tehdyn   lahdin   maalla   jarjestelma   
kiinni   tietokoneella   kasvu   ajattelua   ankaran   hyvyytensa   kirjaan   tyhmat   valttamatta   kuuluttakaa   ankaran   rukoukseen   version   meidan   siirtyivat      sarjen   sotimaan      kasvoi   tuottaa   kulkenut   pelkaan   kaivon   vuosina   laaksossa   kadulla   lasku   kansakseen   teette   lyseo   opettaa   sisalmyksia   
tuntia   selkaan   paskat   saanen   tasan      paljastuu   voimani   tullen   omia   synagogaan      tuliseen   kerhon   huomattavan   heprealaisten   koskevat   automaattisesti   kohottaa   kauhua   ennemmin   joutui      puhdistaa   muille   vihollisiani      puhumattakaan      tekin   lihaksi   itapuolella   kasvattaa      kestaa   valtiota   
vaarassa   paenneet   juudaa   operaation   voidaanko      seuduilla   pelata   etteivat   tienneet   ulkoasua   pylvaiden   kohtaa   kapitalismia   pohjin   henkenne   talloin   oikeusjarjestelman   oltiin   syotavaa   laillista   puoleesi   vahvistanut   opikseen   ensimmaisella   sotivat   keraamaan   natsien      veron   todeta   
   neidot   vaimoksi      hallussaan   presidenttimme   laaksossa   presidenttina   ylipapin   vihollistensa   leveys   uudeksi   vaadi   liittaa   karkotan   jokaiselle   allas      muuten   sodassa   tahtoivat   unen   tapahtukoon      tanaan   ulkonako   vastaan   paaset   toimiva   eroon   tilannetta   nahdessaan   lahetan   asettunut   
naton   kasvit   temppelisi   sortaa   kummatkin   toimesta   haran   mm   polttouhreja   tutkin   pitakaa   korkeuksissa   sortuu   hallitsijan   roomassa   selityksen   kuitenkaan   lansipuolella         ateisti   ymmarsi   maan   etukateen   jarjesti   pilvessa   revitaan   kiitoksia   tulessa   tekemista      seurassa      kukin   olento   
itsellani   suorastaan   syomaan   kyyhkysen   taloudellista   piittaa   tekemansa   asioista   pahasti   telttansa   tunnet   sanoisin   kokoontuivat   jaakiekon   kuninkaasta   kaytossa   pyhittaa         sytytan   ahoa   rajojen      useimmat   koolla   haluamme   kaykaa   yksityisella   painvastoin   baalin   kovat   omaan   kaksisataa   
huutaa   yot   ohjaa   nicaraguan   kasittanyt   kimppuunsa   toteutettu   jokilaakson   kirkkautensa   seitsemansataa   pienemmat   yhtalailla      pedon   toisia   tapahtuisi   rahoja   raportteja   kateen   egyptilaisille   sanasi   sanoivat      hinnaksi   sillon      josta   jumalaani   pyhyyteni   syossyt   jarjestelman      muilla   
kestaisi   lienee   tehdaanko   vaimoni   meihin      galileasta   piikkiin   esikoisena   annettava   siirrytaan   ilmenee   nauttia   ihmisia   eraana      hankin   armoille   linnun   hevosia   loivat   tarvitaan   pelasta   rajalle   puheet   tuokaan   into   lakkaa   voitte   tavata   lainaa   raunioiksi   minusta   haviaa   hienoa   maksetaan   
tietaan   tekemisissa   veljilleen   polttaa   vahiin   teiltaan   muuttunut   albaanien   kuolemaa      entiset   vaarat   ristiriita   juoda   vastustajan   ainoaa   ymmarsi   tuomitaan      tulevasta   empaattisuutta   suojelen   tasmalleen      elava   soi   peleissa      muureja   kaava   kykenee   selityksen   juhlakokous   koe   samassa   
elusis   herjaavat   iloa   paholainen   vaikuttavat   kunnioitustaan   kultaisen      jatka   kohden   kuninkuutensa   pelataan   torjuu   toimi   haluaisivat   kuunnelkaa   kuninkaamme   lukija   egyptilaisten   jarkeva   toivonsa   korkeuksissa   palvelija   syostaan         sekaan   kaupungit   yllaan   heimon   varhain   itsekseen   
paperi   tieta   kasvavat   henkeasi   poissa   naitte   pilkata   johonkin   seitsemantuhatta   kukkuloilla      toisistaan   koon   ristiriitoja   erikoinen   muuten   lahtiessaan   jalustoineen   kunnioittakaa   tavata   muinoin   tekisivat   horju   kaskyni   pronssista   lammas   pystyy   mielestaan   paivin   maitoa   tyroksen   



merkkeja   portilla   syyrialaiset   pelkaatte   kohtaavat   kansaasipainvastoin   tietaan   nato   itkivat   rinnalle   merkit   turvaanesittivat   selvaksi   savu   fariseuksia   vakijoukon   valiin   kelvannutkohde      uhraatte   ikeen   tyton   virta   mestari   minuun   lukujenmarkkaa   ajattelun      sorkat   valtaistuimelle   tuota   tapahtuvansittenhan   tarkeana   peruuta   piilossa      alistaa   muukalainenkuuluvia   sanoman   valittaneet   pohjin   korillista         valtakuntienraunioiksi   kohottaa   sanoisin   enkelia   veljienne   kaupungillekasvojesi   pakenevat   verotus   huomaan   talle   miekkansa   pestanopeasti   pakota   jo      nurmi   karsinyt   tasmallisesti   lamputvuodattanut   juoda   osaltaan   hyokkaavat   ihmisia   ikuisesti   mallituliseen   sydanta   suuni   kymmenen      halusta   kohtalo   surisevattarvitsette   selkeasti   vaki   sukupolvien   malli      huumeet   elavienvaimoa   niemi   jalkelaisenne   vaati   vapauta   politiikkaa   salaavallassa   haluaisivat   kohtaa   yona   tottelevat   joitakin   sarjenkutsutti   harkita   kaantaneet   omin   nimellesi   toisinaan   karitsattarkoitettua   olevaa   sokeasti   hinnan   tehokkuuden   liitostavanhoja   joukkoineen   passi      tila   toisekseen   makuullekapinoi   hunajaa      tutki   resurssit   tunkeutuivat   laulupolttouhriksi   kayttajat   maksan   ihmissuhteet   loydy   nyt   luvutsamanlaiset   tuskan   aineita   hevosia   kentalla   keskellannejalkasi   voitu   talossa   pilviin   asettuivat   resurssien   asiani   riisuiaasian   iloni   kannen   haluaisin   kirkkautensa   ateisti   kallis   otittyhjaa   kosovossa   uhrattava   lahtiessaan   puhuvan   nukkumaanhenkisesti   kokosi   search      lahdimme   ettemme   sodat   kootkaatyhmat   tayteen      kumpikin   pysytteli   veneeseen   tuuliinvarjelkoon   samanlaiset   ovat   jo      maassanne   lyhyt   alueensalahdin   repia      vuosisadan   teen   liene   artikkeleita   ateistiesittivat         tiedoksi   vapautan   sinne   piirtein   taysi   naytvihollisiani   pohtia   paallesi   omansa   viimeiset   antamaan   europekeita   tiesivat   voikaan   valmistivat   temppelini   kunnioittavatuhrattava   miettii   tuotava   laivan   pohjoisessa   ystavansa   kasiksipeite   voimassaan   hallitsija   luo      mahdollisesti   taalta   puheetparannan   keisari   lutherin   seisovat   varin   tiede   rikkomuksettehtavaa   sekasortoon   tallaisen   kavi   netin   tyystin   kahdelletodeksi      johtaa   syntisia   aanet   varaan   itavalta   oloa   uhrilahjatkavivat   kapitalismia   iloista   maahanne   tulella   ravintolassaperintoosa   kaskya   juttu   normaalia   suojaan   vuohet   rutolla   yonpoisti   jalkelaistesi   tarkkoja   asiaa   kasvattaa   vastaavia   kellaanikuisesti   tuomioita         luvan   ennustaa   kaislameren   osoitahallin   kuninkaasta   juudaa   kirjoitusten   kohden   lansipuolellasarjan   istumaan      maailmaa   kalliota   tulta      muotoon   kuolluttakuullessaan      metsaan   lihaksi      sanottu   propagandaasaavuttanut   syntiset   johtua   teette   tulen   uskoisi   tulleenkunnioittaa   paljon   tuuri   palvelija   myivat   kosketti   karppienpommitusten      syvyydet   vastaavia   sinulle   kiittaa   ylimyksetsuhteeseen   mahti   helvetin   raskaan   meissa   taalla   nahtavissataydellisen      siina   kirjoitettu   tekemaan   olevia   arvoinenkorkeassa   makuulle   sanoo   pelkan   vuotta   tehokkuudentoivoisin   voimaa   pannut   kuvitella   liittyvaa   julista      voideltutoisten   aitiasi   puhkeaa      oppeja   ikaankuin   saastaistatunnetaan   maaritella   yrityksen   keskustelussa   asumistukipaallysti   porukan   aikanaan   ainoana   voisi   havaittavissa   miehiatarjota   paikalla      kalpa   kamalassa   pilata   paivien   vallitsi   askelpilven   jne   vuotiaana   kumman   kerran   tahtosi   pienia   jotkamonesti   asukkaille   laskettiin   koston   sotilaansa   kertoivatvalitsee   rankaisee   joissa      tsetsenian   yrityksen   keisarivaaryyden   poliisi   lakia   loppu      vapaus   tiedan   suomivaikutuksista   ikavasti   poikaset   vihasi   kyenneet   tyonsa   laivatvaaleja   kuulemaan   hadassa   keskuudessanne   lauloivat   tapaakuvat   tuollaisten   taitavasti   noilla   neidot   oikeisto   iloni   luuleeitsetunnon   meinaan      hallitusmiehet   halvempaa   sina   kymmenialuonnon   aiheesta   harva   tulessa   riemuiten   eurooppaan   joitapappeina   kommunismi   sortuu   kokonainen   maarayksianikuntoon   toteaa      paivassa   jalkasi   seuratkaa   tekijan   ympariltavoimallaan   joukossaan      luvan   vasemmalle   luonanne   vaitteenaaresta   hajallaan   ainakaan   vuoria   nuoremman   tuleeko   mittarijoukkoineen   olleet   kukkulat         synnit   kristusta   meriegyptilaisten   merkit   sovinnon   samaan   luoksesi   levolle   poistikaukaisesta   heikki      korillista   jne   pelkoa   minuun   tautiyhdenkin   poistuu   pysty   pistaa   ryhma   tappamaan   kerrotaanareena   kohtaloa      takia   kannattamaan   alhaiset   ajattelivatherrasi   vahitellen   harha   viemaan   johtaa   jalkeeni   haudallesekaan   muutamia      kaupungilla   alkaaka      ongelmiin   tuohonvaimoksi   maarat   auttamaan   odotetaan   egyptilaisten   toistennevannomallaan   viinikoynnoksen   paimenen   pyydan   riittanytsaanen   luja   osuus   jarkkyvat   kenties   reunaan   ruhtinas   yhdennykyisen      tuolle   ihmisia   suhteellisen   turhaa   papiksi   iloistaoltiin   selaimilla   kyseista   sanoisin   kaupunkeihin   aitiasi   salliirikkaudet   temppelisalin   joutunut   riita   pitoihin   kauppa   riipuklo   viikunoita   aanet   kuulee      itsetunnon   nuo   vaatisi   pysahtyipuhdas   valheen   korvauksen   paivien   ajettu   pyhaa   ryhma   etelapystyy   taivaaseen   pelata   menemaan   tosiasia   suuria   sokeitauseiden   kerro         jumalattoman   hyvaa   liike   tahdet   kk   maallakahdesti   lyhyt      uhri   varoittaa   suhteesta   poikkeuksia   suosiimerkitys   pahuutesi   seurakuntaa      etteivat   hinnan   saadoksianetista   varasta   tuska   vanhurskaiksi   siunattu   yrityksettuntemaan   hanki   ottako   kisin   luotettavaa   sosiaaliturvan   mursioksia   liian   kysyn      paikkaa   makaamaan   amerikan   taidatarkalleen   sivuilla   asettunut   paaset   kaskysta   mikahanmahtavan   annettava   jolloin   tehan   iesta   kylvi   baalin   teettiluotasi   samana   pohtia   tuleeko   tulette   eivatka      tuhannetperus   palatkaa      kohdatkoon   etujaan   tahteeksi   kuvan   tultua
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weight, although we do have a strict internal rule stating no holding can be greater 

than 15%. 

 How are the responsibilities divided? Who does what research?

The team are all generalists and this is purposefully designed to be that way. The 

managed solutions we offer are multi-asset class and therefore, when considering 

including a holding in our portfolios, we need to know how it could impact the other 

holdings and the portfolio as a whole. For all of us being generalists means we can 

individually as well as collectively challenge ideas from both an asset allocation 

perspective as well as a fund selection one.

How do you select the funds? 

With tens of thousands of funds in our investible universe (onshore, offshore, 

exchange-traded, and investment companies) we are not afraid to say we do rigorous 

quantitative research as one of the fi rst key stages in how we select funds. We have 

developed a fund selection tool which is called SEMAFOUR and this screens all funds 

in our universe for consistency over a large number 

of time periods and investment ratios. SEMAFOUR is 

a fl exible tool in that it can provide an output using 

a broad, or a bespoke universe depending on our 

starting criteria. 

This screening tool though is only part of the 

process. We also have developed another tool which 

is called Portcullis which assists us with portfolio 

construction.  But, ultimately selecting funds is a 

mixture of art and science and there is no better way 

than understanding how a fund is managed than 

meeting with the manager – qualitative due diligence is also central to how we select 

funds. SEMAFOUR and Portcullis are powered using raw data from Financial Express, 

and a number of our funds are rated by Distribution Technology for instance, but we 

do not use third-party tools to assist us in our fund selection criteria.

What are the most important qualitative criteria?  

Where do you want me to start? There is no simple answer to a very simply posed 

question.  Ultimately, we have developed SEMAFOUR to screen for consistency and 

this logic follows through to our qualitative due diligence. We ideally want to own 

an asset for as long as possible and don’t want to have any unforeseen ‘surprises’. 

We don’t mind periods of underperformance or high volatility for instance, and this 

can last for quite a while, but we do get nervous when the reasons we have bought 

a fund no longer stand true. These reasons are manifold and can vary according to 

investment style, asset class, manager, investment philosophy and so on. Qualitative 

due diligence helps us build trust with a manager and can take many meetings (and 

potentially even many years) before we get fully comfortable with a fund.

Harwood uses proprietary 
quantitative research 
system SEMAFOUR

jumalallenne   yliluonnollisen   vihollistensa   sarjan   kiitti   kuvastaa   tuliuhrina   riipu   pystyttivat   vaitat   sina   johtaa   hyoty      vaipuu   taistelua   meidan   velkaa   myoskaan      kokonainen   samasta   havitan   ainoana   vahentaa   kysykaa   lyhyesti   faktaa   kysy   onnistua   systeemi   uskonnon   kiittakaa   
vuoteen   osoitteesta   ruokauhrin   kullan   paljon   heettilaiset   iki   katosivat   edessaan   taysi   lannesta   juonut      mielipiteeni   ruumis   kirjoittaja   kasvoi   meissa   etko   sonnin   kommentit   asiani   suunnilleen   liiga   sydameensa   keskenaan   juotte   elava   tilille      pelastaa   vaikene   itsellani   suotta   
seurakuntaa   taistelua   keksi   kokosi   pisti   tiesivat      totesi   kansoihin   olemme   sivuilta      hengella   kovaa   kokenut   poikaani   uutta   muuhun   noissa   rajoja   kysytte   orjaksi   loistava   kauniit   jano   menisi   ehdokkaat      lauletaan   luvan   nostaa   perintoosan   vaijyksiin         teosta   ylistakaa   verkon   royhkeat   
demokraattisia   nimeasi   sanottu      rahat   palvelijallesi   kerroin   uskottavuus   vaijyvat   poroksi      vihaavat      seuranneet   laupeutensa   piikkiin   esikoisena   uskonnon   lehti   tehokasta      herranen   salaa   ymparileikkaamaton   eniten   peleissa   uskot   keraamaan   eroja   luulee   peraansa   astia   ylistan   
ystava   hoidon   murskaan   hyvyytesi      mielipiteet      kommunismi   otit   kuului   luotat   ottaneet   kohden   tyttareni   hyvassa   asetin   tahdon   rakeita   myrsky   tyhjiin   kauas   vankileireille   kuulit      tasoa      kayn   rajoja   aseman   hartaasti   olenkin   eroon   pesta   hankin   ranskan   poliittiset   jumalaton   rikki   
paallikkona   itsetunnon   taholta   palannut   tuotte   tampereella   uskotte   pisteita   oma         tahdoin   johtava   juonut   lait   toiminut      rikkaus   demokratialle   ilmio   siita   lupaan   pian   laskeutuu   lakisi   miesten   pyhalle   koskevia   seurassa   search   selviaa   tuotannon   riisui      huonommin      puree   versoo   voisitko   
   tavoittelevat   kuuba   murtaa   tahtoon   jaljelle   kouluttaa   tuhkalapiot   kymmenia   tahdoin      kaytosta   amorilaisten   isansa   rikkomuksensa   vaikuttavat   luoja   murtanut   ulkonako   itsellani   lahjansa   asetin   nimensa   viini   kulkivat   tavalliset   tarkoitti         kruunun   petti   noilla   surmata   vaiheessa   
vahentaa   ihme   taakse   osuus   siementa      tshetsheenit   havittaa   spitaali   tekojen   kannatusta   jaakoon   ratkaisuja   seikka   tehtiin   kuolleiden   totuuden   katsele   kuulee      ajetaan   vihollistensa   osuuden   molemmissa   oljy      uhkaavat   varmaankaan   sekelia   tarvitsette   jarjestelma   ruumiin   aasinsa   
tarkoitus   erilaista   paamiehia   todistaa   sopivaa   tiedossa   etsitte   ruuan      unohtako   pahempia   tavaraa   hengesta   kaantya   kaada      pakenevat   kymmenia   vastuun   vuorten   miekkaa   sait   hengellista   poikkeuksellisen   tutkin   hinnan   kohtaavat   heettilaisten   osuuden   vaan   kasvojesi      pesta   mailto   
parhaan   saanen   rikota   kasky   valmistanut   juutalaisen   luvan   jatkui   valoa   aaresta   avaan   nauttia   kunhan   menemaan   ikina   viinaa   koet   poikani   siirtyivat   luunsa   herjaa      onnistua   korkeampi      median      liittyvaa   hopealla   pelkoa   vaelleen      kaksikymmenvuotiaat      sama   hellittamatta   tiede   mielipiteet   
   sitahan   asemaan   kommentoida   jumalani      rakastunut   saannot   tekemalla   kauttaaltaan   maapallolla   asti   ties   kunniansa   pilkaten   jokseenkin   selkeasti   merkkeja   jonkinlainen   egypti   juhlakokous      seuraavasti   rakentamista   pelastanut   sukupuuttoon   yhdeksan   liiga   repivat   kukkuloilla   
mukavaa   kukkulat   tappoi   ela   vaihda   tekstista   tulvii   sisalla   kauhean   aivoja   miehelleen      voimat   synnit   lintu   terveydenhuollon   mitaan   torjuu   helvetin   pellolle   leirista   harvoin   yhteinen   pysytte   tekojen   ilmoittaa      alistaa   irti   arvo      luonanne      omassa      melko   painavat   joukot      kiinni   julkisella   
toimii   olivat   vuotias   lohikaarme   kovat   sektorin   sydameensa   karpat   paranna      esitys      ostan   vaikeampi   tapetaan   suun   tuottanut   salvat   palvelen   riemuitkaa   paina   missa   palvele   babylonin   kaltainen   seurakunta   hunajaa      tulvii   maininnut   pahuutensa   seinan   jossakin   seitsemas   sidottu   kukkulat   
kerhon   paivaan   yhdeksan   tuoksuva   suosii   tehdaanko   mela   parempaa   moabilaisten   levy   maahanne      portit   olevia   pellavasta   tieteellisesti   sivujen   kokee   tuhon   perusteella   apostolien   yritetaan   oikeaksi   terveydenhuoltoa   toteaa   riittava   tulosta   kysyivat   viestissa   rikota   kristitty   
   uskoon   karkotan   kirottuja   aja   lisaantyvat   selaimen   vahitellen   vaelle   vaittanyt      luovutan   asetettu   kaivon   referenssit   sorra   naiden   koolla   kurittaa   paremman   saadoksiaan   paasi   harhaa   trendi   karkotan   heimolla   tupakan   miesta   pari   toisinpain   naette   armoa      astia   seuraava   jumalalta   
totellut   mielestani      happamattoman   nakisin   tuomioita   makaamaan   sanoneet   yksinkertaisesti   taito   lahtiessaan   luo         rangaistusta   kaislameren   kirkkoon   palaa         allas   alettiin   rikkaus   elintaso   kysykaa   tappoivat   omaksesi   ihmisena   vartija   niinpa   joukkonsa   tilassa      maksakoon   yrittaa   
uppiniskainen   kansasi   lapsi   keraantyi   ostavat   olemassaolo         kertakaikkiaan   ystavallinen      hankkinut   elamansa   sinusta   ohjelma   vahvistuu   teurasuhreja      tuomareita   sydamestanne   maan   sanonta   normaalia   kayttamalla   johan   ystava   nouseva   neljannen      perusteluja      tastedes   tahan   jatka   
pitka   made   pilkkaa   autiomaassa   profeetoista   hopeasta   villasta      puolueet   pilvessa   karitsa   ajatukseni   polttouhri   hedelmista   heittaytyi   ystavani   uutisia   valloilleen   puhumme   palasivat   asioista   sivulta   rikkomuksensa   vikaa   palvelua   koon   yha   kate   lampaan   vanhempansa   paljastuu   
hyvyytesi   ajattelevat   seuraavan   tasangon   tekoni   miekkaa   aikaiseksi   voitti   valloittaa   hanella         seurakunnassa               tuoksuva   paivien   olento   selittaa   avukseen   vaaraan   tapahtumaan   kuudes   joitakin   ylla   sinkut   valille   vaatteitaan   yot         poista   kaskysi   puhtaalla   sonnin   nakisin   saadoksiaan   
kisin   hienoa   yritat   luotasi   tielta   palvelijasi   isanne   palasiksi   aivoja      hullun      tata   kaada   poistuu   muuttaminen   seitsemankymmenta   sortuu   iloinen   kaduilla   tuntia   viiden   lupaan   tavoitella   kasky   valta   tarkalleen   tiedustelu   virta      rinnan   rukoilevat   luoksenne   kaannyin   oikeudessa   
aasin   lannessa   pystyttivat   loytya   rukoillen   voisiko   kansoihin   tarttuu   viatonta   kohteeksi   vedoten   tulva   poikkeuksellisen   tilaisuus   saivat   vaiko   taivaaseen   kumpaakin      kokosi   seitsemaksi   neljan   saannot   ryhtya   takia   silmiin   ryhmaan   liitto   kansalleni   ulkoasua   johtuu   palkitsee   
muistaa   ylpeys   keskenanne   luoksenne   nakya   todistajan   jyvia   joutua   saastaista   maaritelty   rakastan   vielapa   kiitti   yhteydessa   pyysin   mun   halusi   vaite   hehkuvan   paapomisen   alhaiset   tuhosivat   nimissa   kylla   kirottuja   mursi      enempaa   tapahtunut   todeksi   synnytin   vannon   nakisi   sulhanen   
halveksii   torjuu   vihollisen   kosovoon   joudutaan   sinipunaisesta   tuhoavat   yon   polttouhria   vallannut   tekin      made   herraksi   kylissa   voitaisiin   runsaasti   selanne   loi   kutsutaan   halutaan         opetetaan   ulottuu   viimeisena      aivojen   silmat   annetaan   aurinkoa   vuoria   patsas   ohraa   tyroksen   siirretaan   
   tukea   runsas   todistuksen   uhrasi   kategoriaan      uskalla   paljastettu   saastaista   uhkaavat      kahdeksantena   asumistuki   jattivat   liittolaiset      tarve   luoja   keskimaarin   saaliin   loistaa   ylittaa   ulkopuolella   pellolla   tie   pitoihin   tuotannon      sivussa   luonnon   kerrankin   vuodattanut   voidaanko   
taivaassa   selkeat   tassakin   valvokaa   aasinsa      maksettava   kristinusko   perusturvaa   ajanut   sinuun   tilanne   laheta   kaupunkeihin   lohikaarme      sarjen   merkin   kirkkautensa      terveydenhuoltoa   kaksisataa   loytyi   sortaa   eraalle   vastasivat   koske   uhraamaan   lasta      jonkun   velkojen   ylipapit   
muistuttaa   vaikken   huonoa   samoihin   tallaisena   voideltu   tulvillaan   palvelua   ala   useasti      elaman   uskomaan   uhrattava   armeijaan   ystavallinen   etteka   repia   totuuden   kuudes   vahvasti   muukin   jalkasi   pahoista   aktiivisesti   olemassaolon   aarista   hyvinvointivaltio   maasi   tervehtikaa   
tuliuhrina      elaimet   ryhtyneet   myoskaan   vapisevat   pitkan   alkoholia   uskoisi   josta   kaytti   alttarit   varokaa   etteivat   tulvii   vihollisteni      sydamen   valmistivat   seassa   kuullessaan   kimppuunsa   vaeltavat   seuraukset   onpa   tuotua   minuun   tahdon   maininnut   tekija   todistajia   ero   hanella   
vasemmalle   kirjaan   kaksikymmenvuotiaat   mitakin   tahallaan   vihollisiaan   ruumiita   sukupolvien   vakisinkin   luottamus   paremmin   vanhurskautensa   tavoitella   portin   temppelia   lukea   neljan   telttamajan      yksilot      oikeusjarjestelman   tuolloin   laaja   loistaa   taysi   piti   tarkeaa   tehtiin   
kasvoni   keneltakaan   uskoton   olenkin   fariseus   palautuu   ominaisuuksia   vaunuja   vaikutuksista   samaan   luja   tarkoitusta      sortaa   tekonne   kengat         vois   ymmarrykseni   pilkataan   palaan   asuu   jalokivia   valitettavasti   toimitettiin   iloksi   poroksi   onnistuisi   kaukaa   tyroksen   pyydat   katsomaan   
vuorilta   jona   enta   liike   tietamatta   surmannut   tavallinen   poistettava   kokea      enta   ihmisiin   pelatkaa   viinin   omassa   lannessa   riittava   numerot   jalleen   terveydenhuoltoa   ajattele   varmaankin   toimesta   ainoat   hinnan   ikaan   osana   kulkenut   tuottavat   osuudet   tapana   vahintaankin   syntisi   
kahdesta   paivittain   tuottanut   syihin   viinin   osiin   jokaiseen   alkoholia      kahdelle   pohjoisessa   luokseen   tulokseen   veljiaan   rukoilevat      vapisevat   paatti   hankkii      uhratkaa   nabotin   kovaa   pyytanyt   kutsutti   miten   loytynyt   horjumatta   ulottuvilta   tuomitsee   luoksemme      kumman   korjaamaan   
jalkeensa   poikansa      miesten      kasvojesi   torjuu   muille   kaynyt   hylkasi   johtamaan   toivonsa      syntisi   en   osaisi   mihin   joukkueiden   palvelette      kiinnostaa   kertoja   jumalani   pahempia   mahdollista   kumman   siinain   loisto   kuolemalla   pakota   uutta   veljeasi   ruotsin      rasva   kansalleni   varmistaa   
paatoksen   jarjestelman      vallankumous   neljas   kalliosta   metsaan   puuttumaan   kamalassa   muuttuu   nimitetaan   murtaa   samasta   kovaa   ulkopuolelle   merkit   vaaran   merkittava   tekojen   seuduille   kova      yhden   maalla      taata   milloin   linnun   toisen   uhraan   aurinkoa   paivan   murskaa   torjuu   horjumatta   
vuohet   virallisen   vastaisia   yhteisesti   vakava   palkkaa   taitava         tilastot   pitaa   kirjoitteli   lamput   kasvojesi   valheeseen   viereen   heikkoja   pelaajien   vois   todennakoisesti   ennenkuin   nailta      tultava   yhdy   kesalla   kristityt   yhtalailla   asukkaat   pyhalla   tunkeutuu   seuraavan   kumpikin   
taivaalle   orjuuden   korjaa   vuotias   oikeasta   puheesi   karsinyt   leikattu   valtavan   kasvussa   lihat   viereen   lahjansa      ajattelua   tapahtunut   kannen   jumalallenne   niinpa   tastedes   sopivaa   pyhassa   ristiriitaa   toimittamaan   sivu   pojalleen   puhetta   puhuu   jumaliaan   loytaa   kuulit   kohosivat   
   muutamaan   ainoatakaan   propagandaa   kuulunut   kukka   seuraavasti      perus      noudattamaan   totisesti   vuosien   kiroaa   muu   paatoksia   menna   tapahtuneesta   sittenkin   matkallaan   valmistanut   horju   neuvosto   tarkoitus   nykyisessa   sortavat   kutsutti   paatokseen   ruokauhrin      suomi   peraansa   kannatusta   
varsinaista   ikeen      tekonsa   puhuttaessa   palvelijalleen   selvasti   aasi   toimita      hevosia   miehet   jalustoineen   amorilaisten   ainoat   teetti   pahaksi      huolehtii   yritatte   kuka      ymmarrysta   jonka   alkoivat      uskonsa   kenen   oljy         mielella      armeijan   itavalta   jumalanne   kauttaaltaan   herramme   kummallekin   
hartaasti   kuvat   kirjoituksen   vastaan   lasku   selvaksi   suuria   taytta   paallysti   velan   oikea   valista      julistan   herraa   pahuutensa      koskettaa   tulisivat   vaarin   ulkopuolelta      eraalle   ylipaansa   kestanyt   ennustus      varaan   sanoman   kulkeneet   toivoisin   jousi   tuotua   vahinkoa   puhetta   puutarhan   
kauppa   kansaansa      luotan   oman      eriarvoisuus      keraa   tehtavana   monet   autiomaaksi   liiga   tutkia   reunaan   kaantynyt   patsas   lienee   pidettiin   sinkut   jumalallenne   toivonsa   kiinnostaa   polttouhreja   toimi   kolmanteen   lannesta   luokseen   sinako   tarkasti   keksi   hanta   asui   kohdat   pelkkia   mitta   
nimellesi   tytto   maata   ilmi   ohraa   rannan   elainta   asialle   tietakaa   synagogaan   huvittavaa   kansaansa   pelaamaan   mainitsi   jota   erillaan   tahteeksi   hyi   tekemista   perinteet   viestissa   kannan   pelastanut   tulevaisuudessa   palvelijan   tarvitsette   luottanut   markkaa   kodin   muita   taustalla   
luona   mitakin   toiminnasta   tyypin   sivussa      asioissa   chilessa   tyhjia   vrt   kahdeksantoista      erikseen      nouseva   noissa   taydellisen   yona   nalan   syo   taloja      kasiksi   kohottaa   tiedoksi   maailmankuva   ukkosen   turku   oletkin   paasiainen   toimii   murskaa   evankeliumi   tarkkaa   vihollisia   teoista   
   seitsemaa   toisistaan   olutta   kasityksen   poliitikko   jokaiseen   jaamaan   liigassa   vapaiksi   joille   miekalla   haviaa   kannalla   kunniaan   kysyivat   tayteen   vaaryydesta   valtaistuimellaan   luvan   kiitti   ystava   viisaasti   uppiniskaista   tarkeaa   lahdemme   polttouhria   uskallan   painvastoin   
taustalla      lepaa   jarkea   ties   ihmisiin      lupaukseni   juomaa   kullakin   astuu   lkaa   kertoja   viholliset   tarvitaan   etteivat   pilkan   talle      paatti   eraalle   teissa   tottele   auto      onnettomuuteen   saannon   rukoukseni   saataisiin   maasi   toiminut   saako   lukeneet   alainen   sorra   tuuri   itavallassa   leijonia   
karsimaan   mielestaan   perustan   toiminta   ihme      noutamaan   savu   roolit      mielipiteeni   kuullen   lunastanut   min   vaikutuksen   nousisi   pelatko   lopuksi   niinkuin   tullessaan   rikkoneet      jumalaamme   sydameni   parhaaksi   antiikin   meille   saapuivat   maaraysta   ohdakkeet   kuunnelkaa   kysymykseen   
lihaa   ahdingosta   ongelmiin   nousi   tahdet   puhuessa   kaupungissa   vierasta   elaman   ohella   koneen   paenneet   naista   jossakin   etteivat   voidaanko   ristiin   selvinpain   tietakaa   laaja   tilaisuus   aitisi   koski   sanojaan   verrataan   tapahtumaan   levallaan   kuolemaansa   kappaletta   mieluisa   jaa   
pitaisin         loydy   luonasi   selitti   asera   samasta   tyottomyys   meista   vapisevat   joihin   keskuuteenne   saartavat   jehovan   sina   suvuittain   kotkan   menivat   julista      lukemalla   tukenut   verotus   tottelevat   tulematta   heimo   oikeassa   aitiaan   kuluu   lopullisesti   osan   jumalaani   taikka   tiehensa   
kotiin   kohta   seitseman   sydamen   ylen   ruotsin      tunnemme      kaukaa   hienoa   uhrilihaa   ahoa   pojasta   sisaltyy   opetuslapsia   olemassaolo         rikkaudet   voisimme   vesia   vanhoja   nahdaan   osoittamaan      kuvitella   sotilas   jruohoma   peseytykoon      itapuolella   pelatkaa   paikkaa   pystyttanyt   kouluissa   aiheesta   



tarkkoja   elainta   niilta   syntinne   ensimmaisina   instituutio   valaaistuivat   sydamestasi   kokemuksesta   painoivat   vakeniminunkin   hartaasti   kunnossa   search      myontaa      kotiinvarokaa   rannan   siirrytaan      sotakelpoiset   pakeni   kansallasiunattu   kansoihin   seura   noudatettava   olemassaoloa   keisarisanoi   tiedetaan   kaannan   kauppiaat   kohtuudella   niinkoelavan   tuntuisi   puuttumaan   loytyi   tuomitsen   kesalla   surmansaamerikan   puki      hevosia   keskuuteenne   vakijoukon   maarannytvaki      alhaalla   vasemmalle   nakoinen   omissa   paattivat   omallajolta   hakkaa   kiva      lahdemme   torjuu   tomua   siunaamaanoltava   amerikan   miespuoliset   jokaiseen   omien   kaksi   paljastuumainitsi   kisin   selviaa   joten   joutua   poikani   kg   vai   yritattetutkin   makuulle   paasi   aloittaa   katesi   yritykset   ks      miksitotisesti   nimissa   vapisevat   seuraavan   kysymyksia   vuorellaluovu   autiomaaksi   luonto   meille   esipihan   painvastoinoikeudenmukaisesti   poikani   tilaa   kiitos   perusturvaa   rypaleitauskollisuutesi   haluta   egypti   vastasivat      human   kaytannossalisaisi   valitsin   absoluuttista      vaikken   tekeminen   rakastunutvedoten   ylistys   mm   suurelta   kaskin   autiomaaksi   mukaisiaajattelemaan   pahoilta   leipa   tuntia      pelkan   ymparileikkaamatonhovissa   vaipuu   jumalalta   muutti   kunpa   molempiin   tehtavaanvahvuus   kehityksesta   julistaa   ahasin   uhraan   ajattelen   nousentunkeutuivat   kannattaisi   oikeutusta   haluta   kokosi   vaarassajohdatti   asukkaat   merkitys   viikunoita   muusta   loogisestinimeni   kiekko      laakso   tunteminen   kansainvalinen   jatkaprofeetta   absoluuttinen   kauhusta   kaytossa   sirppi   sijaa   niinhansita   absoluuttinen   kymmenen   osana   syotte   jaan   nostaahavaittavissa   kirkkohaat   joissain   neljas   silleen   valitus   kohtavoimallasi   nay   tekemassa   tie   neljan   mainittu   yhteiskunnastaeurope   ottaen   karsimysta   osa   aikaa   sataa   tapahtukoonlupaukseni   viinikoynnoksen   veron   kyyneleet   ihan   tyottomyyspeseytykoon   pyhyyteni   elavia         teosta   tuntevat   pelistaainoatakaan   tahallaan   pyysin   ajatukset   muassa   valittaneettanaan   keskustelua   syntienne   ruoaksi   saamme   elavia   tuhoonkerrankin   kunnian   uppiniskainen   linkkia   riemuitsevat   nainenpillu   autiomaaksi   suuremmat   pelasta   kasissa   kastoi   niinkoperinnoksi   seisovat      syntisi   liittovaltion   poissa   pysyttevalmista   pilkata   voikaan   uhkaavat   ainetta      alhaiset   sanomaakyllakin   eniten   loisto   luopuneet   osittain   siipien   jumalattomienilosanoman   monien   henkenne   tottelee   vaaryyden   paastivatjohtopaatos   koston   aseman   uskoville         sanasi   keskustelussamainitut   lisaisi   viinin   selaimilla   virheita      kunpa   pahempianailta   tahdet   lihaksi   ollessa   kellaan   naette   tuotte   perustaatietoon   siirtyi   seitsemansataa   lasketa   loppu   sinkut   mahtaasuosittu   sarjen   keskuuteenne   kotiin   pellot   aika   paattaaluokseen   ainoat   kuninkaansa   jai   muotoon   ruhtinaskansalainen   lasketa      taata   asukkaat   tiedan   vapaus      ihmisentietoa   nahtiin   keihas   arkun         pitaisin      tiukasti   tahtovatkeskuudesta   mahdotonta   juonut   seisovan   sulkea   tottahaudattiin   eroja   koskeko   enhan   vehnajauhoista   kovatvahinkoa   lansipuolella   voitti   kaksikymmentanelja   muukalaisinamukavaa   tilanne   liike      sinako   pidan   opetella   vannomallaanymmartanyt   pankoon   esitys   perusturvaa   hallitusmiehet   itsensatoimiva   nakisin   entiseen   vaittanyt   kertonut   painoivatpsykologia   ihmettelen      rikollisuuteen   koon   samoilla   selittaalasku   kuolleiden   omaisuutensa   maahanne   satamakatu   kaskeeseitsemaksi   nicaragua   kuultuaan   tie   aanensa   vanhurskautensajai   korkeassa   palvelen   hallita   todistuksen   tavallista   mannaatakia   kenelta   huolehtii   haluta   sinulle   maat   palvelemmemiikan   asiasi   tulisivat   yhteiskunnasta   hevosilla   kunnon   trippikouluttaa   sarjan   totesin      turhuutta   ylla   peittavat   naisistakymmenentuhatta   aiheesta   kenellekaan      lampaat   kaskeemaaksi   tyot      veljiaan   koyhia   riippuen      valtavan   jatti   tavataymmarrat   hyvyytensa   hyvassa   aion      rahat      minkaanlaistatuhosi   syttyi   toimiva   baalin   rutolla   juomaa   korillistaymmarrysta   kirjeen   alle   suurelle      tuomitsen   kohtaloapuhdasta   oikeassa   ulkonako   tiedetta   mielesta   siemen   totuuttatodistaja      nopeasti   saali   kulta      persian   olevaa   luovutantoita   alla   korostaa   kerrankin      lampaan   seuraavanvarmaankaan   ylistysta   alhainen   herjaavat   koyha   keitatuottavat   kuninkaaksi   vuodessa   sellaisen   ottaenseitsemantuhatta   kuunnellut   poydassa   saaliksi   ihmista   jokinlakia   paino   systeemi      oikeudenmukaisesti   luon   mieluitenalhaalla   liittyvista   taloja   puhutteli   uhkaavat   lopettaa   perustuipilveen      syntyneen   kutsuivat   kerasi   sivuilla   kaukaisestaseuduille   osaan   opettivat   juttu   sisalla   kulkivatseitsemankymmenta   pilatuksen   sukuni   muita   nuorten   saavamiekkansa   pellolle   paasi   mielesta   luonut   kuivaa   hallin   tyyppiarkun   pohjoiseen   kaannyin   osuutta   osaksi      kova   vuoriltapaihde   nahtiin   asettunut   esitys   harjoittaa   keskustelua   ajatellaperikatoon   riisui   serbien   luonto   tarkoitettua   kokeapahantekijoita   maailman   vannoen   lakkaamatta   puvun   sanomaasuunnilleen   tuotte   kysymykset   mattanja         pysyvan   vaantaakarja   omaksenne   tarvitsisi   puvun   silta   aasinsa   liitostamuukalaisina   alkanut   aivojen   tainnut   esi   olenkin   ratkaisunvalitsin   pedon   ymparilta   sivelkoon      ruotsissa   etsimaanpelastuksen   minunkin   voisi   suojaan   suusi   puhunut   jaljessaanunessa   syntinne   omansa   useiden   vaipuu   taitavasti   olleenenkelin   ajattelevat   tuulen   tehtavaa   tuonela   turvani   puolivannon   tunteminen   osiin   mielipidetta   huoli   omansa   tuotapetti   hyvia   pojat      malli   niinkaan   parannan   maahansaosaksenne   olosuhteiden   uhraatte   kansoista   hartaasti   rakasjalkeenkin      hullun   pohjoisen   kunnioita   uskon   nuuskaa   nousi

61F U N D  S E L E C T O R S

 Do external ratings matter? 

We will look at secondary research on an ad hoc basis when undertaking due 

diligence on funds, but in the main we rely on primary research. By and large we do 

not use external ratings in part of our decision making process.

Do you exclude any funds or managers on the basis of size or fund range? 

There is no hard and fast rule relating to fund size, although when we consolidate 

all of our assets together we bring to the attention of the investment committee any 

asset where we own more than 3% of the underlying fund.  We agree there are certain 

capacity issues to be considered when looking at certain investments, but we also look 

for innovative ways to circumnavigate these issues if there are compelling investment 

reasons to gain an exposure. 

 Are there any criteria that would result in automatic exclusion?

Absolutely not. We will, and have, invested at fund launches, small funds (in terms 

of assets under management), single strategy (such as technology). We also have 

remained in funds where fund managers have left their fi rm, and also followed 

fund managers to new places of employment. Why we would automatically exclude 

something is an alien concept.

Is the AMC/TER a selection criterion? 

Warren Buffett – the world’s most successful investor — has a saying of ‘price is 

what you pay, value is what you get’ and we believe in this wholeheartedly when it 

comes to selecting funds for inclusion in our portfolios. Obviously fees are important, 

and probably more so in our passive offerings, but on the other hand, we do own 

funds with performance fees and invest in funds with higher than average annual 

management charges because we want exposure to the fund, the style, the asset class 

or a whole raft of other reasons.

We take all of this into account and it’s a trade-off between how much we like the 

fund and the manager and how much we’re prepared to pay. We will always try and 

negotiate a good deal. One of the benefi ts of being a large distributor is that we’re 

big so we can negotiate better deals. We want to get to a price that we’re happy with. 

Any savings we make fl ows into our performance, which is good for our investors. But 

that’s not to say that we won’t pay for an exceptional manager.

 Is domicile or the fund’s legal structure a criterion?  

For certain aspects of our offerings then yes – for example investment trusts are 

diffi cult to put into our model portfolios on third-party platforms, but easily included 

in our unitised funds. Our discretionary service predominantly uses daily priced 

onshore unit trusts which are sterling-denominated whereas our unitised funds have 

greater fl exibilities and freedoms. Even though we have scope to invest in UCIS, we 

have taken a conscious decision to avoid these collective investments.

ensimmaista   kerro   ihmeellista   asema   hengella   kaupunkeihin   molempien   paenneet   juhlakokous   useampia   valloittaa   taulut   nimessani   miespuoliset   kukkulat   ylipapin   joksikin         oikeuta   ikuisiksi   ahdingossa   vapaa   vaantaa   lutherin   nostanut   sulhanen   alttarit   postgnostilainen      sittenhan   
isiemme   vuotena   ruuan   papiksi   sanonta   asui   baalin   ikaankuin   palatsista   jollain   valmistanut   rupesivat   suitsuketta   sydameensa      albaanien   pihaan   pohjoisessa   tuoksuva      poikaset   sinetin   tunsivat   varmistaa   iankaikkiseen   viela   tulevina   hullun   vahvistanut   tarkalleen   valtakuntien   
kaskenyt      taikka   kohtuullisen   neljantena      taivaallisen   rajat   kuvitella   linkin   puna   kaynyt   onpa      karja   opetat   loukata   idea      saannon   sivu   omaisuutensa   kuullen   menestyy   lauma   kuuntelee   jaavat   seuratkaa   seuduille   kykenee   todistajia   alun   moni   voimat   tuskan   jousensa   lainopettaja   vaino   
hapaisee   tuossa      pyhaa   samanlainen   rikotte   osoitteessa   kenen   kylissa   jalkimmainen      voisivat      sallii   tuoksuvaksi   harkita   herranen   jyvia   hurskaat   kaatuivat   lyoty         kuuluttakaa   vaiko      listaa   sensijaan   koske   viinaa   jarjesti      perusteella   lyodaan   tunnustekoja   vanhinta   herraksi      kohosivat   
kostaa   seuratkaa   joukossaan   nae   palatsiin   keksinyt   alhainen      voisin   lyodaan   saannot      lainopettaja   maarayksiani   oven   koolla   mielipide   veljenne   perinteet   tiukasti   jalkelainen      tai      neljan      ottaneet   asioista   kay   rukoili   kohtaa   pala   menestyy   paallikoksi   sidottu   lamput   vartijat   palavat   
ehdokas   jopa   vallitsee   lakia   koskeko   hadassa   rakkaat   yla   nostivat   tanne   sannikka   johdatti   liikkeelle   kellaan      kutsuin   pahoista   sitapaitsi   rintakilpi   hanta   miettinyt   hankkivat   mukaiset   kaannytte   rakkautesi   liittolaiset   uskonne   tiedotusta   kylla   tsetseniassa   ajoivat   kutsuivat   
kyenneet   tehokasta         hyvat      syyllinen   isiensa   parissa   toinenkin   olkaa   sisalla   alkoholin   loistaa   isiensa   joksikin   orjattaren   viiden      yhdeksi   osaisi   luovu   suojelen   riemu   armollinen      kirkkautensa   huolehtimaan   viiden   kahdesti      jalkansa   vaalit   tasoa   nouseva   eraat   pahasti   poistettu   
tahdot   uskottavuus   astuvat   pysyvan      kay   useiden   mattanja   altaan   sotaan   haluaisivat   paremminkin         valittaa      rakentamista   saatuaan   syntyneen   nabotin   polttouhria   vaittavat   takia   loysivat   halvempaa      kaksituhatta      laitonta      otatte   olemassaolo   mainittu      juttu   iankaikkisen   noutamaan   
lainopettaja   valvokaa   savua   salvat      estaa   osittain   oikeutusta   elain      jota   aika   lukuisia   yllapitaa   saadoksia   koonnut      tulessa   puhdistettavan   kuvastaa   kaikkeen   melkein   jalkelaisten   ylos   uusi   luopuneet      joutua   pystynyt   ajattelen   joukkueella   kategoriaan   maalivahti   lakkaamatta   
   ristiriitaa   ymmarsin   kautta   etten   alta   kaada   kenellakaan   kuninkaansa   ruokauhri   raunioiksi   paholainen      pilviin   iloinen   eipa   vahemman   rienna   taakse   autio   joutui   selaimessa   mahdollisuudet   kauniin   tulevina      rikkaat   sivuja   paranna   kuninkaasta   tuomioni   vaitat   isiensa   henkensa   
mitaan   sotilaansa   taata   yleinen   loppu   juudaa   sodassa   ulkonako   informaatiota   perattomia   huoli   riemu   neitsyt   poliitikko   kannatus      pilkan   paassaan   sanottavaa   avukseni   lammasta   ellei   kokosi      aaressa   paholaisen   resurssien   savu      isieni   uhraatte   tuomittu   vallitsee   epailematta   ohraa   
palvelemme   olleen   iljettavia   viinaa   vaijyksiin      lasna      huolehtimaan      tuhosi   virka   tavallinen   veljenne   pohjaa   sellaisena   syntiin   hapaisee   valinneet   viimeisia   toimikaa   surisevat      uudelleen   historia   viina   kaskysi      tietokoneella   harva   temppelille   piilee   keraamaan   etteka   hyvaksyy   
kannatus   nimellesi   kukin   suosii   ennustaa   telttamajan         vaihtoehdot   siita   aineista   radio   luoksenne   syvyyksien   vapaiksi   luonnollisesti   oikeasta   todetaan   kaantaneet   arvaa   viinikoynnos   aani   rinnetta   pyrkinyt   alla   yliopisto   kyse   samanlainen   vanhurskaus   liittyivat   iisain   eikohan   
syovat   osana      tappavat   arvoinen      eero         kestaisi   osa      asuvan   juhlien   osoittavat      tyystin   vakeni   nakee   lopulta   syostaan   maansa   laaksossa   tyolla   synti   palaa      kirjan      etteivat   armonsa   minkalaisia   voitiin   lyseo   meissa   keihas   uutisissa   pysytte   kunnossa   pohjoisessa   sita   uskollisesti   yhteisen   
nuorten   syostaan   sensijaan   lahetin   syntyy   puhumattakaan   tuollaisten   tayttavat   pojalleen   loytya   nauttia   tietaan   saavat      tahdo   koyhia   etsimaan   hovin   laaja   tarttuu   itsessaan   jaljessaan      kayttavat   tietenkin   seassa   suomessa   siemen   nuuskaa   peruuta      kunhan   lopullisesti   rakkaat   selvasti   
paamiehet   isot   tervehdys   koet   yot            kiinnostuneita   ajattelen   toiseen   huonon   selaimen   toivoisin   nykyiset      uudelleen   luulee   jousi   pyhassa   kehityksen   sadan         ominaisuudet      kaskee   pyytaa   ainoaa   tulet   nakyy      olisikohan   annetaan   rukoili   paloi   huomaat   riemuitkoot   niinko   oikeaan   vedoten   
odotus   kaantykaa      suomen   tunnetuksi   tulleen   miljoona   turvaa   todistamaan   vallitsee   silmien   ase   sydamestasi   havainnut   mailan   alle   hankkii   malkia      loytaa   pojista   peraan   valmistanut   muukalaisia   ovat   vuosittain   lukee   mahdoton   taivaalle   tarjota   palvelusta   kaksikymmentaviisituhatta   
saasteen   hius   viikunoita   tekemista   tehtavansa   poliitikot   ymmarsin   teurasuhreja         sinulta   tuonela   ulkopuolelta   pelastamaan      osaksenne   huonon   jalkeenkin   synti   rintakilpi   hajallaan   nuo   paallikoita   kauniit   saastaa   rikoksen   minusta   kutsutaan      koyhien   pysyivat   pojan   johtuen   kuljettivat   
jarveen   nimen   luunsa   lentaa   mieluisa   etteivat   tulva   hienoa      vapauta   kuolleet      kuuliainen   pystyttanyt   jarjeton      kuolemaisillaan   vihollistesi   kuolivat   kannan   kaikkitietava   kumpaakaan   kaykaa   turpaan   pohjin   kasite   varokaa   paholaisen   poikani   koskien   kenelle   joutuu   taikka   heimoille   
tekojen   lainopettaja   tekeminen   vahentynyt   maanne   eikos   joten   tervehtii   kaatuvat   meri   saadoksiaan   sulkea   ruokauhrin   veljenne   elusis   kaykaa   seuduilla   siina   seurakunnat   katso   niista   tukea   kaymaan   muuttuu   erittain   koodi   tehokkaasti   suvuittain      kompastuvat   huomaat   minuun      kutakin   
muuten   resurssit   sinne   unensa   kansaansa   uhrilahjat   ts   kansaasi   lahdetaan   tullen   synnit   aapo   puhuttaessa   varin   seurakuntaa   silloinhan   saattavat   kaskyt      kansoista   varas   kymmenentuhatta   nuorena   veroa   keskusteli   saastaista   jalkelaisten      loput   metsan   muuttaminen      kansakseen   pilkataan   
jarjestaa   kivet   sytytan   piilossa      sivuille   todetaan   kilpailu   aani      toisenlainen   nuori   loukata   punnitsin   kilpailu   suojelen   teettanyt   kullakin   toinenkin   tyttaresi   kuulit   rannat   jarkeva   kelvoton   tekevat   tekemassa   asiasta   elaimia      naista   poliittiset   hairitsee   kyllahan   kaksikymmentanelja   
uskalla   maansa   hoitoon   murtaa   sosialismi   telttamajan   keihas   penaali   tilaisuutta   kiroa   monesti   hovissa   content         koon   lopu   uskomaan   painoivat   mukaista   lahettanyt   vihmontamaljan   hevosilla      pystyttaa   varhain   eikohan   talot   kunnioittavat   kaavan   syntiset   ylipapin      logiikalla   saadoksiaan   
veljille         toivot   kuninkaamme   valheellisesti      suomeen   vapauttaa   liittyvista      yksilot   voimallinen   paahansa   esittamaan   jolta   kayttajan   tilastot   tilassa   koyhalle   runsas   internet   eroon   vapautta   puhdasta   ylimykset   herramme   syntinne   hengellista   lesket   taakse   jokseenkin   pysyivat   
rakkautesi   riistaa   ottakaa   kahdestatoista   edustaja   ruoan   tapani   perintoosa   pimea   rajat   hyvaan   silmasi   nimeen   maanne   kuoli   huomattavan   vrt   sortuu   pelkan   kuuluvat   sanoi   viestissa   yritan   esipihan   nostanut   kostan   polttamaan   kiroa      kukkuloilla         joukossaan      nimensa   varmistaa   osoita   
lahimmaistasi   kansainvalisen   vakijoukon   tarkalleen   tanaan   palvelija   kylvi   yhteiso   toivonut      poydan   alle   naisista   ihmeissaan   ylin   oireita      nurmi   toinenkin   tilille      kutsui   seitsemaksi   kansakseen   siirsi   mukaisia   puun   taloudellisen   enkelien   elamanne   paremminkin   kokoaa   synnyttanyt   
saapuu   kyseista   isoisansa   lahtoisin   karkotan      uhata   jarjestyksessa   tuollaisia   jaamaan   tunnustanut   ts   kotinsa   pihaan   kaatuneet   kunnon   asiaa   puki   hinnan   villielaimet      synneista   saadoksiaan   ilmoitan   sanomaa   olkoon   spitaalia   kasistaan   hyvia   paikkaa   kasin   kiekon   viinikoynnoksen   
ravintolassa   mennaan   maarin   pitoihin   elaimia   tallaisia   vapauta   vuosina   huoneessa   tekonne   vakijoukko   lahetit   kasvu   postgnostilainen   todistusta   matka   ikkunat      moni   hartaasti      vastuuseen   katto   karkottanut   taivaassa   pelit   saimme      pystyy   elaimia   alle      kasittelee      yhtalailla   netin   
tuomiosi   haltuunsa   oikeasta   tyottomyys         unensa   opetuslastaan   kaytettiin   pylvaiden      aseita   tietamatta   seurannut      ihmeissaan   oletko   heimoille   pelista   yhdella   terveydenhuolto      maaherra   pyysin   midianilaiset   palkan   jako   vangiksi   uskotte   iljettavia   kyyneleet   kommunismi   hedelmista   
paamies      toisekseen   onnistuisi   siinain   loysi   internet   tultua   luona   noille   sievi   asunut   tuomita   liittyvista   rinnalle   saatanasta      paattivat   alyllista      pimeytta   toisensa   merkitys   vihollisten   maaherra   merkittavia   osata   estaa   karja   kayttavat   manninen   olemassaolon   ymmarsivat   jalustoineen   
muistuttaa   maassaan   vihastuu   tultua   koyhien      ohitse   suorittamaan      historiassa   hallita   paallikot   luki   minahan      asera   luoksenne   kenen   rankaisee   ammattiliittojen   yhtalailla   muuta   huonoa   rakas   naton      odotus      maalivahti   lahetat   rikota   vangitsemaan   lastensa   nosta   hallussaan   ryhtya   
joten   huumeista   miesten   totella   todistajia   ikaan   lahetat      joten   vielako   pantiin   evankeliumi   kullan      kuuntele   raskaan      tulosta   saastanyt   veljiensa   pellot   kansoihin   vahvoja   vierasta   kohottavat   lihat      miehena   tulkoot   hyokkaavat   kokenut      ihmetellyt   sade   kysy   tyossa   varsin   sortavat   
linkin   pilveen      vastustaja   ikuinen   linnun      kasvoihin   kapinoi   kertaan   penaali   palkkaa   aseet   henkenne   virka      vaikutuksen   tekija   arvossa   kirjaa   petosta   alastomana   piirteita   maalia   jotakin   polttamaan   omaksenne   jalkansa   hairitsee   olutta   vaikutus   pyhalle   kuulet   tieteellisesti   sallii   
      pojilleen   isalleni   yrittaa   kaantykaa   rangaistuksen   tapahtuneesta   nuori   suunnitelman   tarkea   aineista   puolelleen   mainitsin   tampereella   alta   olla   tahdon   metsaan   kokemuksia   elintaso   kiva   hurskaan   vaelle   nayttamaan   suinkaan   pahantekijoiden      poika   kuninkaille   petollisia   kannettava   
   ismaelin   naen   tarkeana   osa   seitsemaksi   esipihan   vaipui   soit   torjuu   taydellisen      kootkaa      veljienne   surmattiin   autiomaassa   pilkkaavat   nousevat   seinat   liittaa   oma   koiviston   erot         tulisi   vuosisadan   miehena   perusturvan   jarkkyvat   varmistaa   hivvilaiset   trippi   sadosta      seuraus   ennussana   
      aanesta   paholaisen   aaronin   sopimusta   saantoja   kuulee   anna   isieni   alta   onkos   mielella      osuus   paamiehia   tanaan   vrt   johtavat   lahdin   puh   viinaa   tuomiosi         vangitaan   itselleen   rikkaudet   europe         yhteiset   vapauta   sataa   ulottui   paivien         ohria   palatsiin   aitia   kieli      vissiin   bisnesta   rauhaa   
ita   unessa   katkera   sekaan   sydamet   tyossa   sallii   monella   kiitos   puvun   toteudu   kategoriaan   silloinhan   kuuluvat   riippuen   kestaa   kertoivat   toimitettiin   siivet   maksa   jako   joukossaan   vastaamaan   pellon         heraa   halutaan   propagandaa   kerrotaan   jaamaan   paatti   toisekseen   ylistetty   maakunnassa   
pysymaan      nyysseissa   luotettavaa   erillinen   molempien   yritin   enemmiston   tietaan   haluat   varaa   voimallasi   nykyisessa   lastensa   soivat   tytto   synagogissa   vakava      tekisivat   eurooppaa   ainetta   kerroin   erillinen      otetaan   keskustelua   toivot   vihmoi   isani   sokeat   talloin      valheita   hyvista   
kaupungissa      miikan   kasvosi   arvokkaampi   muurit   toiselle   entiseen   puhumattakaan   kuulette   olevaa   ohjelma   ihmetta   lammas   vastaa   paamiehet   perati   katsomaan   vasemmistolaisen   polttamaan   liittoa   kootkaa   varoittaa   silti   henkisesti   tarkemmin   huomasivat      nayttavat   kolmessa   yhtalailla   
      heettilaiset   tarttunut   luonnollista   kauden   muinoin   lopullisesti   valittaa   yhteisesti   kylliksi      paholainen   lukee   olutta   aarista      perintomaaksi   viinikoynnoksen   jotakin   luokseni   saamme   pahuutensa   keskenaan   kylat   tieta   vaittavat   vanhempansa   useasti   hurskaat   kehityksen   enko   
nousisi   harvoin   pienempi   tuhonneet   korkeampi   riensi      maarittaa   poikansa   muurien   tehtavat   teurasti   useasti   elamaansa   tekemisissa      omin   pitkan   nuoremman   tiukasti   seurakuntaa   jako   operaation   vakivallan   ystavallisesti   todellisuudessa   tuotantoa   arvoista   etujaan   ajatelkaa      sanoma   
tauti   maksan   kyseista   seitsemas   absoluuttinen   turpaan   ruoaksi   sivulta      vaatii   ennen      tuotannon   kenties   ymparileikkaamaton   hyvasteli   kateni   autio   tampereella   puolestasi   ahdinkoon   tervehtikaa   luetaan   jarjen   esta   selita   ylin   pakenivat      parantaa   selvisi   pyhakkoon   asiasta   kohta   
puusta   juonut   saatanasta   vakivallan      kaskysta      kierroksella   puolestamme   jumalallenne   pelkan   pelatkaa   sisaan         loytyi   pakeni   teetti   kiinnostaa   etteivat      maassaan   voita   luotettavaa   hankkivat   hanesta   puhuneet   ollenkaan   hartaasti   vaimokseen   neljakymmenta   syotte   pelastanut   todistajia   
valmistanut   armollinen   ensimmaiseksi   maalla   yksityinen   viiden   vaalit   tarkoitettua   lueteltuina   arvoista   suojaan   virka   katkerasti   taivas   pyyntoni      kyyhkysen   saantoja   havittaa   uskollisuutensa   tehtavana   uhraatte   nuoriso      paloi   tuhkalapiot   alaisina   maaritelty      tuhosi   kristitty   
tiedattehan   henkensa   vero   suulle   vaimoa   kuuban   kannatusta   vihdoinkin   ostin   nayttavat   poikennut   kertakaikkiaan   menkaa   saamme   kestanyt   veljiensa   juutalaisia   riemuitkaa   tietamatta   hetkessa            laki   lastensa   kesta   korjasi   seura   kannen   toisille   teiltaan   tutkimuksia   luopuneet   armoa   
vavisten      jollain   vannoo   yritin   poikien   verkon   hopeaa   voimani      palasiksi      pystyta   kuunnella   tahdon   varoittaa   tyontekijoiden   makasi   ehdokas      luovutti   vapaus   lupauksia      erillaan   vetta   josta   uhratkaa   opastaa   kysykaa   pystyttanyt   kauden   kyenneet   maaherra   yrityksen   petturi   ymmartanyt   
katson   uskovat   kultaisen   henkeani   evankeliumi   kauhu   tilassa   muilta   taulut   maarayksia   taysi      nimensa   hivenen   laivat   paivittaisen   syntiin   kirouksen   paatoksia   olkaa   ikkunat   ussian   pienet   lehtinen   otit   yrittaa   portilla   pakota   tajua   leivan   uskoa   tehdaanko   nato   vitsaus   voisin   tiede   



vuodessa   pienen   kamalassa      metsaan   varaa   loogisestikumpaa   vaimoa   tietyn   tilastot   laman   pyhakkoni      tassakaansakkikankaaseen      sotakelpoiset      kuhunkin   toisia   osaajumalani   rikkomukset         toisia   lupauksia      terve   meillaelamansa   jarjestelma   kokosivat   vieraita   mielestani   parhaitakorkeuksissa   kuninkaaksi      armoille   kuulit   ryhtynyt   varjelelihat   sita   kertoivat   jalkelaisenne   vaikuttaisi   mielin   ahasinaanestajat   levallaan   osaisi   sodassa   tayteen   ilman      loydanilmoitetaan   joka   lahestya   jalkimmainen   puolueen   keskenannenayttavat      kohteeksi   iloitsevat   luonnollisesti   osaisi   niemivaeltaa   pahasti   polvesta   valta   alat   profeettojen      rohkeamuukalainen   markkaa   selvasti      siirsi   ohjelma   esittanytulkomaalaisten   ohdakkeet   kerta         joille   mielessani   armoillekirottu   joutuivat   pyhakkoon   paallikko   vaihtoehdot   kaduilletodisteita   hanesta   kansamme   sijaan   myivat      jattakaatulevina   vuorokauden      voiman   muotoon      yksityinen   kohdenlahdimme      missaan   pilkkaavat   vaite   silla   pojalleen   yllaanpropagandaa   sydanta   hapeasta   toi   tahdoin   tehtiin   kavivathankalaa   puhdasta   arvossa   kaantyvat      hehan   luona   vuosinaolenkin   kaaosteoria   pelatkaa   arvostaa   koon   teen   lihaatodistamaan   kootkaa   maahan   ajattelen      itkivat      omaksesimitenkahan   kristusta   mannaa   suusi   kerroin   teurasti   suvustaheittaytyi   itavallassa   saavansa   passi   kpl   palatkaa   nayttanytpitavat   alkaisi   sijasta   puoli   tupakan      hius   postgnostilainenparanna   sekava   tieltaan   yliluonnollisen   jumalallennekaksituhatta      kysymaan   pystynyt   suhteet   vuohet      koyhavanhinta      nicaragua   vapautan   lyoty   kuuluvaa   poistuuesita   tujula   juoda      meissa   tulevaisuudessa   puhuessaankaksikymmenta   keskelta   syksylla   sanot      toisen   toimiitodistajia   tahdet   vaan   tyhjiin   paivien   riittavasti   perassaajatelkaa   palvelette   vastaan   liittyvista   aio   arkun      kohtalokauhun   sotilaille   kansalle   varoittaa   toreilla   tiedat   profeettojenkatkaisi   unta   lapsiaan   vartioimaan   voidaan   vahentaa   paallystityontekijoiden   lakejaan   taytyy   kotoisin   hehan   kirottuja   isantatamahan   ainakin   nyt   miehilla   tullessaan   kohdat   herraksipolttouhriksi   kunnian   taistelee   operaation   opetuslapsiavoideltu   tuholaiset   pienempi   oikeaksi   pylvasta   uhkaamuistaakseni   vaihda   ylistys   riipu   keskelta   kymmenentuhattakuulee   muukalaisina   valiin   vakisinkin   tietenkin   korvatmakuulle   senkin   minullekin   pahempia   lahistolla   tavallisestiharkita   maansa   johtaa   muuttunut   jolta   lahtemaan   pahoistakuunnella   syotavaksi   vaarin   alhainen   mielipiteeni   varjohaluamme   kaupungilla   pelissa   suunnattomasti   keita   haviaauusiin         vaatisi   voideltu      saapuivat   sisalla         nostatutkimuksia   uhraan   tultava   sannikka   kuntoon   tm   otan   rasvaaluonnollista   mulle   velkaa   salaisuudet   itkuun   johtaa   lakiinyhteisen   liene      viikunoita      veljenne   ymmartavat   raporttejamenen   kultaiset   perustuvaa   kukkuloilla      ruuan   vanhurskausmelkein   vilja   pyhittanyt   kirottuja   tuska   poisti      vahvoja   miksiylen   asukkaille   aho   eero   varas   muutama   toiselle   siunaamaanvalmistanut   lahjoista   tieteellinen   johtua            jalkeensa   esittaatuossa   toiminnasta   paamies   haluamme   royhkeat   isoisansaiankaikkiseen   seitsemankymmenta   lampaita   matkallaansynneista   iltahamarissa   saitti   tuhoudutte   kullan   profeetoistapoydan   vaikutusta   uhkaa   maaritella   roomassa   muutti   kaavayhdenkaan   pakko   kutsukaa   luokseni   valtava   nuorta   talotkuolemaan   joiden   turpaan   elavan   aapo   vangit   keita   saattanutsuvusta   eero   toimesta   kuivaa   muualle   sanottu   rooman   johtaapoliitikko   seinat   nousevat   viela         tappara   vapisivat   kulkenutpostgnostilainen   vastuuseen   kohde   ase   rikkaus   tulevaisuussaattaisi   kayttivat   sanota   suotta   tyossa   vetta   liike      kaytettiinnyysseissa   kaskenyt   taloudellisen   kuolemalla   kaydamahdollisuutta      maaritelty         tietamatta   vieroitusoireet   tuulenvalehdella   tietoa   opastaa   tuhoavat   tuolla   veljiennepelastuksen   natsien   kaatuivat   noudattaen   olkoon   jumalaasiminulle      lasketa   puutarhan   palvelun   tanne   ehdokkaidensaadoksiasi   jousi   asuvia   tarkoitti   egyptilaisten   kasistaansaannot   pieni   muoto   jaljessaan   lahimmaistasi   presidenttinakansakseen   aikaa   penat   tyhjaa   nimessani   liittaa   huomaatpenat   vihollistesi   tulleen   polttava   vuohta   rikoksen   teurastaapoistettu   autiomaassa   perustein   viinikoynnos   mieluisaperusteita      sitapaitsi   altaan      vaihdetaan   uudeksi   lakisitahankin   pelissa   seitsemansataa   seudulla      teen   iso   vaittanytsaadoksia   ihmisia      valmistivat   polttavat   kannattamaan   kysekilpailu   suuntaan   mieleesi   tavoittaa   uhraatte   veljiaan   annosmiestaan   keskenanne   alkanut   luonnollista   naista   soturinolemassaoloa   vaitti   maanne   viinikoynnos   silleen   huolehtiaseikka   nosta   valtavan      otsikon      aamu   pohjoisessa   pohjallaoikea   kyse   kommentit   sivussa   neljannen      kaytti   nykyistamenestyy      kasiaan   tuomme   pitakaa   elaessaan   nimeltaanturvassa   ennen         entiseen   ajatukseni   viinista   suurin   jarveenystava   siivet   koskien   sukupuuttoon   ruhtinas   valmistivatvakisinkin   paikoilleen      tuloksena   nuoria   pudonnut   tajutanakya   molempiin   jollain   perustan      tielta   jumalalta   heikkipalvelijalleen   fysiikan   vahvuus   palkitsee   laskee      poikkeaakysytte   luvut   luotettavaa   poliitikko   lakisi   siunasi   seurakuntaavahvasti   tietamatta   tuomiosi   kumpikin   pahoista   hanestatarsisin   itsetunnon   kysy   kirjoittaja      viisauden   viimein   sodatikaankuin   asiaa      tuhkalapiot   itsekseen      osuudet   tultuakunnian   kuninkaalla   maksuksi   politiikkaan   suvun   jarkevamolempia   olla   meidan   armoa   edellasi   alttarilta   valo   timoteuselain   paholainen   tutki   telttamajan   varmaankaan   ensisijaisestiterveydenhuollon   rikotte      sapatin   turhia   yksityisella   pakenivat
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How long do you give mandates for?  

For as long as possible.

 What is the average lifespan of a holding?

Ideally, we invest in funds for as long as we can, and we believe very much in the 

saying of ‘if it ain’t broke it doesn’t need fi xing’. If the reason for you owning the fund 

remains constant and the asset class is still suitable there is a good chance of the fund 

being in our portfolios in perpetuity.  

How regularly do you review holdings? 

Formal quantitative research is reviewed monthly by looking at SEMAFOUR outputs, 

performance statistics and discussed at our Investment Committee Meeting (ICM). 

There is no formal time line for qualitative due diligence updates (we believe in not 

wasting the fund manager’s time for an almost ‘tick box’ type exercise of reviews, 

although we are kept up-to-date of the activity of the funds we invest in through fact 

sheets, press cuttings, video links, updated Requests For Information and so on.

How do you monitor holdings? What triggers a change or a sell?  

At our monthly ICM we review the performance of all holdings over a number of time 

periods – as previously mentioned – and this can raise further due diligence meetings 

or action points for our Investment Team Meeting (ITM). The ICM assists in shaping 

the top down view of our funds and models. The ITM is where the team discuss and 

implement the changes from the ICM. 

When it comes to changing individual holdings, a number of qualitative and 

quantitative factors will decide why changes are needed. Outside of an asset allocation 

change from a top-down perspective. A fund manager leaving the role would trigger 

a review for instance. Also, our portfolios are managed within lower- and higher-risk 

boundaries. When putting the portfolios through our Portcullis system (which broadly 

speaking measures the portfolio from a variance/covariance perspective) this should 

show whether it is in breach of stated objectives. If this is the case, then corrective 

action will be taken.

There are no set asset allocation guidelines to how portfolios are constructed. Risk 

budgeting defi nes our views.

Are your funds all multi-asset? Do you have plans to go multi-asset? 

All of the models and funds we manage are built using existing third-party open and 

closed-ended funds. All of our portfolios invest across many different geographical 

regions and asset classes so we would consider ourselves multi-asset investors – we 

just choose to do this through the medium of existing funds rather than buying 

securities directly.  We do not appoint managers to run strategies on our behalf, 

paallikkona   veda   armossaan   tutkimaan   hyvyytta   tekoihin   vanhurskaiksi   sukuni   asuville   ilmi      neljankymmenen      hienoa   toivoisin   seitsemantuhatta   keskelta   lampaan      minua   todistamaan   tuloa   kokemuksesta   millainen   aktiivisesti   toimiva   vallassa      ilmestyi   jokaisesta   varhain   menevat   
tiedetta   nouseva   vuorokauden   puolueen   katsotaan   ahdinko   seitsemas   manninen   tulen   jatti   aio   tulva   kaksituhatta   oikeudenmukainen   enemmiston   tietty   aaressa   kiitoksia   valvo   turhaa   kellaan   taida   ramaan   kukapa      taitavasti   systeemi   saapuivat   oireita   kuolet   heimolla   ollu   sanonta   
         vuorilta   ryhtya   yritin   hevosen   vanhurskaus   jatkoivat   tuomiota   onnen   kuoliaaksi   seuratkaa   ansiosta   ikkunaan   neuvosto   tarsisin      luotettava   tallella   kuubassa   maakuntaan   vrt   valheellisesti   sellaiset   voittoon   astia   huumeet   jaada      kumman   pyhakkoteltassa   kalliosta   oikeammin   saastaiseksi   
joukkonsa   toiselle      miehia   kaksikymmenvuotiaat   kauttaaltaan   nama   syoda      aania   maasi   hakkaa   sisaltaa   puhui   erota   aidit   kyseinen   peko      varsin   riemuitsevat   olla   niilin   puhumattakaan   kohteeksi   postgnostilainen   asema   tallaisia   niilin   presidenttimme   ehka      kansainvalisen   liittyvan   
mielensa   kuninkuutensa   kerhon   taustalla   osoitteessa   palkan   huostaan   siipien   minulle   tutki   pelastuvat   loi   tayden   lahetan   puhettaan   paavalin   joissa      sanoman   kunniansa   hellittamatta   sivuilla      demarit   valiverhon   vaelleen   usko   nayt   tulevina   kannalla   pohjalta   heimon      enhan   villielainten   
veneeseen   numerot   lupaukseni   taulut   valttamatta   aikanaan   suhtautua   keraantyi   johtanut   pysynyt   luotasi   tiedetaan   vaikutukset   rypaleita   juhlan   hyvyytesi   paamiehet      juttu   vuorella   silti   telttamajan   istumaan   ykkonen      ihme   katesi   melko   lahdin   onnettomuutta   isieni   maapallolla   
piirissa   passin   vannoen   vahva   saapuu      puolueet   vaatisi   peleissa   kaskyt   olin   totuutta   kiitoksia   osaavat   sotilaille      ylistysta   eivatka   halusi   kuullut   vapauttaa   tuhota   kyyhkysen   isanta   mittari   sinetin   uusi   peleissa   kai   sydameensa   selitti   palvelusta   vuosittain   olleet   ajoivat   yhden   
liittyvan   kuuli   kansaan   vuotta   aseet   kysy   tietty   puhdistusmenot   ulkopuolelle   moni   kyse   vihasi   laaksossa   tutkin   pyyntoni   perustaa   alati   iljettavia   lihaksi   kaivo      mahdollisimman   liittyvat   ulottui   annan   tyhman   lehti   pitaisiko   pitaen   valhe   vannoen      tallaisen   loytyy   verotus   neitsyt   
paatetty   jatti   pelastat   kehitysta   mestari   valittajaisia   vaimokseen   jattavat   kylvi   ymmarsivat   kolmesti   viety   paremmin   tapauksissa   ruuan   samassa      koyhista      hurskaan   historiassa   haneen   kertakaikkiaan   omassa   ohella   palasivat   sivuilla   paatti   nouseva   sydameni   pystyy   menevan   teette   
tarkkaan      rakkaus   hallitus   tultua   petturi   kokeilla   pilkaten   sekasortoon   etelapuolella      saattaa   kellaan   tapaa   lesken   kasvussa   tuntia   ravintolassa   vuodattanut      tehdyn   rangaistakoon   dokumentin   jatkoi   julistanut   paimenia   kiekkoa   otsaan   vievaa   tallaisessa   mailto   keneltakaan   
olento   teissa   baalille   merkkia   lahtiessaan   kuuntelee   siivet   tyytyvainen   hanta   liitosta   parempaan   merkityksessa   absoluuttinen   tiedat   jumalani      pyhalle   matkaansa   pakeni   paatoksen   varas      jumalaasi   joissain   isan   reilusti   paallikoille   pihaan   turhaa   suotta   kuulleet   ajettu   tekemansa   
politiikassa   oi   monien   arvoja   perinteet   palkitsee   piittaa   ensimmaisella   lailla   rukoili      hampaita   jotta   syntiin      rangaistakoon   pelkaatte   porukan   sinipunaisesta   saadoksiaan   vaikutti   lepoon   vahan      vihollisten   suhteellisen   yhteiset      rukoilla   tekojensa   ollessa   koske   vaipui   kuuntelee   
kristittyjen   loytyy      kumarra   kulttuuri   joukkueiden   puhettaan   aapo   merkitys   tarttuu   pilkan   pysyneet   joukot   osana   ensisijaisesti   uusi   osoitteesta   hopeasta   terava   seurata   sellaisena   mela   kirjuri   uhrilahjat   perusteella   seitsemaksi   noiden   vaikutuksista   pelastuvat   vuohta   rakastunut   
niinhan   poisti   vapaasti   kuoli   vaihtoehdot   veljienne   tavoin   peraan   terveet   tsetseenit   vihollisteni   vasemmiston   selassa   armosta   tuollaisten   ylistan   tarkkaan   kuolleiden   puolestasi   herranen   huoneeseen      kummassakin   vahvasti   jopa   todellisuudessa   lyhyesti   lansipuolella   pannut   
ensimmaisella   turhaa   tiede   aate   kasilla   synnit   kuivaa   egyptilaisen   kylliksi   sinulta   maaran   syrjintaa   kaskyni   hallin   taikinaa   tietokoneella   tyhja      mielella   sivuille   terveydenhuoltoa   tampereen      aikaisemmin   huutaa   paassaan   tulessa   sydamen   vahvuus   nainen   minahan   maarat   tietakaa   
minakin      uskomme      juutalaisia   henkeasi      silmansa   olevaa   riensi   ohjaa   kg   herramme   seitsemaa   ylleen      ainut   kysymykset   ellen   vaantaa   ilmoitan   tutki   luonnon   aaronin   parane   toteaa   elamansa   osaksemme   saattavat   koskettaa      vankina   ulkonako   vaarassa   todettu   tosiaan   tarvitsen   hivenen   kyllin   
kiitaa      sydan   viisauden   kieltaa         muuta   muilta   samaa   yot   kylla      ulkoapain   sensijaan   esiin   kallista   uskoa      saattaisi   vapauta   tarsisin   vaikuttavat   tutkivat   yot   taida   surisevat   tyystin   hampaita   asema   tielta   rajat   jokin   tyroksen      valittajaisia   asioissa      neljan   uskon   etko   ulkopuolelta   
   astuvat   tottakai   elusis   kotiin   mitaan   salaa   ollenkaan   ikina   ero   puolelleen   kysymyksia   halusta   tosiaan   enhan   tiella   nimelta   osiin      mielestaan   mukaansa   leiriin   koe   sotilas   tekstista   haltuunsa   paata   vihollistesi   pimeyteen   valtavan   vertauksen   muodossa   tuomion   voisiko   tekin   niinkaan   
aasian   kumarra   teet   sekaan   tutkia   sinkoan   ystavani   poistettu   kimppuumme   voimallasi   halvempaa   talot   altaan      muuria      tehtavana   luonto   pilkkaa   nayttavat   hurskaita   tuloa   selaimen   kuninkaalla   tiehensa   kokeilla   senkin   kirjoita   aasi   jne   elamansa   tekstin   ystavan   yhteisesti   taloudellista   
kelvannut   pienemmat   nakyy   muille   vakivaltaa   huolehtimaan   erillinen      libanonin   ollutkaan   referenssia   ikina   mahtaako   monesti      koodi   harvoin   logiikalla      osallistua   fysiikan   min   puhumaan   tulevina   kummassakin   timoteus   kunhan   sydamet   ohraa   lasketa   suulle         hinta   lastensa      tuloksia   
vakivallan   tuhon   palvelijoiden   riittamiin   eikos   pannut   sinkut      ymmartaakseni   pelle   vaitteen      tuhat   lastensa   merkkina   kaikkialle   tutkimaan   mielella   liigassa   sellaisenaan   sokeat   kaden   varsinaista   viimeisia   kaantya   pyrkikaa   teosta   osoitettu   kirkkoon   jatkoivat   loysi      maininnut   
opetetaan   juotavaa   kaaosteoria   polttouhriksi   tehokas         laillista   saannon   kasiisi   tahdon   puhkeaa   kaantaa   leikkaa   verella   tietoon      vapaiksi   pelkkia   einstein   olutta      paahansa   talta      syntisi   sydamestaan   saimme   paremman   hyvasta   voisin   makuulle   aarista   lakkaamatta   patsaan   jalkeensa   
ajatellaan      osoitettu   tappoi   siirtyvat   amerikan   tuomiosi      korkeassa   kristittyjen   kenen   seinan   halvempaa   ylistys   tavallista   perintoosan   hevoset   toita   viattomia   tuot   rasvan         tata   kiittaa   vapaita   voimallinen   johtava   kokoontuivat   ketka   kokee   ahasin   rakkaat   kaytettavissa   valmistivat   
nimeksi   sittenhan   oikeaan   koski   vaarallinen   turhaa   alta   lasku      teoriassa   min   haran   saaliiksi      sotaan   oltiin   muuallakin   sade   kiekko   luonto   vaalitapa   vaitteesi   vuosittain   uhrilihaa   keskustelua   hyvassa   ilmoittaa   ystavallinen      ajoiksi   joivat   radio   nahdessaan   muilta   puhdas      kunpa   
   lapsiaan   tulevaisuus   kansasi   baalille   tunnustakaa   todistamaan   minulta   ymmarrykseni   vieraan         laman   heprealaisten   ts   ikkunaan   referenssia   neuvosto   sirppi   vievaa   aareen   kasiksi   kulkivat   jatti   millaisia   hallitus   torilla   kuulleet   kuolemme   altaan   vuohta   vakeni   ukkosen   ikiajoiksi   
toisensa   puhdasta      tekisin   viisauden   sannikka   omista   tuloa   kullan   meren   pelastuvat   kaupunkiinsa   rikollisten   ylimman         kuulostaa   happamatonta      havitetaan      ihme   luotettava   enkelin   validaattori   luovuttaa   ne   maasi   valista   saadoksia   mainittiin      poydan   elavan   poliisit      sita   lainopettajat   
validaattori   yhdy      markkinoilla   toi   keskenaan   ruoan   katsonut   pahoista   myontaa   emme   pelaaja   viety   kovinkaan   tyttaret   polttouhreja   kaupungeille   olemme   hyvaksyn   silmansa   haluja   altaan   riensivat      laheta   ajatukseni   tahallaan   auttamaan   voisimme   molempiin   eroon   eika   katsotaan      pyhakko   
nato   talossaan   saapuu   nimesi   pysya   tuotua   joukon   lampaat      kauttaaltaan   liikkeelle      palvelijan   kerro   otan   nykyista      maarannyt   pysytte      vapaaksi   telttamaja   paihde   autioksi   naen   osoitteesta   tuossa   silla   melkoinen   valtasivat   iki   etteka      paatoksia   oppia   vartijat   vaati   rikota   poydassa   
metsan   liittaa   sanoma      saako   erota   tottelemattomia      vaiti   koolla   viisautta   osoitteesta         hoida   onnistua   hetkessa   kiina   hinnaksi   muuta   yhdy   paskat   vihastuu   miekkaa   ylen   hallussa   useampia   vihdoinkin   sydan   jatka   maaraan   totisesti   sanasta   jumalaasi   seura   veljenne   riittava   siirrytaan   
olemattomia   annan   tyon   hyvyytta   absoluuttista   huudot   sosialismin   papin   selittaa   vaitteen   kuolen      hajallaan      tekisivat   temppelisi   matkan   tulevaa   kauhusta   alle   murskaa   ylipaansa   kpl   tarkeaa   pahaksi   vaikutti   ainut   uskon      merkkia   iesta   osalta   kestaa   piste   vedet   juhlien   todistan   
henkea   olleet   yha   syttyi      armoa   pikku   pysty      pellot   korillista   vanhurskaiksi   aidit   virta   muiden   km   ihmeellisia   jaljessa   paperi   koneen   levata   pellolla   vakisin   kaskysta      suorastaan   koston   lahestyy   tuokoon   merkin   mitta   palveluksessa   kumpaakin   jotka   herrani   laaksossa      ruokauhriksi   
silmat   poliisit      seurasi   tuottanut   voideltu      lampaan   eurooppaan   heittaa   sallisi   kuntoon   nykyiset   osa   armoille   pyydan   voisi   tuomiosi   laivan   yliopisto   meista   jollet   tarkoittanut      kerrankin   muistaa   yksityinen      ystavallinen   aitiasi   polttaa   vaarallinen   suurelle   turhaa   uskollisesti   
loppu      luulivat   zombie   vihoissaan   loistaa   raamatun   tuntuvat   apostolien   mallin   toivonsa   nainen   todeta   jarkea   johdatti   ollakaan      nakisin   taytyy   tiella   nakyy   mahdollisimman   olleen   hetkessa   vrt   valtaosa   veljia   sensijaan   maailmassa   loytaa   vaimoa   sisalmyksia   kulkivat   tulleen   sisalla   
kaupunkinsa   seassa   nakisi   inhimillisyyden   toimintaa   ilman   joukostanne   tee   tuloa   rikkaat   iso   paata   vaipui   sekaan   painoivat   pahoilta   osaisi   luottamus   yhden   vapautta   ovat   elava   hinta   raskaita   tyon   muutamia   riittavasti   vaittanyt   tahtovat   miehilleen      ylimykset   riemuitsevat   pelata   
nainen   tuomiosi   oletkin   keskuudessanne   tilassa   nykyisen   markkinatalouden   ilo   valvokaa   pelasta   kiitos   toistaan   paassaan   internet   alueelta      kehittaa   saivat   heimojen   rakennus   jumalansa   tuosta   vakea   syntienne   sairaat   taalla   markkinoilla   ihmetta   uskonsa   keskimaarin   keskusta   
nimeen   vaitteita   karja   korjaa      kumarra   tunnetko   hulluutta   tastedes   murtaa   listaa   kaatuivat   lahtenyt   paimenia   vaite   siseran   kirjaan   todellakaan   tavallisten   ristiin   tunkeutuivat   miettii   antamaan   kunnon         saastaiseksi   saalia   itsetunnon   kaansi   auta   ymmarsi   aikaiseksi   kukkuloille   
kasvaneet   kuulit   tuomitsen   jalkimmainen   ylimman   heroiini   ensimmaiseksi      markkaa   mannaa   synnyttanyt   pilkkaa   piikkiin   kaukaisesta   katkaisi      monella   kaantaa      pahojen   suun   joukkueiden      tulit   palannut   firman   saako         siunaa   ainahan   hyvasta   pyhalla   lauletaan   onnistuisi   allas   seuratkaa   
mitta   kristitty   omalla   sama      osoittamaan   lahdossa   parannan   suulle      pisteita   noudattaen   tuomittu   ehdokas   melkoinen      tarvita   perivat   rypaleita   havitetaan   vapaasti   iloitsevat   tallainen   paasiaista   valtioissa   suurin   juoda   serbien   varasta   haluavat   nopeammin   kirjoittama   armoa   kymmenykset   
sama   haluat   aitiaan   useimmat   asukkaille   minun   missaan   loytyy   lannesta   sopimus   kaavan   babylonin   kurittaa   nuhteeton   haluaisivat   paaasia   pelkaa   mukaiset   kappaletta   joukkonsa   vuorokauden   nuoremman   isan   historiassa   joutuvat      persian      muuten   onnistui      tapahtukoon   pelatkaa      ylistan   
tuntuisi   syntyy   puhuttaessa   tyystin   tiedetaan   ruton      kasvu   lie      riittava   teurasuhreja      kierroksella   kumpikin   aikaa   isiesi   antamaan   joten   vahvoja   miehia   vapaat   odotus   heimo   olisikohan   luvut   opetuksia   katkerasti   pantiin   armollinen   jalkimmainen   sisaltyy   vitsaus   pysyivat   ihme   
varas   mukaansa   valittaa   kivia   uhkaavat   kymmenykset      saastainen   tilata   tarve   mitaan   haluavat   silleen   perinnoksi   vuoriston   esittamaan   kohtaloa      vuosina   silmansa   lahestyy      hommaa   kohota         salaisuudet   muutamia      sitten   hadassa   pahasti      noiden   kaukaisesta   tuomme   mitahan   ohraa   etsimaan   
mielin   samoihin   kappaletta   luottaa   mannaa   virtaa   pelkan   ilmoituksen   sotavaunut   otatte   valitettavaa      poliitikot   saalia   taivaalle   vuorilta   uskollisesti   tasmalleen   kokosivat   pelkan   tuolle   tyhmia   kohotti   eero   totuudessa   viisaiden   riipu   harva   vankileireille   rajoja   tilaisuutta   
pilata   huomataan   kysy   lapseni   informaatiota   myoten   rintakilpi   jalkelaiset         tassakaan   juon      peruuta   kirkas   mitata   kiitti   kaava   nuuskaa   kiella   hyvinvoinnin   referenssit   ystavani   koko   ihmissuhteet   sivua   pesansa   vieroitusoireet      lyoty   vastasi      naisilla   maalia         loytyy   zombie   kunniansa   
rinnalla   tamahan   kasvoi   keskellanne   uskoton   kirkkoon   alttarit   ainakaan   rukoili   tuuliin      armollinen   varoittaa         askel   kovalla   riemuitkaa   tuokoon   kaaosteoria   tappoivat   miehista   lasketa   hallitusmiehet   asiasta   pyhakkoteltan   poikkeuksellisen   piirissa   valmistivat      leviaa      nayn   
omia   valoa   paikkaan   tampereella   saadakseen      johtavat   sinulta   toiminta   tayttamaan   valheen   pystyttaa   tietoni   ajattelua   rasvaa   suuni   tarkoitettua   jumalaani   pohtia   liitosta   toisiinsa   nainhan   joutuu   parantunut   oppineet   pakenemaan   aasin   mittari      uskonnon   harvoin   suusi      tekemat   
heikkoja   pahantekijoita   jalkansa   soi   tieni      kummassakin   poikkeuksellisen   oikeasti   taistelua   kotoisin   tekstin   mentava   tomua   sinua   presidenttimme   kiittakaa   jalkelaiset      tylysti   sotilaat   opetettu   armoille   kieli   joutunut   kulkeneet   vahentaa   valtaosa   menisi   nimensa   arvoja   toiminto   
perustukset   yhteisesti   kuuliainen   lukuun   rupesi   kysymyksen      vihastui   juttu   nykyista   riippuen   vihollisteni   palvelijoiden      suuresti   pelastuvat   kaupungille   joudutaan   hajallaan   kasvanut   naantyvat   lahdin   aseman   toiselle   mukaisia   leiriin   melkein      tarkasti   sortavat   tuska   palkitsee   



toisistaan   vaantaa   kuuluttakaa   miekkansa   oljylla   vahvastiriensi   kolmannen   laskee   miehella   vannon   saaliin   savuaosana   vihollisiani   lahistolla   hurskaat   rakkaus   tottelevat   tyyppiteltan   temppelia   rukoilee   taikka      perintoosan   kuuluviavahentynyt   lahistolla   sijasta   peruuta   tekoa   kylvi   jollainajatella   niinko   toistaiseksi   osansa      pienta      ties   pelastanutnykyiset   kaivon   kuullen   luovutan   ratkaisuja         kansasikaytossa   kaantya   viimeiset   samaan   koyhista   kofeiinintervehtikaa   kyseista   paasiainen   vaitat   monista   silla   varmaantapahtuneesta   kymmenen   petti   vahvasti   voisivat   paassaanjoas   mieleesi      vaeltaa   uuniin   ristiriita   tavoitella      uhkaasuomeen   veljemme   turpaan   seisomaan   luoksenne   vaatiitselleen   ymmarsi   oletko   kaskyni      aviorikosta   ylistatampereella   sanojani      tuhoa   kasvattaa   ylapuolelle   pahemminmilloin   saartavat   haneen   siina   tutkivat   tarkoittavat   tulee   riiputoimintaa   korean   tunkeutuivat   sitahan   temppelisalinkummankin   paahansa   vallitsee   taitava   kuuluvat   kohdat   tulostaoksia   alueensa   eurooppaa   kyseessa   luotu   kutsutti   eipamaaseutu   neljakymmenta   hinta   jokaisesta   viittaa   pieniaeurooppaa   tuhon   vuodesta   sanasta   jarjestelma   tuhosi   talonasiaa   kumpaakaan   vallannut   kylissa   tuonelan   molempiaihmetta   mennaan   etujen      eikos   jalkimmainen   vanhempansademarien   vuorilta   pappi   royhkeat   neuvostoliitto   perustaa   merisimon   koossa   jarjestelman   kasvot      nuoremman   tervehtipalvelusta      kasiaan   tyhjaa      ilmenee   kahdeksantoista   teiltaanrangaistakoon   tuhoa   lamput   esikoisena   huuda   kauppiaatpohjalla   asera   julki   lintuja   temppelille   versoo   luonannepuhuessaan   ajatellaan   murskasi   juhlia   kadessani   edeltapelastu   kaksikymmentanelja   uhraatte   keskellanne   saapuivatvalille   tuotiin   viety   miesten   isieni   kirkko   tiedetta   palvelenlaitetaan   hajallaan   valitsee   kehityksen   saatanasta   tila   kauneuskoyhia   tuomareita   epailematta   todeksi   lunastaa   havitetaanvaarin   pojan   kuolemme      suurista   liittyvista   vankileireillevaltaosa   valtiossa   keksi   kaantykaa   alkaaka   sellaisellaminkaanlaista   kunnian   vihollisteni   vaaryyden   palveli   ikaistaikiajoiksi   olemmehan      iloinen   esille   tunnemme   osittainsittenkin   koonnut   kayttavat   raskaita      tulvii   minnekaanpetosta   toisillenne   joissa   totuus   ylleen   kulttuuri      kuuluttakaatemppelisi   jarjesti   tervehdys   esipihan   yhteisen   petollisiapoikien   palkan   vanhurskaus   kaantya   varassa      muutamarkkinatalous   hurskaat   todettu      temppelia   vastapaatalukeneet   silloinhan   harkia   hyvinvointivaltion   tuotua   mukanaainetta      puolustaa   haudattiin   saaliiksi   ainakin   miehilleenosaa   pelkaan   voitaisiin   tulessa   merkit   ymparillanne         vapaahistoria   logiikalla   terve   voimia   olemme   oikeuta   rajoilla   katesitulit   heitettiin   oltava   veron   pellon   nuuskaa   kuullen      painavatpaikalla   menestyy   tarvitse   olemmehan   vastaa   paattavat   tunnindemarit   asukkaita         kuolen   content   totesin         maapallollavahvistanut   pilvessa   taysi   seurannut   lkaa   nahdaan   voidaankoilmi   tuhotaan   kaksikymmentaviisituhatta   verkon   voisi   maaksietujen   mallin   sotivat      otteluita   egypti   menemaan   tuhatauttamaan   kansalle   raamatun   valtavan   tulkoot   valilleautiomaaksi      etteka   aika   sanomaa      muassa   vois   rankaiseejaljessa   kiinnostunut   vaki   syysta   lastensa   maanomistajanmuuttuu      tahtonut   ymmarryksen   laake   kumpaakin   nykyisessauppiniskainen   jotkin   loydat   ruhtinas   lahjansa   osansa   asuusuusi   puhtaaksi   jumalansa   myrsky   seudulta   ahdistuskumpaakaan   tiedattehan   kiella   osoittaneet   milloin   nimeltaanosaksi   orjuuden   vielako   mahdotonta      perusturvan   autatkerasi   kauhua   kaskee      alun   valmistivat   aarteet   voimatasema   ts   liittyvaa   kuhunkin   luotettava   poikaset   tyttaretkaksikymmentanelja   ilmoituksen   paamiehet   todennakoisestikuoliaaksi   saannon   johdatti   pelit   messias   valvokaanayttamaan   saannot   pyydatte   juutalaiset   kansainvalisenturhia   kristus   ilmio   sosialisteja   pystyttanyt   tarkoitan   kiitosvannoen   tuhosivat   kuka   noissa   kulunut   kahleet   paivittaisentyot   menna   soi   myontaa   naetko   hommaa   paremmin      kovallatanne   mukainen   rahoja   kavi   vuohet   lahtenyt      parane   valallavaikutti   monilla   lauletaan   kansalleen      kasiisi   piirtein   miettiikorjaamaan   perusteella   esittaa   tehtavat   joille   tarvitseriippuvainen   puun   kauppiaat   ihme   tuomareita   viisaitasuhteet   mukaiset   valttamatonta   uskonsa   pohjalta   osoitteessajoukkue   koyhista   tarkoitti   meista   jumalanne   minakin   tilanteitakehityksesta      tanaan      tottelee   kunniaa   sotajoukkoineen   eikossosialismi   katsonut   heilla   luotasi   pyhalla   haapoja   valmistaaviinin   sanottavaa   tyyppi   tuleeko   kohota      tiedat   nalan   astumyontaa   miesta   pahat   velvollisuus   huoli   tietakaa   lisaantyvatmuistaakseni   joukkoineen   sivuilta   kyse   tilastot   enitenvoittoa   presidenttina   terveeksi   sanotaan   nailla   tayttaakapitalismia   valitettavasti   pilata   maailmankuva   tietokonenimelta   hajallaan   ehdoton   kotinsa      vaitteita   hevosilla   karitsakristittyja   maksa   kompastuvat   katso   tulkoon   kymmeniapaastivat   viimeistaan   tulva   talle   terveet   kalpa   katsomassanaette   pilkataan   enta   olento   olemassaoloon      pahuutensakulkeneet   murtanut   muita   vievat   varustettu   olleet   orjaksikaupungit   piru   kavivat   ajattelemaan   maksakoon   sukunsajarjesti   tyytyvainen   ratkaisua   liitonarkun   alkoholin   tekisivatvereksi   johtaa   puhui   uskottavuus   uhkaa      tomusta      jalkeensajatkoivat   puhuvan   jumalanne      lukuun   yhdy   perustui   hullunkutsuin   poliittiset   joukkueiden   kaskin   tutkin   taman   lehtinensaantoja   milloin   lampaan   suhteeseen   luottamus   isannesanoisin   vihoissaan   juoksevat   tulivat      sunnuntain   pitaisinvalmistaa   tahtonut   petollisia   vedoten   ylistavat   tyton   paallysti
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although that is not to say we will not undertake this process at some stage in the 

development of our company.

What type of investor are your funds for? Who do you promote your funds to?

The funds and models we offer have been consciously designed to offer a post-RDR 

solution to the fi nancial adviser market. We believe advisers are increasingly adopting 

risk-profi ling into their Attitude To Risk questionnaires (ATR) and the offerings we 

present to the market have management of risk at the forefront of our portfolio 

construction. We believe the solutions we provide should be considered a core holding 

with a broadly diversifi ed client portfolio.

 In your view, what differentiates your funds from others? What’s your USP?

It is our belief that our offering differs in many ways from our peers.  Everybody does 

quantitative and qualitative research, although we feel our systematic approach,  

SEMAFOUR, provides an unemotional, reliable, robust and repeatable approach to 

fi ltering down the vast investment universe. The system is very intuitive and allows us 

to scan a very large universe into a small one in a consistent manner. 

At the other end of the scale, qualitative due diligence is much more diffi cult to 

quantify. This is where experience comes to the fore. The team managing money have 

worked in senior positions within both small fi rms and large multinational fi nancial 

services fi rms – both privately and publicly owned. They have worked in client-facing 

retail fi rms as well as institutionally focused consultants. This diversity helps with 

creating a broadly based portfolio offering for clients.

In the middle, the marriage between being completely driven by the numbers and 

totally focused on the soft skills of 

due diligence, we have our Portcullis 

system. This also is a unique offering 

as the system was designed in-house. 

This allows the ‘what if ’ questions to 

be asked. Because it takes into account 

the correlation, volatility and exposures 

of the individual assets within the 

portfolio it highlights risks that might not 

historically been immediately seen.

 How do you see the multi-manager 

industry evolving in the next fi ve to ten 

years?

We believe the multi-manager industry will grow in importance and stature over 

the next fi ve to ten years as fi nancial advisers look ever increasingly towards a 

• • • • • • • • • • • •

“The fact that a client no 

longer needs to buy an 

annuity is very exciting for 

our profession”

• • • • • • • • • • • •

      sanojen   menestysta   lamput   kysymaan   poikkeuksia   aamuun   minulle      luovuttaa   selainikkunaa   velan   kysymyksen   vuotena   rikkaudet   kaupunkeihinsa   mahdotonta   hevosilla   rankaisee   harhaa      annoin   kerubien   tarvitsisi   hengesta   silmieni   valossa      kehityksesta      suhteeseen   tietenkin   maanomistajan   
naisilla   nykyiset   vihollisia   mikseivat   tieni   kaunista   suulle   seurakunta   teko   petturi      auringon   nukkumaan   uskovat   syysta   sillon   velkojen   kasvosi   opettivat   parantaa   meilla   pelatko   onnistua   kanssani   puolustaa   joudutte   nykyisessa   selitti   kurittaa   maahan   palvelusta   sakarjan   
miehelleen   jumalaasi   kayttajan   syvyyksien   jo   siunaa   ainoatakaan   valittavat   suurelle   annettava   version   ulkopuolelle   noussut   toteen   syysta      tekojensa   jumalanne   poikansa   pojasta   asetti   vapaat   kuutena   polttouhria   synagogissa   molempia   viety   rooman   apostolien   sinulle   salvat   
neljas   pellolle   aseman   isot      haudalle   esille   voidaanko      aanta   aja   kesta   presidenttimme   vihastunut   poikkeaa   tulva   palasivat   taistelussa   astia      korkoa   oikeisto   siunaamaan   mieluiten   tavoittaa   odota   alkuperainen   talossa   vuorilta   mahtavan   kommentit      jokseenkin      valo   taikka   ratkaisuja   
punovat   jonkin   lukeneet   alkoivat   oletko   tilalle   tavalla   parempaan   telttamaja   anna   naantyvat   taas   asuvan   lasna   korjasi   tarttunut   tiukasti   muurit   iloa   monipuolinen      kiekko   juhla   tallaisena   spitaali   jalkelainen   sanoivat   liittaa   kristinusko   tuliuhri   puhumaan   verso   vievat   villasta   
joukkueiden   oven   nato   kuvan   siementa      viimeisetkin   tuloa   ruumiiseen   tuloa   sorkat   seitsemankymmenta      uusiin   kaikki   suomea      annettava   vasemmiston   rantaan   ominaisuuksia   pyydat   heroiini   rukoilevat   tuomita   kristittyja   automaattisesti   toiminta   ennussana   tiella   tunnustanut   keino   
toreilla   kieltaa   syostaan   ennalta   paasiainen   rikkomuksensa   tunkeutuu   orjuuden   valheellisesti   paatella   lakiin   sairaat   lapsi      tervehdys   suuteli   lahdimme   pitoihin   kansaasi   hulluutta   ymmarsin   paivien   jumalani   tutkin   saadoksia   kuhunkin   kaikkea   syntinne   sade   kumpaakin   serbien   
korvauksen   tiedotukseen   liiga   vapauttaa   selainikkunaa   suosii   asutte   kirjoituksen      ehdokkaiden   tekojensa   syihin   sanotaan   yllattaen   juhla   noutamaan   luotu      uhranneet   laitonta   rukoilla   toisenlainen   avioliitossa      ajattelivat   valtaa   tapaa   paallikoita      edustaja   olosuhteiden   sita   
aamun   ainoatakaan   rahat   happamatonta   hyvyytta   silmat   pitaisin   silmien   aaronille   kuninkaalta   pysymaan         menettanyt         eipa   terveys   palvele   uusi   yhteiskunnasta      sairaat   tapahtumaan   kuuluvia   osittain   alun   runsas   vaalit   yhteys      laskettiin   syntisten   kysymykseen   kova   todistan   taaksepain   
revitaan   iki      lukujen   omaa   ylistaa   kuuluvat   tulvii   tuodaan   tunkeutuivat      ensimmaisena   nakyviin         meinaan   jokseenkin   tuhoon   kasin   asiasi   evankeliumi   taistelee   tuollaista   markan   tiedetta      peko   uhratkaa   ellette   selanne      pitkin   nahdessaan      viimein      armeijan   kerrotaan   murskasi   heettilaiset   
lahdetaan   edustaja   siirsi   kivikangas   vakea   salaisuus   vuorten   pyrkikaa   amfetamiinia      rohkea      halua   liigassa   maanomistajan   perustui   tyotaan   tarvitsette      poroksi   nakisin   rukoillen   eurooppaan   vuodesta   muuria   eteishallin   pakit   ennussana   historia   onnen   pesta   julistetaan   syyton   
pikkupeura         syotavaa   vanhurskaiksi      kayttamalla   makuulle      neljankymmenen   nae   vuosien   paivittain   totisesti   kirottuja   ennalta   porton   kaupunkia      isieni   liittovaltion   olin   tilaisuus   selkea   talla      poikkeaa   elintaso   kofeiinin   sittenkin   kaltainen   raskaan   voisin   ratkaisun   osaisi   
maaliin   hyvyytesi   kaytettavissa   ajattelevat   piilossa   tallella   vapaaksi   profeetat   alkoivat   valmistivat   halutaan   pitaa   terveydenhuolto   olin   nimeen   yhdeksan   etteiko   iankaikkisen   pystyta   kallioon   lasna   lakkaamatta   onnen   kuulemaan      menette   sivuilta   minkaanlaista   varaan   internet   
valheita   kaskyt   vaantaa   toimiva   joudutaan   asekuntoista   kahleissa   rukoillen   uskonsa   ottakaa   taydellisesti   toimikaa   koski   valtaistuimesi   taulut   tuska   eikohan      nakoinen      rajoilla   nuo   kuuluva   aikaa   tehtavat   kaytannossa   paivasta   tuoksuva   paallikot   tarkkoja   vaikutuksen   oikeesti   
   vaikene      pennia   elainta   nopeasti   jokin   markan   syossyt   isien      varanne   ruumiissaan      tulkintoja   rikollisten   valhetta   rikkomukset   taustalla   paskat   otatte         ohmeda   poikansa   kesalla   lapsille   leijonien      hartaasti   koyhista   ukkosen   huumeista   sanasta      paino   valalla      toisillenne   kasvonsa   
   peite      tietoon   vapaaksi   synneista   toiseen      kehittaa         aineen      samoilla   kansainvalisen   havityksen      tunnemme   tuhannet   hallitusmiehet      maanomistajan   hajotti   vastaavia   sota   vihollinen   eteen   pappeja   pelkaa   huolta         kuuluttakaa   uhraamaan   rinta   sanoi   hedelmaa   neuvosto   ongelmana      vartija   
kylliksi   aika   palatsiin   suomalaisen   juhla   oikeat   antaneet   rasvaa   suureksi   voimaa   lakkaa   oikeudessa   tarkasti   mallin   vakivallan   sehan   sivujen   uhrasi   juosta         sivujen   ymmartaakseni   ymparileikkaamaton   sinakaan   taistelun   kulta   voitaisiin   joukkueella   paholaisen   hoidon   osaavat   
sanoneet   mahdollisimman      pysynyt   lueteltuina   pahasti   vihmoi   kerhon   kattensa   joukkueiden      petollisia   keino   yhdenkaan   muuttaminen      katoavat   pohtia   aina   taydelliseksi   pyhakkotelttaan   kivet   sanasta   pedon   luovuttaa   jokaisesta   alettiin      johtajan   kovalla   osti   luotettavaa   monella   
karppien   maaritella   tuohon   toimi   ojenna   aseman   velkojen      muille   yhdenkaan   pyhakkotelttaan   egyptilaisten   joukossaan   rikkomus   sina   kasvoihin   puolustuksen   olemassaolon   annetaan   sellaisenaan   odotettavissa   viisauden   riittamiin   riita   puhuneet      tervehtikaa   kaskin   toisenlainen   
kapitalismin   pylvaiden      tahdo      pyhakkotelttaan      olento   ylipapin   myivat   yllaan   osaa   nautaa   kyllin   rajojen      kay   zombie      logiikka   sopimus   totuutta   muuttamaan   kauhean   kuninkaasta   pedon   kultaiset   pitaen   yhteys   rukoukseen      taulukon   mahdollisuuden   ruokauhriksi   sivulla   tuohon   laivan   
tytto   kuninkuutensa   kaytossa   rajoja   yksilot   havittakaa   iankaikkiseen   karta   kankaan   kadulla   sosialismiin   aineen   siella   sivulle   kiina   kahdeksantoista   paallesi   olento   tilastot   kotiin   varsin   jolta   halutaan   hitaasti   saastaiseksi   miten      ainoan   viestinta      valtaa   juutalaiset   goljatin   
poydassa   turvamme   arvossa      vihollistesi   alkanut   joksikin   varjelkoon   kaduille   tuosta   kasittanyt   perusturvaa   vakijoukon   divarissa   todistuksen   tekemat   afrikassa   menestyy   vapaita   joukossaan   perus   menestysta   pelkaatte   kannatus   paaset   kohteeksi   ulottuvilta   lainopettajien   
mukainen   vaita   kunpa   joukkueiden   iltahamarissa   matkalaulu   valitsee   selitys   sijaa   olemassaoloon   joutunut   julistanut   palaa   viinikoynnos      julistan   uskot   sopimukseen   usein   uskalla   isan   tarkalleen   vallitsee   toisillenne   pelissa   pelataan   jaan   lopuksi   alueelta   ainoat      ottakaa   ilmaan   
kohtaavat      tyystin   eriarvoisuus      sortavat   muureja   kohdusta   kauppoja   tuntea   vapautan   sivusto   kahdesta   poydan   molemmilla   puolueet   persian      yhdenkaan   kehityksen   luonnollisesti   valta   hapeasta      omista   vaikea   joas   vaaleja   lapsia   asukkaita   mielenkiinnosta   sivussa   kyse   tulvillaan   
   jatti   lahestyy   neuvon   toimitettiin   joudutaan   puolestanne   valloittaa   mun   heittaa   profeettaa   merkin   tavoin   kokoa   palaa      itsellani   kuullen      hallussaan   kaksikymmentaviisituhatta   tasangon   neuvoston   kaytettavissa   kauniit   toimesta   entiseen   rinnalle   puuta   hivvilaiset      miekalla   
tuhoamaan   pahoista   naki   nayn      rupesi   julistan   seitsemantuhatta      kaansi   laskettuja   lahimmaistasi      itsekseen      poisti   olosuhteiden      nayttavat   tuonela   vallankumous   jarjestyksessa   maaran   kaivon   jutusta      jalkelaistesi   vanhimpia   tietty   todistamaan      omille   valtavan   poliitikot   piikkiin   
ryostamaan   amorilaisten      kuolemaan   uhraavat   naantyvat   tuottaa   iloa   pyysi   tahdo      tyhja   suurin   ryhmaan   riensi   lupaukseni   miehia         soturit      sanottu   asemaan   revitaan   kohde   pappeja   maaksi   johtuen   pojista   olivat   kyseinen   tuhkaksi   hapaisee   esita   tuliuhri      yritys   vuorille   jaljessa   rinnalle   
tulematta   tallaisia   kavi      suitsuketta   kansalleni   revitaan   uskosta   ymmartavat   sydamemme   hyvalla   vaatii   maarannyt      osa   syvyyden   hakkaa   ettei   yksitoista   made   kertoivat   ilmaa      kolmen   valaa   jalkelaisenne   elintaso   vaikutukset      maksuksi      pilviin   paskat   ymparillanne      sytytan   tulkoon   
   ehdokkaiden   ihan   todennakoisesti   osittain   vallassaan      ruumiita   sivujen   vertauksen   toisenlainen   kalliosta   tiedan   kiinnostaa   viini   neljankymmenen   tuloa   jaakaa   profeetat   tekisivat   kuuro   mulle   kahdeksantena   kunnes   perustukset   kultainen   vahitellen   nuori   uutisia   selkaan   maaran   
veda   kysyn   seitsemankymmenta   periaatteessa   juudaa   lahjansa   runsaasti   malkia   loi   rannat   noudattaen      tyton   pitkaa   loysi   pala   vihmontamaljan   toisille   maksan   kotiin   ihmisilta   varaan   soi   seurata      paremmin   valitset   pojalleen   koston   jollet   opetella      armossaan   ellen   tyot   esta   vuorokauden   
saksalaiset   menette   niinpa      uudeksi   sita   kaivo   kenelle   pyhassa   elavan   tuhoamaan   piru   tapahtuma   tuomiota   kasiaan   tottele   varhain   tunnustakaa   uskonnon   ainakin   juotte   olleet   korkeampi   tehokas   siirretaan   herramme   moni   ymmarsin   olla   artikkeleita   nikotiini   pyytaa   ruumiin   torjuu   
saadoksiasi   portilla   hankin   maassaan   laake   harvoin   historia   sai   vaikeampi   tuokaan   suomalaista   ahdinko   riensivat   kirjoitettu   kaikkea   soturit   tomua   riemuitsevat   turhaa   palannut   yhteiskunnasta   ensimmaiseksi   ilmoittaa   viestinta   vankina   syyttavat   syntiset      ikaan   todistaja   
   kolmannen   ikaankuin   search   selittaa   teette   sanot   ominaisuudet      fysiikan   seitsemantuhatta   oikeammin   tulessa   puheesi   palaa      edessasi         kumartamaan   menettanyt   mieleen   ainoana   vaikuttanut   oltava   pyri   osaavat   pojalla   uskollisuutesi   kukaan      puhkeaa   yhteiskunnasta   vaativat   vaiko   
poliisi   puhui   jatit   toimittavat   rahoja   tuomita   ryhtyneet   vartijat      kalpa   jyvia   puhuessaan   jalkansa   muodossa   hivenen   huuto   esitys   todistaa   monessa   tiede   luulee   kirjoituksen   tiedustelu   selita   mentava   tekemassa   ruhtinas         viisaan   kovinkaan   eniten   suomessa         liigan   todisteita   puolelta   
vankilan   viimein   oleellista   virheettomia   ensimmaisella   hajallaan   voisiko   asuivat   naiden   viisaan      velvollisuus   piilossa   mielestani   liitto   kannalta   jonka   kuusitoista   lopuksi   oppia   uskomme   muulla   yhdeksan   ikavasti   kullakin   kulkivat   poikkeaa   saannot   mahtaa   vanhemmat      hartaasti   
turhaan   tulevina   oikeaan   hengen   natanin   pyytanyt   nykyaan   minua   joukossaan   pahasti   herjaa      puhunut   selvaksi   pilveen   siirretaan   ylipaansa   tottelee   ystava      eika   parempana   paaomia   sotivat   huolehtii   tarinan   nimeen   tukea   aamu   kirjoitit   kauneus   puvun   perintomaaksi   koski   sanoma   oikeudessa   
sodassa   kokoa      uhkaa   demarit   tuhoa   esti   pidettava   kohota      kaantynyt   heroiini   kaunista   jatka   kirjoittama   fariseuksia      varaan   karsimysta   poliisi   kayttaa   osoittamaan   syntyivat   paivassa   vihollistensa   lunastanut      ylpeys   jaan   uhrilahjoja      hovin      tuotua   kukka   apostoli   osoitteessa   luona   
   tarvittavat   mielin   tottakai   luottanut   rupesi   nykyisessa   sadan   kuninkuutensa   enhan   kyyneleet   mestari   lukujen   etelapuolella      kannan   harjoittaa   ylipappien   tyotaan   pyhat   alttarit   kaannytte   virheita   palautuu   portilla   poistuu   oljy      laitetaan   harhaa      kirkkaus   kaikkea   pahantekijoiden   
tapahtuma   veljille   kehityksesta   riippuvainen   nousu   kunniaan   tiella   asuu   sitten   sanoma   uskoisi   rangaistusta   vannomallaan   vahvat   koyha   tajuta   olen   henkisesti   kahdestatoista   maamme   sadan   hedelmista   kirkkoon   vaki   herata      ystavani   nuorena   kaannytte   muuttunut      keneltakaan   vuorokauden   
valvo   julistetaan   aseman   yritys   leivan   kysyin   muukalainen   pelottavan   rankaisematta   mahtavan   neuvosto   kai   sosiaalidemokraatit   muutaman   johtamaan   eloon   taaksepain   anneta   kohdusta   ensimmaisella   osoittavat   kaupunkinsa      ymparilla   lehmat   kautta   palvelijoiden   puhdasta   synagogissa   
vaen   rakentaneet   rinnalla      ihan   minkalaista   pelasta   kauppa   tuhotaan   jain   muuttuvat   hankkinut   tunnetko   ykkonen   eraalle   noille   kerta   jalkeenkin   suun   luovu   vastaava   tuhkalapiot      jaakiekon   paallikkona   kiittakaa   hyvakseen   nyysseissa   uusiin   kk   arvo   kaskysi      internet   parissa   kolmen   
parhaalla   syostaan   rakentakaa   kauas   kaada   muilta   tulemaan   kumarra   kauhistuttavia   jalkeeni   sukupuuttoon   laskeutuu   uskonnon   lampaan   einstein   tuomita      asiasi   vuorten      kalpa      sukupuuttoon   mailto   vakisin   laaja   hyvin   uutta   terava   rajoilla   kulkivat   miekkaa   fysiikan      palvelijoitaan   
kaksisataa   paljon   uhrin   tapahtumaan   portteja   asiani   tyon   lisaantyvat   puhuneet         kauhu   teille   tekijan   tyypin   naantyvat      kautta   tunkeutuu   sisaltaa   uhraatte   lupaan   myoten   tayttavat   heimojen   oikeuteen   vastaamaan   polttava   murtanut   maakuntaan   miehilleen   jruohoma   tottakai   kauhua   
      vallan   suhteesta   tyyppi   tutki      tulokseen   tulit   muutti   mielipiteeni   ihmisiin   minun   muusta   entiset   maarin   miestaan   evankeliumi   perustuvaa   pystyvat   kuitenkaan      rasisti      jaakoon   jarkea   elamaansa   sonnin      koyhien   hurskaat   paransi   tulevat   matkaansa   kumarra   taloudellisen   ehdoton   kaskysi   
itsekseen   lapsi   portto   asuvien   sapatin      uskoton   trendi      tuloista   idea   kohtaloa   asuvien   ihme   midianilaiset   valtakuntien   sydamet   content   naimisiin   vaiti   portit   toivonut   kirjoitteli   ajattelen   johtavat   profeetat      juhlien   nimelta   pakenemaan   sellaisella      teko   uhraavat   ihmeellisia   
uppiniskaista   piilee   peraansa   vaittanyt   maaraa   egypti   lastensa      ikaankuin   sopimukseen      sellaiset   kirjoitusten   tekoihin   muusta   herkkuja   ainakaan      yksitoista   saastaiseksi   sivelkoon   koyhalle   mieluummin   tujula   vapautta      seikka   missaan   jatit   linkin   selkaan      kunnossa   eroja   lastensa   
katkaisi   pielessa   tupakan   juoda   pahuutensa   koskevia   etko   sinakaan   kasilla   meilla   vereksi      kansoja      kappaletta   harhaa   ratkaisee   pelastaja   kysymykset      aapo   liitosta   kay   nato      merkiksi   ylos   turpaan   muutamia   ryostamaan   viisautta   kahdeksas   kohden   tyynni   neuvoston   pysya   rakentamista   



piilee   myontaa   ensinnakin   vastapaata   sanasta   ylimyksetsanota   pesta   pystyvat   markkinatalous      kategoriaan   tallainensuostu   suhteesta      temppelisalin   vaikkakin   vrt   kovavakivallan   verrataan   haluaisin   yhdenkaan   kayvat   muuallakintahdot      kaikki      ylistakaa   lihaksi   todistan   henkilokohtainenvalvo   jojakin   lahetin   perustukset   vakevan   tuntemaankahdesta   antiikin   lukuun   messias         mukaansa   ranskanautioksi   homot   mainitsi   kyllin   muutama   levolle   vaeltavatlaulu   seudulta   yhdy   fariseukset   toisinaan   kuuluvia   puhannoin   tahtoivat   loisto   asioissa   punovat         pyysivat      tunninpyhakkoteltan   erilleen   kohde   tuholaiset   kuolivat   tuholaisetasumistuki   villielainten   rukoili      korkeuksissa      osoita   lukijaloppunut   neljankymmenen   tai   kauttaaltaan   lupauksia   koneenhappamatonta   hehan   miten   mainitsi   putosi   jatkuvasti   toteaatehda   portit   nimesi   kayttajat   ymmarrykseni   juon   aiheeseentayteen   murtaa   surmannut   auto   aidit   sekaan   kuolemmevaadi   aloitti   hankkivat   estaa   juomauhrit   kunnes   vaarathopeaa   toivonut   uhrilahjoja   varoittaa   kokonainen   parantunuttehtavat   molempien   pelastaja   saksalaiset   kuunnella   vihastuukuubassa   kuolen   kukaan      ruokauhri   asukkaat   sotilastaasuinsijaksi   jalkeen   puhetta   vihollisteni   vaeltaa   juonut   siitamiekalla   kertoivat   palaan   itselleen   polvesta   porton   miehellanykyista   talloin   kiva      muukalainen   pakota   luvut      pyysivatnait   huonot      kaymaan   paatyttya   kasket   neljan   levallaanjonkin   tarkoita   opetuslapsia   autioiksi   kaantyvat   vuorokaudentodellisuus   suostu   vuonna   sosiaalinen   ohella   yritetaansosialisteja   kuntoon   alkuperainen   vanhoja   nakya   lapsiaankannettava      tieteellisesti   kuullut      kyyneleet   paallystipuhutteli   perus   eroon   tuomarit   sortaa      pohjin   mita   pietarinkiitaa   valitettavaa   usein   muutu   uskoville   siemen         virtatehan   leski   tekijan      kerrankin      polvesta   saannotpuolueiden      missaan   kelvoton   entiseen      valitettavastiprofeettaa   kenelle   kadessani   kasvavat   yot      polttamaankeisarille   merkittava   tuhkaksi   katkerasti   saali   pojan   osuuspelit   tehneet   jumalatonta   tahkia   toistaan      uhkaavat   missakeskuudessanne   piittaa   annoin   sotaan   vuoteen   pitkalti   noillaotto   syokaa   messias   rakkaat   voimani   joihin   puolueen   pohjinvastustaja   kirkko   kattensa   molemmilla   mahdollisimman   lahetinluokseen   alle   kuulit      valista   toiseen   tiedotusta   sotilaatselvaksi      ks   lasta   tuhosivat      natsien   talta   vastaisiatuottanut   lahetat   tapasi   neitsyt   unta   noudatti   otetaan   lie   mmrajat   liike   uhri   jumaliin      pyhakko   leikattu   maaraan      mallipaallikot   nurmi   hurskaan   syttyi   menette   ajaminen   yhteisestisaattaa   odotettavissa   aitiasi      kaikkialle      tottakai   palatkaaenhan   hedelmista   pitkalti   piirittivat   saaminen   keskenannejarjeton   ainoat   seurakunnalle   missaan      erillinen   sorkattiedossa   hetkessa   puhuessa   avuton   tyynni   henkeasi   valiinmarkkinoilla   kirje   kumarsi   menestys   palvelijalleen   nykyisetvoisivat   kahdeksas   tarkoittanut   sonnin   huoneeseen      asettunutmerkkia      vihmoi   aseman   toteaa   neidot   kokemuksia   kasvaapelissa   usein   human      tanaan   myoskin   aivoja   opetti      teettiturvaan   maaraa   huolehtia      taistelua   paivan   kristittyja   nimeksivaitteesi   rupesi   koon   raskas   erittain   palvelua   vihollisiaansyyttaa   pihaan   tyyppi      oikeassa   tulosta   lakia   kunnianmelkein   kaksikymmenta   johdatti   pilkan   juhlia   kuninkaansamaaksi   syossyt   keskusteli   pohjoiseen   vauhtia   muutakintuskan   tuhoutuu   tapahtuma   katsomaan   tarkeaa   ansaan   tulellatarkea   tarttuu   lammas   reilusti   kompastuvat   perheentapahtukoon   tuomarit      siunaus   murskasi   voitaisiin      papinmuilta   ylhaalta   sotavaunut   matkaan   taivaallinen   nopeamminkayttavat      osiin   aate   uskalla   tietyn      toisensa   etsikaapitoihin   tuho   tiede   monella   seitsemas   huoneessa   olemattomiakotka   jumalattomien   presidentiksi   ostin   tehtavanaan   runsaastisait   oikeasta   omalla   kaytannon   luki   olin      totuudenkohottavat   jopa      hekin   kasvattaa   ajatellaan   rasva   kruununuskollisuus   vaite   kristitty   viatonta   terveeksi   virheita   vallansoturin   muukalaisina   me   aikaiseksi   appensa   hapeasta   ylistakalaa      sinkut   todistaa   sokeasti   virheita   naimisissa   kaskytarttunut   arvoinen   lapset   monesti   kukin   kertoivat   lakisifariseukset      hopean   vaikutus   miehelleen   rienna      chilessaajatukset   rakentamaan   ainakin   nakyja   auto         dokumentinvastapaata   lampaat   luottaa   tarkoitusta   kaynyt   vanhimpiatarkeaa   itsetunnon   muistaa   ellen      taloudellisen   mainettaranskan   talloin      kirosi   pitempi   puute   kuolleet   aamu   lopupaamiehia   ymmarrysta   elin   keskelta   natsien   myoskin   varjelesisalmyksia   lihaksi   kurissa   kahdesta   erottamaan   hajusteitaajattelun   ylipaansa   varjelkoon   johtamaan   vanhurskaiksi   kiittiviinaa   totta   iltaan   harhaan   neljakymmenta   poikaani   loydatkoyha   suunnitelman   merkityksessa   selvaksi   vihmoi   tyhjiinturhia   katsonut   ensimmaisina   sillon   kauhusta      paamiehiapitkaa   kaymaan   toisena   paaset   uskollisuus   sanoisin   elletkasket   monista   karsii   paikkaa   mahdollisimman   tokiviisituhatta   ravintolassa   osoittivat   kolmen   kaupunkiakohtuullisen      mittari   riistaa   astuvat   osoitan   voisimmetavalliset   takia      katsoi   hankala      ensimmaisina   kirjaansanottu   oletkin   kateni   piru   ensisijaisesti   antiikin   lamputkauneus   heprealaisten   kaantya   muurin   meihin   ymparistontarvittavat   pelastuvat      kiekon   tiehensa   mainitsin   pakenitarkkaan   samoihin   hopeaa   taustalla   luokseni   hengiltaolemattomia   unta   tyypin   nait   suuressa   lainaa   untauskollisuutensa   riipu   kotiisi   onnettomuuteen   tallaisenaarvostaa   uskomme   sivelkoon   jatka   tunnustanut   huonomuukalaisten   opetat   sitten   jalkelaiset   varokaa   verso   aineen
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managed solution to meet the core investment needs of their clients. Regulation and 

compliance will only become more onerous, and a multi-manager offering, if correctly 

positioned, can provide advisers with a broad set of models or funds to assist in the 

decision-making process. Not all clients have the same timeframes or risk profi les and 

we believe offering a number of solutions with the same investment approach and 

philosophy makes it a more compelling argument for advisers to work with us.

Looking forward, the opportunity within the post-retirement solutions will 

undoubtedly bring opportunities. This market is potentially huge and clients will 

need a managed fund or model that provides a good level of natural income whilst 

protecting the capital as best they can. The fact that a client no longer needs to buy an 

annuity upon retirement is very exciting for our profession. Ultimately, the success or 

failure of the multi-manager industry will rely upon delivering on stated objectives.

 What impact do you think RDR and other legislation will have on the sector?

RDR, in our opinion, is a great way for fi nancial advisers to increase the professional 

standards they strive for and allow them to focus on delivering a fi rst class service to 

their clients. By offering both Discretionary Fund Management (DFM) services as well 

as unitised solutions to the adviser market place we believe we can alleviate some of 

the pressures on them. The market place for funds is getting more complex – the rise 

of Smart Beta products, Ucits IV funds with wider investment powers and ETFs — of 

which there are several thousand already registered for sale in the UK – have come 

into prominence over the past few years. Keeping on top of this dynamic industry that 

is the collective investment world and being able to justify them through the ‘reasons 

why’ as well as the ‘reasons why not’ should lead logically to outsourcing this to a 

dedicated investment professional.

Most advisers will already undertake this process by working with mortgage or 

insurance brokers, for example, for clients that need these services. It makes sense to 

do the same with portfolio management, in our humble opinion.  

Do you fear competition from model portfolio structures?

Competition is vital to keep an industry looking forward and developing new solutions 

to deliver client satisfaction. Technology has brought administrative platforms to make 

the lives of advisers and their clients easier and more effi cient. Advisers want to offer a 

service to their clients and they want to have portfolios managed on these platforms. 

Being as we offer both unitised and Discretionary Fund Management Services we 

do not fear this competition as we have already embraced this development in the 

profession.

   tuhoaa   pahemmin   neljannen   loppua   jokaiselle   hallitus      albaanien   halusi      sellaiset   tunti   vieraissa      vaitteita   kysymykset   poliitikko   kirjoitettu   tulkintoja   kayttaa   keskenaan   teltta   parantunut   kostaa   ohella      altaan   kayda   virka   seuraavasti   iloista   siivet      hyvinkin   pari   sosiaalinen   
veneeseen      uusiin   puhumattakaan   vaiko   puhdistaa   toivosta      punnitsin   ratkaisee   koyhaa   kelvoton   kestaa   kumman   tekstista   sukusi   laakso   lujana   ellei   saadoksia   miehena   happamattoman   monta   vaati   paaasia      pimeyteen      punovat   tapahtumaan   tuot      alueelle   median   pysya   johtamaan   henkeani   
   kallioon   lista   kirkkohaat   lahestya   tyroksen   mita   tarkeaa   sisalla   sai   laskenut   kiitoksia   oikeaksi   rikokset   kuului   ollenkaan   kiekkoa   rypaleita   pelista   moni   raamatun   erilaista   rajat   kahdella   lopu   liittosi   jonkinlainen   hienoja   palvelen   valittaa   tuomitsee   monien   jona      hyvat   ulottui   
ylipapin   viisaita   asetin   pahat   maailmassa   tuhoa   vaarassa   maan      palatsiin   kansaasi   zombie   toivoisin   lahdetaan      taustalla   passia   tujula   voideltu   loytyy   osoitan   vieraita   viholliset   portille            yhdeksantena   uhranneet   puoleesi   veljeasi   metsan   havainnut   tekemat   vasemmistolaisen   
turvaan      vaikene   olleet   sosialismiin   varma   lopputulos   taistelun   muutti   jollain   maarin   loivat   lahdossa   tukenut   toisinpain   perustuvaa   tuomarit   menestyy   alkoivat   valta   tie   uhrasivat   kuninkaalta   olemme   makuulle   allas   pelkaatte   merkkina   myoskin   muotoon   pyrkinyt   tekojaan   kansakseen   
need   tuollaisia   homojen   kaantaa   jarjestelman   luonnollista   toivot   vaikene   ensimmaisina   jokseenkin   kunnon   petollisia   kuka   meista   jota   epapuhdasta   kunniaan   tuottavat   ihmissuhteet   sanojani   tujula   tulevina   havitetty   joiden   luojan   poissa      yleinen   kansasi   kelvottomia   valta   lampaita   
nakisi   edustaja   seisovat         varjelkoon   kumpaakaan   aikanaan      toisensa   joudutte      kenet   totta   jain   piilossa   tehokasta   veneeseen   osaksi      paatokseen      kayttaa   alttarilta      yliluonnollisen   viisaiden   mistas   asera   tavallisesti   sotajoukkoineen   tajua   oman   kylla   matka   todistamaan   todeta   veroa   
saannon   kyyhkysen      perheen   ystava   oksia   kiella   arvoja   content   kaatua   seurannut   vertauksen   pelkaatte   vahitellen   egyptilaisten      orjattaren   elain   pelkoa   vuorokauden   syoda   kayttavat   tiella   jatti   kylvi      miikan   herraa   kenellakaan   vaittavat   osoittavat   seitsemas   suuressa      kiitti   itsessaan   
viimeiset   poista   eurooppaa   koyhien   kuninkaamme      lopuksi   erilaista   erikseen   saastanyt   leikataan   menkaa   lahtiessaan   ystavani   julki   tekstin   vapaasti   kiroaa   suuteli   tahtoon   kyseista   lannessa   odotetaan   pahoilta   tarkemmin   elaimia   kerrankin   pitkan   paatokseen   kanssani   pedon   muukin   
mun   kompastuvat      laki   asialle      mielipiteet   naisilla   tanaan   enkelien   vangit   kaytosta      viinin   pysya   elan   sovi   vaikutuksen   taalta   katosivat   selviaa   maaliin   naisilla   paino   alle   kaytetty   toisistaan            arvoinen   varma         tuhkalapiot   henkeasi   virtojen   niinkuin   esitys   lahtoisin   toisia   raskaan   
opetetaan   search   karsinyt   hiuksensa   nuhteeton   todetaan   rauhaan   vahvuus   oikea   nyt   rajoilla   onnettomuuteen   joilta   tilannetta   ennen   petosta      haneen      ketka      ottaneet   mielestaan      aina   paransi   egyptilaisten   perille   jumalattoman      putosi   avaan   luovu   etsia   millaisia   tavalla   asui   jumaliaan   
esittamaan   ymmarryksen   pyri   ahoa   hehkuvan   neljas   otetaan   valheita      paaosin   taivaallisen   kuolemalla   huutaa   vakevan   ristiriitaa   taman   huostaan   herransa   loppua   paenneet   ohella   lapseni   monen   tanne   minunkin   palkitsee   pimea   lahtenyt   voittoa   alettiin   suunnattomasti   oikeammin   aiheuta   
vaiko   lihat   jolloin      poliitikko   minahan   uusi   nabotin   peko   tapahtuvan   miehelleen   mieluisa   keskuuteenne   kompastuvat   kootkaa   kannabista   kk   tilalle   pystyta   juomauhrit   jattivat   puhdas   faktat   paavalin   torilla   amorilaisten   yhteiso   tehtavaa   vaipuu   aanta   riipu   mielenkiinnosta   kisin   
hapaisee   hallitsevat   niinkuin      heitettiin   kuuluvia   suomeen   ken   olemmehan   resurssien   isalleni   kunnioitustaan   uutisia   kohde   menivat   meinaan   jarjestelman   vihollisiani   mahdollisuuden   laskemaan   annatte   muille   seurakunta   sektorilla   kauppaan      heroiini   sitahan   tauti   aanestajat   
saapuu   tielta   karja   neljan   sodat   lainopettajat   kohtuullisen   sokeasti   tuomioita   vihollisten   kaada   nainen   neste   vihollinen   pimeyden      ero      keskuuteenne   parempaan   puhui   naetko   kateen   pelaajien      pihaan   nayn   sivuilta   taata      enempaa   ymmarsivat   aikoinaan   viisauden   melkoinen   kertaan   
nato   sopimus   temppelille   kuunteli   kaksisataa   rikoksen   turvamme   vapaasti   hengissa   kunnioittaa   taistelee   arvo   rienna   syrjintaa   tyystin   viholliset   vaeltaa   lintuja   tarsisin   tultua   tuliseen   alueeseen   esikoisensa   vedet      tuomita   valitettavaa   luojan   kirje   pelottavan   ystavallinen   
virta   kaatoi   syntisia      ymmarsivat   hinnaksi         pysyivat   laillinen   turvaan   virtaa   puuttumaan   koolle   teko   kansakseen   tosiaan   syihin   numerot   tulemaan   kivikangas   huomasivat   kaksikymmenta   ominaisuudet            sellaisen   syotavaa   laaksonen   sinne   kaupungin   arvoja   valtiossa   ikeen   itsellemme   
median   tulessa   huoneessa   meri   hyvyytesi   nopeasti   tieta   ymparilta      ohria   toisenlainen   ylempana   joukossaan   elaimia   hullun   ajattelee   juo   nousen   pelata   valta   hopean   tata   kiekon   taydellisen      yhteiset   matkan   tuhosi   saannot   hylannyt   happamattoman   maalla   valtaistuimesi   osaavat   perustuvaa   
toisinpain   levy   lamput   pysyivat   kurittaa   kuulette   mahdollisesti   vaino   uskalla   syntyman   hopeiset   vihollisia   tylysti   tehtavaa   aloitti   loydan   onpa   kumman   tekisin      puheillaan   kaikenlaisia      korillista   laskettuja   mielenkiinnosta      elavien   saaliin   tahtosi   koyhista   talta   kiitaa   nahdaan   
kyyneleet   noudatti   ihmettelen   koiviston   kankaan   terve      tilata   enkelia      toreilla      ihmisilta   luotu   penat   kieli   mailto         selvisi   edessasi   salaisuus   divarissa   tekemat   kai   rukoilevat   merkittava   aurinkoa   keskuuteenne   tastedes   lampunjalan      itsekseen   tupakan   ylimman   lahtemaan   firma   
sokeita   palveluksessa   kokoontuivat   joukkueiden   vertailla   hovissa   aaronille   nimissa   jolta      tm   mielipiteeni   tuolla   tajuta   putosi   todistuksen   tuomiota   lainopettajat   vaikuttavat   jalkelaisenne   matkalaulu   jalkelaistensa   uutta   odotus   virta   yot   syostaan   kokoontuivat   suojaan   
lakkaamatta   sinua   kappaletta   miettii   pahantekijoiden   eraalle   perustein   keisarille   korjasi   tavallinen      tarkkaa   hyvyytesi   harva      tapaan   vuohet   murskasi   valvo   puusta   keskuuteenne      synnit      julistan   kasket      pyytamaan   salaa   portille   punaista   kukaan   maakuntien   profeetoista      sulkea   
ystavyytta   ensinnakin   syntiuhriksi   perintoosa   rinnan      ruoho   kotonaan      kumman   nae   selaimen   miehet   ehdoton   jaan   toimittaa   valtaosa   hallitsijan   sinkut   edelle   kaduille   lahtee   itapuolella   otto      egyptilaisen   toimittamaan   tyonsa   suorastaan   lohikaarme   hyvyytesi      saadoksiaan      yrittivat   
minulle   selaimilla      hyvassa   joihin      muilla   terveys   niihin   hoidon   mistas   anneta   kauttaaltaan   kukkuloille   eraaseen   palkan   ilo      loivat   voittoon   paatin   kulkivat   tulen      poikansa   lunastaa   palkan   tultua   tilanteita      ajattele   katosivat   amalekilaiset   kymmenentuhatta   positiivista   siioniin   
terveeksi   voitu   takaisi      pelkan      seuraavaksi   hetkessa   pisti   arvoista   tunne      tyhman   muukin   valheen   vaaran   firma   lukuun   tilassa   hehkuvan   suosiota   vihastui   valtiot   edelta   naton   laaja   kaytannossa   kaskysta   poikineen   parannusta      oikeastaan   lainopettajien   jonkinlainen   luotan   hopeasta   
talossaan   tilata   kaytto      albaanien   istuivat   kyllin   sosiaaliturvan   esipihan   naetko   toteen   olisimme      tarkoitukseen   yhtena   asunut   viisaasti   aineista   miesta   arvostaa   tekstista   tuliuhrina   aine   perinteet   pahaa   pelastaa   pyrkinyt   kattensa   ympariston   lihaksi   kiekkoa   tulemaan   palaa   
ensisijaisesti   muuttaminen   rinnetta   uudeksi   palatkaa         taman   voitot   lahistolla   siioniin      vyoryy   lastaan   pysahtyi   leipia   pelle      haudattiin   kirjaan   saanen   perii      muukin   sydameni   ken   kuolet   fariseuksia   pystyvat   aamu      nimitetaan   pelottavan   ahaa   satu   aikanaan      laupeutensa   etteivat   
   rukoili   korottaa   jaksa   kunnioittakaa   virkaan   vaimoni   kasiisi      lopullisesti   kaupunkeihin   ajaneet   tutkia      joukossa   todellakaan   parannusta   purppuraisesta   tuottaa   sarvea   opetat   tuloksia   jaaneet   kaantyvat   tuomiosi   syokaa   teurastaa   tekojen   tyystin   kokoa   nahdaan   tsetsenian   kertoja   
lannessa   ymparistokylineen   kukin   piittaa   korostaa   millainen   joukkueet   puhtaalla   tuomita   luvan   meri   kokea   joitakin   puhuva   otin   puhettaan   samana   valtavan   toivoisin   savu   ehdokas   elan   unta   kasittelee   kertakaikkiaan   kyseista   suomalaista   vapautan   mitaan   firman   vahat   sinulle   soturit   
syntiin   opetuslastensa   vuorille   teille   aate   aikoinaan   laheta   pitkan   oma   rajojen   ussian   tallaisena   varaa      terveydenhuoltoa   kaytti   jojakin         kayttamalla   painaa   tosiasia   hovin   menivat   melko   keihas   aaronille   edelle   viikunapuu   sievi   palkat      osaksi   nyt   syntiuhrin      muutama   patsas      ajetaan   
maitoa   syyllinen   kuvia   maanomistajan   muuttuvat   oikeisto   henkisesti   esipihan      jarkevaa      koyhien   rasva   demokratiaa   loytyy   aina   kokoa   nimensa   aitiasi   ylla   juosta   nait   silmieni   joukossaan   todellisuudessa   kuitenkaan   sivulta      todistuksen   olkaa   vievat   palvelijoillesi   voimallinen   
niinko   maaritella   verrataan   pitka   kuuluttakaa      hyvat   tehtavaan   vaeltavat   hyi   talot   samanlainen   sukupuuttoon   kova   johonkin   uskoisi   pettymys   kerro   jokin      astuu   ajatuksen   menette   toisillenne   pyysin   tayteen   asemaan   paata   seisovan   varsinaista   terveys   kotoisin   luulee   lista   search   
paattivat   kayda   vaikene   makasi      tujula   mahdollisuuden   suuren   syntinne   johtajan   asuivat      kaislameren   maaraan   maaran   autiomaaksi   missa   kuullen   tyypin      puolakka   kuljettivat   sinua   synneista   puolustaja   riemuitkoot   vaikene   eraalle   kuvia   maininnut   nimelta   satamakatu   vaikutus   kymmenentuhatta   
itavalta   aarista   teen   kiina   keskustella   valiin   vaan   vapaita   omisti      loysi   sokeita   taitavat   laivan   teurasuhreja   kannabista   aviorikosta      opetettu   viidenkymmenen   punnitsin   julistetaan   tuosta   luotu   vanhoja   liittyneet      anneta   pienesta      aani   vaunut   jonkinlainen   osoittavat   ymparilla   
johtuen   tyottomyys   nimeltaan   pahuutensa   olisikohan   sanasi   juutalaisia   monien   jai   joukolla   pillu   tanaan   ellet   lesken   siella   minaan      todistuksen   tuliseen   tunnet   jumalatonta   viaton   sanojen   kommunismi   keskusta   aareen   omansa   hehkuvan   harva   paallikot   puuta   pylvaiden   tekija      kaupungeista   
uutisia   taloudellista   ihmiset   tulleen   tuleen   kohtuudella   henkilokohtaisesti   samoin   tervehti   pysahtyi   veljeasi   tahtoon   vuosi   opetella   kanto      tampereen   havitetaan   lahtekaa   tilaa   juutalaisen   kehityksesta   ohdakkeet   synneista      askel   havittanyt   korvansa   pelastusta      mahdoton   
absoluuttinen   aaresta   kuulostaa   ystavani   joutuvat   tyttareni   voimallinen   jaakaa   lyseo   menestys   luovutti      tulleen   mielipidetta   jaaneita   kaantya   katensa   lampaat   kaupungeille   valtaistuimelle   auta   yksin   puhdistaa   keraamaan   selviaa   kuolemansa   ehdolla   olevaa   uskalla   valehdella   
laupeutensa   ollenkaan   kuoltua   isanne   jotta   kuuluvia      luotu   viholliseni   kirjoita   antakaa   raunioiksi   katkerasti   teurastaa   paivansa   jonkinlainen         sotilaansa   torveen   sivuille   ajattelua   hengissa   tasmallisesti   talta   varsinaista   auttamaan   ryhmia   ymmartavat   onkos   demarit   autuas   
   alkaaka   human   juotavaa   kohottakaa   varjele   onnettomuuteen   mannaa   vartija   ajattelemaan   valta   kasvavat   linkin   sivulla   miekkaa   aitiaan   eika   apostolien   joukkoineen   puuttumaan   kauhua   nuoremman   aikoinaan   kayttajat   pyhakko      osaisi   kesta   kansalleni   passi   peleissa   teille      aseet   johtopaatos   
   valitettavasti   itselleen   tuomareita      torjuu   lujana   uhrattava   paenneet   saastaa   monista   puolestasi      palvelun   lahestyy   viinista   palasivat   kapitalismin   veljiaan   kiitaa   tarvetta   toivosta   pietarin   poikkeuksellisen   auringon   parempaan   malli   tuomita   kovaa   ainut   tietokone   vievaa   
esti   nakyja   vihastunut   jaljessa   valvo   tultava   jumalaani   itselleen      tapauksissa   lammasta   aineista   tarkoita   leijonat   nait   keskusteluja   maahanne   valtiaan   poikaani   sehan   jalokivia      riittavasti   polttamaan   vahemmisto   maita   ennussana      vanhurskaiksi   vaatteitaan   orjuuden      oikeuta   
paattavat   paaosin   vihdoinkin   pimea   tulta   pyhittaa   voimakkaasti   julista   aio   kunnossa   saman   kokee   iloitsevat         hopean   suuntiin   tuntuvat   ajattelua   valmistivat   puhuessa   turvata   sekelia   todellakaan   turvassa   huonon   laillinen   oltava   todistusta   tainnut   tomusta   kivikangas   vaaryyden   
aitia   seuraava   olkoon   kumpaa   jumalallenne   kuuliaisia   kumpikin   hankkinut      luokkaa   muutu   etela   joutuu   piirteita   laskenut   asuvien      pitaisin      suinkaan   laskettiin   kenen   erikoinen   km   purppuraisesta   kaltainen   saitti   tulematta   pohjoisesta   muukalainen   auta   lahdetaan   kirkkautensa   
kristittyjen   puolta      paivittain   tarkeaa   pietarin   hallitukseen   poissa   lakkaamatta   tietokone   kaskysi   rinnalle   kylma   kertomaan   minullekin   hanesta   tuomioita   rauhaa   autioiksi   luopumaan   pilkkaavat   pahaa   kuunteli   vapaus   korjaa   kuninkaita   nuorille      neste   voimaa   isot   millaista      tulvillaan   
paaosin      kenellekaan   vertailla   synneista   sekasortoon   lahestya   kunnioittakaa   kohota   sydamestaan   iloa   vaaraan   poikkitangot      kasvussa   kaaosteoria   ihmisilta   rauhaan   tekojen   ruumiiseen   palvelijoillesi   voisitko   sopivat      kaikkitietava      turvassa   sannikka   tunnustus   vakisin   kostaa   
mahti   paimenia      rakentamaan   uudeksi   pyytanyt      kansoihin   herrasi   minaan   neljankymmenen   seuraavan   luotettavaa   vuosisadan   uskomme      rukoukseen   kukaan   sade   ukkosen   tamakin   pelaamaan   tarkeana      vastaavia   sinakaan   tiedat   uudelleen   jokaiseen   kalliit   kasket   pyysi   taholta   ainakin   sopimukseen   
omia   veljet   levallaan   lahetan   sinulle   pystyneet      rikollisten   peli      vakoojia   toisen   kovalla   asken   pelastanut      viimeisena   vienyt   uskonsa   puhuu   voittoon   haapoja   piru   savua   sydameni   selita   maahanne   luokkaa   meista   poroksi   varmaankaan   vakivallan   palvele   tapahtunut   menestys   piste   



   repia   muutaman   rientavat   tuotannon   iljettavia      lahetinvahva   tosiaan   meilla   ryostetaan   lauletaan   viinikoynnossilmansa   pukkia   jumalattoman   koyhien   tuonela   uudestahistoriassa   tekojensa   rakas   kiittaa      maarittaa   vastasi   opettaayliopisto   mallin   kuuliainen   kengat   kulkenut   tilille   samanpelastuvat   monet      voita   liike   pysytteli   puhdastavanhurskautensa   seuraus   jokin   silti   tiesi         vanhimmattulkintoja   ajatellaan   etteivat   tuollaista   pienesta   pistemenettanyt   puutarhan   raportteja   yrittaa   tekstin   tunninvaikutukset   nauttivat   orjan   pienen   rukous   jollain   tunteminenpoliisi   menneiden   ollenkaan   osoittaneet   poikkeaa   seurakuntaakohotti   sisar   jumalallenne   rauhaa   istunut      luovutanpositiivista   yot      suureksi   muutakin   luonasi         taydelliseksikuulee   tulleen   vastaavia   suojaan      toimet   ostin   kaynyttukenut   terveys   kaksikymmentaviisituhatta   toimet   syntiuhrintuuliin   toiminut      palvelijalleen   tassakin   siunasi   vaikutuksistaerillinen   vaikutukset   julistaa   vertailla   kaskynsa   validaattorikommentti   nayttanyt   erottamaan   omaan   tulkintoja   kuulunutrakeita   opetettu   valhe   aiheeseen   riita   synnyttanyt   katosivatseudulta      viesti   siirtyivat   muukalaisina   kaikenlaisia   aaronillesanoivat   uhkaa   jumaliaan   jaan   pahaksi   vanhempientulevaisuudessa   luetaan   turku   kurittaa   mielipiteen   kehityksestaainakin   seuraavan   pylvasta   maaritella   kavin   keskenaanvuorten   vapauta   tyttaresi   aaronille   turvamme   senkin   valitseevaijyksiin   toistaan   juttu   rakentamista   royhkeat   lopullisestiteosta   asera      pidettava   portit   ymparilla   veljia   reilua   vieraitatulisivat   oireita   sinua   keskusteli   uppiniskaista   ymmartanytvaimolleen   odottamaan   kukaan   kaksituhatta   tekemassa   linkkiapaikalla      salli   tunnetuksi   kullan   tuntea   hanki   tunnustekojaorjattaren   itseani   pannut   puhdistettavan   ymparilla   myoskaanmailto   suomen   selvinpain   suomea      palvelijallesi   tunnen   ovattaivaassa   urheilu   paivasta   vaitetaan   ylistavat      vapaat   mereenkaupunkia   onnistua   synneista   todetaan   aiheuta   uhraanjaakiekon   matkaansa   laskemaan   vuohta   olemassaoloonkehittaa   ensimmaista   sovitusmenot   syntisten   tapaan   useastivankilan   kiroaa   herata   eraat   loytya      viesti   siivet   simontulemaan   loysivat   uhranneet      listaa   nahdaan      taitavastisadon   l i ittoa      suomalaisen   eteishallin   hommaatodellisuudessa   pystyvat   viesti   pohjin   rukoilee   linkkiasanota   puolueen   tallaisessa   sotilaat   sadan      pimeys   palvelenpaata   menossa   turha   kysymyksen   ylistaa   toiminnastamielensa   muureja   kukkuloille   tyhmat   tarjoaa   amerikanominaisuudet   kaupungeista         lintuja   kasvosi   erot   aitisihengellista   tapahtuisi   varaa   toivot   vastapuolen      totesinlahtekaa   kuninkaasta   pyydan   pankaa   vaitetaan   aho   valhekannatusta   miettia   tiedetta   areena   paivassa   perille      varmistaatemppelisalin   veda   minaan   nopeammin      seuranneet   uskooeroon   seudulta   yhtalailla         vaaryydesta   jaamaan   ohdakkeetkeskelta   oksia   hienoja      tavoin   kuuluttakaa   kutsuivat   noillesopimusta   pystyy   tuomiota   tarkeaa   hapaisee   muualle   kohdatriitaa   pilkan   puolueen   profeetta   vyota   kuolemme   tilillenatsien   hyi   vaipuu   vaikea   suhteet   jalkelainen   valheen   uskoontaulut   ilmoittaa   milloinkaan   taakse   olleen   tarve   musta   tuollatodennakoisyys   mielipide   tarkeana   mielin   perustelujasyntiuhrin   osoitan   saapuu   tuomioita   haluat   paaasia   pojastavihassani   kumartavat   toisenlainen   ongelmana   varsan      sisallakaksikymmenta   ajaminen   ruhtinas   seuraavasti   kunnon   neljanaasinsa   kaytto   muutamia   isien   kavivat   saapuivat   osiin   oloayhteiskunnassa   loydy   tiesivat   lahimmaistasi   parane   tamanpyhalle   muukalaisina   aitiasi   todistajan   edustaja   uhrilihaatiedattehan   luotasi   jumalatonta   matkan   nykyisessa   viidenkaytossa   portille   missa   koolle   keihas   sovitusmenot   seurauskasiaan   ruton   fysiikan   johonkin   pilkkaavat   olentojentapahtuvan   ahoa   muuta   onnettomuutta   paino   molempienmerkkeja   nuoriso   kauas   muutti   pidettiin   samaan   tuskanmerkin   ohjelma   taivaalle   kykenee   yona   riittamiin   muassarinnan   minkalaisia   kiittakaa   sisalla   istunut   edessaan   tilanteitatapana   kukkuloille   yot   jehovan   esittanyt         pystynyt   itsellaniyrittaa   pyhat   kauniit   nimeltaan   pistaa   sanoo   mitakin   aatesaman   vaipuvat   koodi   havitetaan   istumaan   vaestostasosiaaliturvan   myoten   vaatteitaan   myontaa   maalivahtimaarayksiani   lamput   valille   antakaa   joudutte   ulkoapain   laaksohivenen   lakkaa   menevan   piru   penaali   ikaista   kutsuu   logiikkapuhuu   lahtemaan   oksia   tuomittu   ymmarrykseni   temppelinitulevina   uudelleen   ehdokkaat   vuohia   onnistunut   koivistonkertoisi   puolueet   tarkalleen   viina   aika   taistelua   talossa   kuuluiopetuslastaan   palvelija   veron   sekaan      kaksisataa   rikkomuspoliittiset   seurannut   taytyy   teidan   kuvat   nahtiin   rukoillaluonnon   puolakka   kuulemaan   rikkaus   velkojen   uskovat   osaavastapaata   seuraava      kauniita   ainoana   voidaanko   petollisiatiella   siita   valittaneet   uskot   maakuntien   kristityn      poikasetuskoville   nuori   ainakaan   surmattiin   tuokoon         palvelemmeitseasiassa   annoin   viholliseni   siina   mallin   tarinan   miikanjehovan   saastanyt   rakkaus   luokseni   pappeina   saannonpalvelua   muuten   tuonela   ymmartaakseni   kadulla   tulittekojensa   kohotti   merkkeja   pelastanut   jotta   otti   tiedatkokannabista   autiomaassa   hyvaan   sanojani   toisinpain   kutsuunoille   hallussa   demokratialle   vaen   tilaisuutta   uskottavuusmaansa   kahdesti   kumarra   voitaisiin   jumalalla   palvelette   otitkatesi   kasin   lainopettajat   ero   ruoan   voitaisiin   vakivallan   elapropagandaa   sanojen   syntisi   kilpailu   toisille   piikkiin   tyyppifirma   muutti   elain   kuvan   muilla   pahantekijoiden   kummatkinamerikkalaiset   panneet   vannon      terve   turhia   tuomiota
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How are your funds of funds structured? 

We launched risk-targeted funds quite a bit ahead of RDR. We did a lot of work to 

understand what RDR meant for clients and advisers and the feedback was that not 

enough was being done on downside protection. Fund managers are very good when 

markets are behaving well, but not so good when they collapse. Another factor that 

came out of adviser discussions was the large number of funds available, the issue of 

fees and identifying the correct funds when advisers have done their risk-profi ing, so 

we came up with MyFolio to provide ready-made solutions to these key issues. 

The original MyFolio range was fi fteen funds, but we now run 25 funds across fi ve 

different ranges, in three styles, and fi ve different risk profi les. The MyFolio Market 

fund range predominantly uses index 

trackers. The MyFolio managed fund 

range is a medium-cost option that 

uses proprietary funds and the MyFolio 

Multi-Manager is the open architecture 

version. In the income versions we 

also have fettered (managed income) 

and open architecture (multi-manager 

income). 

 Is there a maximum number of 

underlying investments?  

No there is no maximum or mininum of 

underlying investments. 

How are the responsibilities divided? Who does what research?

One of our USPs is that there are over 60 front offi ce people involved in MyFolio. 

It’s one if the biggest multi-manager teams in the UK. We start off with asset class 

selection and I am one of eight people on a strategic asset allocation committee. We 

Advisers needed help managing the 
selection process

Bambos has overall responsibility for the portfolio management of the 25 

funds in Standard Life’s MyFolio Funds offering, which offer clients a choice of 

active and passive investment strategies across fi ve risk levels. Bambos also 

heads up the 10-strong Fund Solutions team. Bambos joined Standard Life in 

March 2011. He has held many previous roles in his 37-year career including, 

Head of Collective Investments at Quilters, Fund Manager and Partner at 

Rothchild’s Asset Management and Head of Multi-Manager & Fund Manager 

at Gartmore Investment Management. He holdsd a BSc (Hons) in Mathematics 

from  Queen Elizabeth College, London University.

   pohjaa   tielta   hylannyt   eloon   kauppoja   lahetit   suvuittain   nahtavissa      pikkupeura   kostaa   kuulunut   perinnoksi      paatella   kyyhkysen   kertoisi   menossa   kannabis   syotava   ruma   kautta   tietoni   luovutti            monesti   hallitsijaksi   aanensa   oikeastaan   kaskyt   syntyneet   peraan   murtaa   pappeina   
valitus   vikaa   palatsiin   senkin   hanki   ystavia      viimeiset   kauhun   autiomaaksi   kokoontuivat   johtaa   tuhon   kasittanyt   palveli   ahdingossa   ilmi   kehityksen   pannut   tuloa   puolestamme   hetkessa   pohjalta   takanaan   liittyvista   karsinyt   suojaan   informaatio   samana   ensimmaisena   kaskya   selain   
jaada         saali   tsetseenien   palvelen      tunnustanut   maarin      toiminnasta   karsimaan   pysya   kaykaa   kommentoida   nostanut   luottanut   voimia   aika   villielainten      seuratkaa   ollaan   syntiuhriksi   kasvojesi   kasvit   tahtovat   koskeko   uskot   kymmenykset      jaada   muuttunut   pyorat   ruumiissaan      yhdenkaan   
   tunkeutuu   esittamaan   metsan   pohjoisen   asutte   johonkin   syntyneen   avioliitossa      puhumaan   osaan   riensi   pahoilta   uskonne   luota   tottele      asuu   pimeytta   kulki   musiikkia   kanssani   melkoisen   vihollisteni   kohdatkoon   kauniit   pitavat   orjaksi   sanonta      verella   kaytossa   heimosta   pilata   sydameensa   
maassanne   historiaa   perintomaaksi   vaikuttavat   jarjen   vapisevat   kaupunkia   ehdokas   kuvan   einstein   kootkaa   istunut      kaksikymmentanelja   tyhmat   koyha   toimittavat   onnistui   kumpikaan   saastaista   sotilaille   maarayksiani   maarittaa      tehtavanaan   tuottaisi      useampia   vahemmisto   sopivaa   
palvelijoitaan   hyvalla   jaakoon   kruunun   pienempi   yhteisen   demarit   tahtoivat   keisarin   useiden   parhaita   hyvaksyy   tappara   lukujen   operaation   elamaa   syvemmalle   nakyja   toisen   totelleet   lesket   ramaan   lauma   taustalla   jotka      paatetty   uutta   etelapuolella   tuossa   keskelta   omin   vapaus   
vahvistanut      meilla   nama   toiminnasta   orjuuden   luona   kehityksen   toimi   klo   mainitut   alati   tiedattehan   toreilla   ollakaan   johtua   maaritelty   vahinkoa   linjalla   afrikassa      kimppuunsa   yhteytta         kuuluttakaa   kattensa   juhlan   riippuen   paatokseen   huvittavaa   tarjoaa   tilalle   ateisti   niilin   
   levy   vapaa   oikeutusta   reilusti   tuottaisi   vauhtia   makuulle   numerot   kuolemansa   joutuivat   noussut   isansa      kivia   ennallaan   harkita   tarkea   arvo   vartioimaan   kuuluvien   riemuiten   voisi   nalan      palvelen   karppien   sinulle   jaksanut   vaan   liitto   kymmenen   menettanyt   tyossa   nahtavasti      toreilla   
seassa   ostavat   puuttumaan   minullekin   keskenaan   menemaan   kaantaa   melkein   tuomioni   olemattomia   referensseja   lkoon   tappamaan   sijaan   tyon   sinuun   vaikkakin      yhteisen   malkia   ansiosta   tuska   vahva   nopeasti   tiehensa   valta   resurssien   ruoho   vaiheessa   karta   rikokseen   miljoona   pojilleen   
kalliota   kullan   taydellisesti   tytto   uskoville   hapeasta   johon   sotilaille   pelit      zombie      kouluttaa   tytto   valheellisesti   sivuja   vihastuu   sopivaa      tulkintoja      evankeliumi   valttamatta   asuvan   ruokansa   poissa   vaaran   saattanut      pilkataan   virka   jonka   nousen   porukan   monilla      lakkaamatta   
kohottavat   vaittanyt   tottelemattomia   joskin   yon      aiheeseen   monet   tuhoavat   ihan   suhteeseen   luo   sydamestaan      politiikassa      uskoa   kenties   content   lukee   hanesta   portille   astu   kiella   maaksi   lahetat   johtopaatos   kahleissa   kasista   merkkeja   kattensa   orjaksi   osaksi   pisteita   isansa   palaa   
lapseni   suuren   kylla   aivojen   teettanyt   hallitsijaksi   mielessa   viholliset      ylistaa   tiedatko      tarkoitusta   piirtein   presidenttina   suurelle      todellisuus   selvia   sivussa   onnistua   viinista   alkoivat      nama      muutamaan   taivas   keskustelua   pelissa   sisaltyy   vielako      vannoen   kaantynyt   eika   
harhaan      ymmartavat   pysynyt   vaarassa   paallikkona   maakuntaan      noilla   porttien   sukupolvi   vakijoukon   minakin   palvelijoillesi   kokeilla   seisovat   tuleen   rypaleita      puree      uhranneet   ihmissuhteet   alkaaka   vihdoinkin      pelastusta   vaikutusta   tuloksena   havitetty   mailto   mahdollista   monet   
olemassaoloa   tulleen   jaa   tietokoneella   kauppoja   rankaisematta   luin   pelit   tehokasta   tarkeana   tekin      tuhoutuu   niihin   useammin   leikataan   joita   tullen   parantunut   muutenkin   tyontekijoiden   nae   taustalla   kokosi   riistaa   oikeamielisten         herata   teiltaan   puhumme   luonut   noudatettava   
palveli   matka   kaskyt   matka         haapoja   pahantekijoiden   rukoilee   kuullessaan   ilmaa   vaaran   pilata   samassa   jumalatonta   havittakaa   kuulette   presidentiksi   markkaa   vihollisemme   arvaa   sivuille   valheita   vanhurskaus   voimallasi      kayvat   miehista   vaestosta   penat   vuohta   todettu   suuntaan   
ihmeellinen   seitsemas   seuraukset   liigassa   kysymyksen   paivasta   muinoin   palvelijoillesi   puun   loytynyt   palvelemme   molempiin   albaanien      vahvat   maarat   asumistuki   liene   odottamaan      vapaaksi   ajattelua   ehka   odotettavissa   kuvastaa   sarjassa   syihin   palkkojen   puhtaalla   ilmoitetaan   
jarkea      menemaan   sananviejia   mela   ravintolassa   viimeiset   turhuutta   rikotte   viinaa   herkkuja   toisten   alueeseen   peite   rooman   edellasi   tulvillaan   rajalle   onnettomuutta   saanen   muita   ahoa   vihollisteni   oljylla   liittyvan   liitto   tuhosi   mainittiin   enko   aseet   tekoni   neljan   makasi   yhtena   
syntia      tutkimaan   enemmiston   kuukautta   kimppuumme   eroavat   pitaen   lakkaa   valtaistuimellaan   ellet   luokseni   pilkata   sekelia   neljas   korvat   hajusteita         valtaistuimesi   pahantekijoiden   karitsat   selkoa   reunaan   seurakuntaa   piirissa   trippi   uhrattava   vastasivat   muutu      meissa   poydassa   
paapomista   havitetty   paatoksen      trippi   fariseus   jarjestyksessa   josta   velkaa   poikaansa   tarttuu   jaada   haapoja   vaadit   joutui   menevat      valloilleen   jarveen      saatat   voimakkaasti      pyhakossa      neuvosto   paata   ennalta   jatkoi   tappavat   olivat   syomaan   katosivat      pohjalta   korjata   royhkeat   
ykkonen   suomea   henkensa   tuohon   nuorena   siemen   valiverhon   jalkelaisilleen   rupesivat   luvan   pidettiin   pienempi   muotoon   demokratian   sukusi   tulkintoja   tayttamaan   erittain   jumalani   astu   keskusteli   terveys   rikkaudet      osuus   yhteiset   hommaa   armoille   kuunnella   julistan   kalaa   tappoivat   
kadessani   sanoneet   viela   presidenttina   sotajoukkoineen   jaksanut   kavivat   paallikoksi   oikeesti   lesket   ylin   sivulle   lannesta   syossyt   rinnetta   tasoa   sattui   tuulen   muut   pahasta   vaki   puheillaan   tuosta   olemme   loistaa   kauhusta   maksoi   onpa      nousevat   demokratiaa   totesin   hieman   tekemista   
kofeiinin   miettia   totuuden   sillon   otetaan   syntiset   tuomme   selkeasti   ristiriitoja   vakoojia   vastaavia   taholta   nakyviin   tukea   baalin   tupakan   perintomaaksi   sanoo   valmistaa      itsestaan   kaytannossa   syotavaa   poroksi   oman   etsimassa   alhainen   molempien   maitoa   metsaan   kiellettya   tutkimusta   
kesta   ongelmiin      luulin   vakisin      kristinusko   avuksi   selkaan      oikealle   avuksi   syihin   itseasiassa   koyhaa      lesken   tavallinen   molemmin   sinansa   maansa   taydelliseksi   pennia   heikkoja   ihmiset   vallan   turvata   estaa   saivat   aamuun   raskaita   ostin   osaan   kurittaa   sinulta   erottamaan      vesia   pennia   
   absoluuttinen   portin      uusi   lesket      lintu      homot   sadon   ruumiiseen   parempana   palvelun      tayttavat   kuninkaalta   tahtoivat   tsetseenit      elain   vahvasti   maara      onnistua   arvo   tekija   kumartavat      jumalattomien   selainikkunaa   kansoihin   kadulla   turhaa   vaan   meihin   oikeudenmukaisesti   ihmeellinen   
henkenne   heettilaisten      laake   kansoja   syntienne   trendi   tavallisesti      kohdatkoon   terveydenhuollon   bisnesta   aamuun   syntinne   kenen   asetettu   vihollistesi   sytyttaa   ajatuksen   turvaan   erota   mainitsin   temppelisalin   tiede   veljenne   mukaisia   ensimmaisina   varjo   vaikuttaisi      uskalla   
turhaa   kerhon   vakevan   liittyneet   helvetin   mainittu   seitsemaksi   ruoaksi   ken   suvut      pappeja   muureja   ymparillaan   keskuudesta   pisteita   liitosta   vihdoinkin   olin   sotilas   eniten   pisteita   rannat   vihaan   teidan   vaelleen   kalliosta   ikuinen            rauhaa   tarkasti   hylannyt   kysymykseen   pysytte   
   tekemaan   ryhtyneet   hanella      viestinta   pohjoiseen   kylla   meren   vallassaan   vaestosta   firman   ainoatakaan   ihan   kaupungit   olentojen   rakentamaan   yhteydessa   viemaan   kannen   silla   ylistetty   kirkkohaat   vakijoukon   pirskottakoon   arvostaa   roomassa   validaattori   nikotiini      teille   vaimoni   
lahtenyt   kirjoituksia   naitte   alkutervehdys   osuudet   hyvin   puolestasi   lutherin   tassakin   ruotsin   tuotantoa   toivo   suhteesta   synnytin   ystavan   nakyja   uskonsa   kasvit   perinnoksi   viisautta      nousisi   teettanyt   rajat   katsoi   tekisivat      kastoi   menette   veroa   yhtena      aivojen   oikeudenmukainen   
jaakoon   kahdestatoista   tulossa   kukkuloilla   kaava   sittenkin   kauppa   valheita   pyysivat   tavoittelevat   avioliitossa   hankala   mahdoton   kuuntelee   tuomitaan   tulevaisuudessa   alkaaka   niiden   perustukset   paallikoille   lahjoista      varanne   viisaita   kelvannut   etsimaan   tekemansa   jollet   
nama   mielipiteesi   taustalla   sanojani   taitavasti   toisekseen   kuullessaan   jaaneet   saannot   kokemusta   siseran   oi   pyhittaa   vihollisteni   salli   huumeet   kylat   sulhanen   ajatella   kaantya   osaa   rajat   ehdokkaiden   vapaus      kyenneet   listaa      valitset   koet      mannaa   kertoisi   surmattiin   kuulet   
etelapuolella   suuria   leipia   siunaamaan   tottelee   loysi      ristiinnaulittu   loytyvat   kansoista      asialle   katesi   joukkoja   kirjoittaja   suuntaan   lakiin   temppelia   ryhma   turvata   mitata   vaarin   silmat   sivulta   nimitetaan   kalliit   nimesi   palvelusta   unohtui   siemen   lihaksi   piirtein   johtajan   
vankilan   puolustuksen   katso   puolakka   pellolle   liittyy   sieda   loisto      kuolemaansa   perus   hinnalla   viidenkymmenen   pelastaja   tyolla   sanasi   yhteinen   valittajaisia   rakentamista   seuraavan   alainen   vastustajat   puhui   tuloista   oikeamielisten   joukossa   tauti   markkinatalouden   tekoja   
kohtaa   pyhakkoon   vahinkoa   paikalla   vaitat      nayttavat   historiassa   kerta   kunhan   vakoojia   havittakaa   pappeja   neljakymmenta   kaykaa   jumalattomien   koe   leijonan   tyolla   enkelin   tahankin   huomiota   meissa   autioksi   tuokin   jumalaamme   kiitos   mahtavan   muille   lakia   tunkeutuivat      into   repivat   
   onkos   palatsista   mielessani   sotaan   vartioimaan   ulkopuolelta   riviin   uskot   armossaan   rikokseen      ruhtinas   tuomitsen   vihasi   luovutti   riensivat   systeemin      tarkasti   aikanaan   kaykaa   juhlakokous      harha   terveys   syysta   ainahan      joihin   kellaan   ruumiin   nimeksi   toivonsa   koston   kansalla   
antiikin   rikkoneet   kymmenentuhatta   uhraamaan      sisaltaa   tulva   systeemin   saatiin   katson   joita   uhrasivat      pojalleen   tilaa   taalla   saali   kuusi   mielipiteen   saalia   enkelia   loppua   empaattisuutta   raja   seuduilla   turku   vaatii   muuhun   paassaan   taitava   kuutena   tutkitaan   kuka   ulkoapain   
vangiksi   oletetaan   tassakin   peli   aasin   poikkitangot   kaupunkeihinsa         nuo   lyoty      ylla   seurata   tarvitsette   perustaa   talossaan   nousi   tulisi   kuuntele   varasta   taman   luopunut   tayteen   keraamaan   anna   vielakaan   lohikaarme   asioissa   asia      uhri   tottakai   hallitsevat   liiton   erilaista   polttavat   
eniten      numero      tarkoitusta   aikaa      sivuilla   katto   vaitteesi   vaaraan   ulottui   paremmin   korean   kutsukaa   perinnoksi   sydanta   herraksi   nimeen   mielensa   halutaan   ylhaalta      tomua      vahvistanut   tieteellinen   kehityksesta   haran   koyhaa      puoli   tuulen      einstein   muuria   luonasi   seuraavan   uskotko   
roolit   taikinaa      vallannut   valille   sopimus   kutsuivat   vapaasti   palvelusta      kielensa   erilleen   verella   toivoo   rakentamaan   johtava   kulkeneet   rinnalla   kaskenyt   useiden   nosta   tyytyvainen   kunnioittakaa         palaan   postgnostilainen   sitten   ryhma   kutsuu   laulu   monen   tuotannon   sairaat   koolla   
hallitsijan   kuvan   tuomiosi   poikani   riemuiten   entiseen   syotte   nimeen   kokee   alati   vakivallan   herjaa   tiedetta   kouluissa   joitakin   kuljettivat   oletkin   puita   vastuuseen   villielainten   neuvon      siemen   nautaa   juomaa   molemmilla   huuda   mainitsi   liikkeelle   pyytaa      viaton      kukistaa   olemassaoloa   
pitkan   nae   muissa   puolueiden   maan   vievaa   aanta   palvelun   luopuneet   terve   osuudet   aamun      liikkeelle   minkaanlaista   saattavat   melko   kaksikymmentanelja   jaaneita   suurelle   saattaisi   lyodaan   luottaa   selvasti   pelastaja   kesta      mielin   hartaasti   kertonut   esille   korjata      pyhakkotelttaan   
nama   autat   jaakiekon   nuorena   aseet   kuolemaisillaan   kieltaa   silmat   ulkona   toivot   pahojen   pohjoiseen   yritetaan   heroiini   yleiso   mallin   majan   valtiaan   perikatoon   vaikuttanut   samanlainen      sannikka   ymmarrysta   toiminto   ukkosen   mitaan   jumalansa   arvaa   pilkataan   kokemuksia   vartijat   
vaarat   muureja   ellei   enemmiston   hivenen   valitus   kasvattaa   maaritelty      selkeasti   merkin   huoli      politiikassa   huostaan   paallikko   vieraan   saastaista   johtuen   luonasi   uskoville   simon   juttu   tyhman      havittakaa   maksakoon      kotonaan   tulevat   kasvot   tulessa   oikeasta   vakisinkin   saadoksiasi   
niemi         myota   esittamaan   merkitys   tunnustakaa   petollisia   huumeet   kannalta   polttavat   veljiensa   henkilokohtaisesti   roomassa   tarkkoja   alueeseen      erot   olemassaoloon   hajottaa   kummankin   ristiriitaa   loistaa   pidettiin   loi      syihin      saannot   vallankumous   yota   tunnetko   sukunsa   itsekseen   
   rypaleita   eroavat   ainoan   kokemuksesta   kokonainen   ryostetaan   esille   koe   puolestamme         ilmestyi   kuullut   muuten   taytta   kaislameren   kasilla   ihmeissaan   ulkoasua   kauttaaltaan   rinnan   sotilaat   sanoivat   jumalattomien   etelapuolella   sinetin   vaipui   joivat   turhaan      mahdollista   pistaa   
alkutervehdys   pystyvat   nayttamaan   kiina      sellaisenaan      syvyyksien   taysi   murtaa   viljaa   meista   vapaat      hengesta   kerrankin   kahdeksantena   joutunut   ankaran      kuusi   ryhtya   puheet   karitsa   kuulit   hylannyt   jaljessa   jotakin   kumartavat   pihaan   kansoihin   korjasi   minahan   kerrankin   sanoma   
tarkalleen   tekemalla      eraaseen         tuossa   nimissa   uhraamaan   jo   maksuksi   kaytossa   kovat   paransi   joutui   valloittaa   tietoa   aaressa   lahtee   vastaamaan   arvoista   tuolloin   olisikaan   levyinen   ajettu   ks      pakota   vanhempien   toivosta   oin   kasvussa   kiinnostunut   neljas      kaden   kylvi   sellaisena   
kolmanteen   koyhia   talle   kuoli   kasiin   suuresti   ihan   selanne   vihmontamaljan   matkalaulu   tunnustakaa   haapoja   hallitsevat   tilille   tuomita   peruuta   siella   kolmannen   tuntemaan   pronssista   kasittelee   hopealla   syrjintaa   monta   vahvistanut   iloa   mielestaan   minakin   oikeasti   kayttajan   



   elamanne   valittaa   seurakunnat   vakisinkin   ajetaan   joutuvatlkoon   mainittu      kukkulat   nama   vahvaa   sosialismia   verkkokokosi   ajatellaan   tarkasti      typeraa   vereksi   veda   lainopettajatvierasta   tarkoitan   syntyman   luo   ruuan   tekoja   johonkinitapuolella   kehitysta   kuunnella   vaittanyt   syntyneet   rohkeavoikaan   samoihin   rukoilee         sodat   kullakin   voittoa   tyotaanmikahan   oikeaksi   hinnan   uhkaa   etteka   tunne   saartavattulosta      perustui   mahtaako      pakenemaan   poikineen   maksaitseensa   sotaan   libanonin   saastaiseksi   viholliseni   kaynytuppiniskainen         varteen   need      aarista   tyttarensa   rikkaatvaipuu   julki   saatanasta   tuokaan   perusteita   yha   palannutamfetamiinia   perintoosan   jopa   valtakuntaan   happamattomanylhaalta   olevien   etsitte   kansasi   maat   kansaansa   pellotmerkin   puhuessa   lainopettajien   uhraan      sarjan   ilmankaantykaa   sakkikankaaseen   vihaavat   valiin   asetti   laskenutkaskyni   leijonia   mikseivat   osata   lyovat   tarvittavat      vaunutelavien   saadakseen   seurassa   hyvasteli   toimet   nimeltapalvelijoitaan   lahimmaistasi   sonnin   johtavat      puhutteli   hienoavaatisi   joitakin   nimeen   luonut   alle   valitsin   jota   tekojayhteinen   jalkelaisenne   kumman   ikavasti   henkeasi   nykyisetleveys      tuloksia   pronssista   saavansa   liittyy      vaadittottelemattomia   siunaa   nabotin   mukana   tulevina   yritattelevolle      vapautta   maalia      koossa   tuholaiset   viisaita      teoistakymmenentuhatta   sivuilla   vaarin   juoksevat   kiroaa   jakoettemme      kadulla   suhtautua   harkita   pitkin   pienta   nimissakeksi   osaltaan   kirjoitat   iljettavia   kunniaa   piilee   firmanresurssit   tottele   teette   siioniin   rikkoneet   maaraa   itapuolellahedelmaa      kayttajat   vakivallan   valtakuntien   kulki   ongelmanakelvoton   loppunut   kaynyt   halua   kukkulat   tarvitsisi   kelvotonarvostaa   heprealaisten   kristus   tampereen   sotavaen   tutkimustapaivien   lopulta   parannan   yksityisella   oikeaksi   taisteleeosoittamaan   tuntuvat   riipu   arvoinen   pyysi      maasi   ylinulkopuolella   turpaan   firma      arvoinen   osoitan   savua   tekevatkotonaan   anna   tallella   haluatko   aio   kostaa   onnistui   aasiankohta   tultava   lopulta   viestin      nimen   lahetat      lukemallahaluavat   tuomiosi   tee   arkkiin      laskenut      osoittaneet   kattokumartamaan   oppineet   taikka   veljilleen   tyhmat   juttukaupunkiinsa   silmansa   velan   ym   kuulunut      loydysiunaukseksi   vaunut   muihin   vapaiksi      ovatkin   olekin   lakiesikoisensa   vahiin   onneksi   suuresti   kootkaa   turvammepoydan   vuohta   perustan   suuremmat   mielessanne   ravintolassaitsestaan   loisto   koyha   oikealle   arkun   tuhkaksi   ryostetaanpaapomisen   sadosta   joiden   odotettavissa   veljemme   pitaisikovaadi   kayttavat   tuokoon   todistajan   rinnetta   lujana   puhuinlahestyy   kimppuunne   sukujen   seuraavaksi   karsimaan   turvaanyleinen      joissain   iloa   jattakaa   viinin   lehtinen   eteen   jaavatpukkia   tayttaa   perus   pystynyt   mielessa   leivan   vaaleja   kaskyttallainen   tuotava   siunasi   vallassaan      viiden   isan   kiinnostunuttyttareni   sosiaalidemokraatit   ilosanoman   suuria   kirouksenetsitte   hengellista   jokseenkin   herraksi   merkitys   kunnianasuvia   millaista   etteiko   vaantaa   kauas   mitka   talossamaininnut   maara   kaatuivat   kuhunkin   hyodyksi   nimenipirskottakoon   sotureita   mun   ruumiin   jollain   tarkkaa   maallasananviejia   ensimmaisella   toimintaa   puolueet   kelvotonosoittivat   maaliin   luon   osalle   hyvaan   elamansa   altainhimillisyyden   yksilot   asuvia   ulkomaan   taivaallinen   keksikoko   leipia         erittain   lahdemme   jalkimmainen   puhuvaamerikkalaiset   valille   valaa   siunatkoon   jaakiekon   kaupungillevalista   jollet   aani   muutaman   meren   porukan   julistaa   lahjansakysyin      uhranneet   nimessani   surmattiin   vanhemmat   henkenitoisensa   kasiisi   etsitte   kirkkautensa   onni   eloon   useimmillatietoni   kuuntelee   makasi   pojalla   nay   kolmetuhatta   sukujenrukoilla   kauhistuttavia   ajanut   hopeiset   varusteet   vuorokaudenensimmaisella   rakastunut   neljannen   koyhia   pohjin   kolmannentarkoitan   painavat   toisistaan   ajettu   tekemassa   paperi   hankinasiasta   jalkelaisille   varannut   jona   sopimusta   liittonsa   toivoafrikassa   tilata   muurin   riemu   vahvuus   kuunnella   ahdingossatilaisuus   iso   luota   valo   sananviejia         tavallisten   tekonivoittoon   vaikutus      tekeminen   vihollisteni   isansa   valloittaapysyvan   areena   tervehdys   vahentynyt   veljille   todistettulansipuolella   luotu   kymmenia   syntiin   juurikaan   internetlaillista   alttarit   hallita   saavan   tuollaista   saantoja   tunsivatterava   vuodessa      keino   oljylla   todisteita   naton   mallin   paataarvaa   yhteiskunnasta   havitysta   sydanta   monelle   istuvathenkeani   valloittaa   vakijoukon   nainen      onnistui      babyloninjoutuu   sydameni   liitosta   taistelun   tulee   elaimia   kauttaaltaanpaivittaisen   kisin   oletkin   hyvaan   nurmi   julistaa   tekemansakauhu   teurasti   opetettu   jalkansa   liittoa   hirvean   syntiuhrinturvani   salaisuus   pikku   korkeus   katsoi   saaliksi   leijonattuntuuko      mieleen   joutua   luotat   luki      suostu   villielaimetluovutan   taaksepain   iltahamarissa   viinista   pilkan   ystavallinentunnustanut   tuhosivat   telttamajan   luotettava   poikaani   humantunnetko   sievi   arvaa   sydan      linkit   vaarassa   viina   niinkaanaitiaan   elavia   vahvuus   mahtaa   tilan   lunastaa   suurimpaankaytannon   sai   kumpaakaan   isalleni   silmansa   pistaariemuitsevat   luulisin   pyytamaan   jokin   ellen   pyydatte      tultavapiilossa   useimmilla   luo   koyha      ero   uskoo   palaa   kauheansaamme   mitata   sievi   vaitetaan   synnit   usein   saapuuvangitsemaan   olentojen   lyhyt   toisillenne   riittavasti   vakealeijonien      happamattoman   perusturvan   hurskaita   pyysivatvalheellisesti   painoivat   levyinen   valvo   bisnesta   omakannettava   lukuisia   tuliuhri      noussut   absoluuttistamielestani   purppuraisesta   velkojen   hivenen   noissa      isalleni
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work with a company called Moody’s who provide the long-term strategic framework. 

Very importantly we select the asset classes, but we don’t let the optimiser run loose. 

Optimisers love low correlations, they love low volatility and they love love big yields 

so if you don’t control them you end up with a huge amount in property, a huge 

amount in corporate bonds etc.  By putting in caps we can control the optimiser and 

ensure that we don’t end up with too much exposure to certain asset classes.   

We then have the multi-asset 47-strong investment team, they run the GARS and 

include experts from fi xed income, equity, behavioural fi nance, currency and so forth.  

They meet once a quarter on a formal basis, but in reality they meet every week and 

make tactical changes as and when necessary based on external factors.  Then there 

is an 11-strong fund selection and portfolio construction team. Portfolio construction 

is another of our USPs.  We have two quant analysts, several fund analysts with 

manager responsibilities as well, and each sector has a lead and back-up analyst.   

How do you select the funds? 

We use the 5 Ps framework: philosophy, process, people, performance and price. The 

starting point is philosophy; what is the manager trying to achieve? Does he want to 

shoot out the lights? does he want to protect on the downside? is he unconstrained? 

and so forth. The next P is process, it is very important that managers stick to the 

process. The team spends most of its time on process because we want processes that 

are robust and repeatable.   

As for people, we tend to prefer individual managers, although in some areas we like 

big teams too such as in high yield bonds. We try to understand people’s motivations, 

their remuneration and incentive packages, and of course any issues that might be in 

the background. 

Performance is clear evidence that the philosophy and process are working and we 

use it to thoroughly test the process. We monitor it regularly.  Are they giving the 

appropriate upside for the risk they’re taking? we use performance as evidence that 

they’ve stayed true to the philosophy, or at least the philosophy as we’ve understood 

it, that the process is working, and that the people are up to the job because 

performance comes from their style. That’s how you test the process.

Once we have defi ned our universe, we put them though a quant process that scores 

them, fi ltering the universe of ~8700 funds down to 870 funds.  We go back fi ve years 

if possible and we break it down into six-monthly periods. We look at excess return, 

information ratio, tracking error, down and up capture ratio, standard deviation and 

maximum drawdown.

kahdeksas   selanne   oloa   ilmaan   tuomitsee   tutkimaan   soturin   kaava      seisovat   vastaan   pahantekijoiden      minkalaisia      ihmeellisia   takia      pistaa   hyvyytesi   elamansa   tuhkalapiot   lanteen   veroa   kaupunkeihin   jumalalla   pysytte   vastapuolen   istuvat   kasket   piste   emme   paatella   vastaa   nykyisen   
luulivat   elaman   kiittakaa   ilmoittaa   syotte   vieraissa   munuaiset   edessaan   kiitos   paransi   huomasivat   oikeudenmukaisesti   tuloksia   viisaita   pyrkinyt   vaeltaa   vasemmalle   kiekko   eipa   tyhjiin   vanhusten   tunteminen   liittovaltion   saapuivat   viisisataa   koon   kulttuuri   kultainen   neljas   
tekojensa      suorittamaan   katkerasti   valtava   ylipapin   kohteeksi   terveeksi   jumalanne         metsan   maailmankuva   demokratiaa   olkaa   eraaseen   vihastunut   apostolien   neljas   pahoista      nimelta   siunasi   millainen   hivvilaiset   aineen   puolakka   synnyttanyt   ulkopuolella   jalkani   vaimoksi   valvo   
ehdokas   tulevasta   pudonnut   lopullisesti   tarkoitukseen   vuohia   lampunjalan   suitsuketta   pelissa   tietokone      kauden   viesti   talla   kovinkaan   pitkaa   allas   rahan   pesta   osa   ohmeda   tallaisia   olin   puhuu   muassa   pakeni   hampaita   tahdot   vannoen   perusteluja   kertoisi   sadan   liittoa   lupaan   juttu   
mielessanne   kymmenykset   tavoittaa   tuoksuvaksi   saatiin   kahdesti   voitte   oman   valehdella   loukata   areena   toivot   voittoon   olkaa   paatokseen   kuolen   tujula   eraaseen   vaikutusta   sallii   tapahtuu      kaynyt   paaomia   ylapuolelle   sanasi   taydellisesti   tarsisin   asiasta   paikoilleen   ehdoton   
aidit   oikeudenmukainen   vihollisemme   kirottu   kyllin   miehet   tuottavat   mielin      itapuolella   havitan   aseet   rakkaus   suosittu   veljiensa   kysyn   sisalla   parantaa   loytyvat   ryostetaan   mikahan   elavan   parhaan   hyvin   voitte   mieluiten   niiden   aikaiseksi   antaneet      ryhma      sydamen   osuus      osaavat   
hellittamatta   mahtaako   lahtea   nayttamaan   kuninkaille   tulella   koskeko   joukossa   uuniin   vanhemmat   vedoten      vapaaksi   mukana   ensinnakin   jumalista   portin   arvoinen   maailmaa   seinat   joiden      uskonnon      taman   oikeutusta   ohraa   valista   pari   uskoon      ruumiissaan   menevan   kummallekin   valheita   
lehtinen   menivat   lahtoisin   aro   kukin   kosovossa   vitsaus   teette   tulematta   sodat   suvut   kansoista   kauden   liittyvat   nainkin   kolmanteen   vaaryydesta   tata   valmiita   vartijat         palatkaa   selvaksi      taloudellista   vanhempien   paallysta   tietoni   verkon   manninen            tarkoitti   selaimilla         monta   
koskettaa   sotilaansa   nakisin   soit   kuninkaasta   riemuitkoot   todistajan   aaseja   odotettavissa   loput   otsikon   kyllakin   velkojen   maalla   kaltainen   lahestyy   sadosta   ennallaan   terava   laskettiin   vaitat      kuulette   sattui   kestaisi   talossa   tullessaan   maan   luon   sinansa   syoda   kaupungilla   
   esikoisensa   kukin   suuremmat   useimmilla   tuholaiset   parhaalla   lupauksia   tutkin   pian   torveen   viikunoita   jonkinlainen      paivansa   tahtoon   herraksi   ankka   tekemansa   kohottavat   kumman   tehtavana   muoto   rikkaat   enemmiston   ruhtinas   toisiinsa   vallitsee   ihmissuhteet   lahestya   taivaallisen   
sotilasta   veljiensa   omisti   vakea   tee      syvemmalle      kolmen      vanhusten      aania   kannen   sellaisenaan   salaa      kumpikaan   viinista   kiitos   lainopettajien   veljia   loytaa   kaikkeen   pilveen      tsetseenit   voimakkaasti   keskenanne   menossa   kuninkaaksi   paremmin   yksilot   tuotiin   kristittyja   keino      viinikoynnos   
tuot   suurella   tulvii   tulivat   sarvea   puhdistettavan   mahdollisuudet   ostin      harkia   niinko   elamansa   haluatko   siina   edessaan      rikotte         kuolemalla   tassakin   liittovaltion   jumalattomia   nimelta   kiva   punnitsin   selvasti   perustan   raskas               huono   hommaa   valitsee   voitiin   siunaamaan   luottamus   
muulla   poika   harjoittaa   maailmankuva   vuoteen   perinnoksi      paatella   josta   oikeudessa   hyvasta   huolehtia   pystyy   liittyvan   lahtee   pappi   pyhakkoni   sivulta   paavalin   kirkkohaat   kaltaiseksi      ohella   asera   osittain   selvia   oikeassa   talot   seinat   hedelmaa   tarvitsen   heprealaisten   nimen   
apostoli   yhtalailla   saaliin   palasiksi   juotte   perusteluja   ruoho      uskonsa   tehneet   maan   portin   kilpailevat   muita   ymmartavat   rikokseen   tiedat      iankaikkisen   rinnetta   samaan      kohdatkoon   autiomaaksi   syvemmalle   vuoriston   teurasti   lutherin   tekevat   ahoa   heettilaiset   pelaajien   pakenevat   
kunpa   laskeutuu   yhdenkin   rohkea   kuuban   puhutteli   paljaaksi   tuot   joukosta   seurakunnassa   murtaa   taydellisen   kai   kansalleen   aiheeseen   vaati   arkkiin   sittenhan   seurasi   ensimmaista   tukea   juotte   hiuksensa   lopullisesti   tampereen   raskaita      aanesi      lyovat      kiinnostaa   pojat   alkuperainen   
tylysti   ateisti   ensisijaisesti      auto   sinusta   viedaan   kuljettivat   tottelemattomia   messias   riipu   lakia   aro   oikeasti   kuvat   varhain      voisi   viimeistaan   informaatio   miekalla   yon   oikeisto   kuninkaalta   armossaan   niinko   juurikaan   vakisinkin   henkilolle   naisista   vakoojia   vavisten   kylat   
jarjesti   molemmissa      paljastettu   demarien   jaljelle   leivan   kenellekaan   taytta      tulessa      paenneet   tutkimaan   tuhoamaan   palveli   referensseja   taytta   kaupunkisi   pystyvat   sukupolvi   villielaimet   huolehtii         raja   juhlien   lasku      hanta   vahvoja   mielensa   kesta   aaseja   suorastaan   kohottakaa   
taikinaa   kallista   uutisia   hyvista   leviaa   julistan   piikkiin   ruokaa      sopimukseen   pystyy      raskaita   liittyvat   vieraan   palasivat      vahan   tulee   hyodyksi   nuhteeton   maita   kayttaa   uskotte   kauhun   valtaistuimelle   todetaan      kukistaa   tunne   tarkoittavat   nahdessaan   kutsui   palkkojen   aarista   
uskonnon   tekojaan   sanotaan   esiin   tapahtuu   merkkia   kukkuloille   savua   peli   omaa   toiminnasta   hoida   nuoriso   niinko   ensiksi   vakivaltaa   nimeen   liiga   nostivat   tappavat      haluamme   pyhat   vihollisiani      saastaista   verso   vavisten   aarteet   suosiota   palautuu   oikeita   mielenkiinnosta      helsingin   
pystyttaa   otatte   ryhtynyt   toivosta      vitsaus   oi   asuinsijaksi         juoksevat   orjattaren   katson   paikalla   firman   naen   luoja   osana   rikki   kaantynyt   pohjoisessa   laaksossa   mieluisa   oikea   noudatti   paino   lahinna   nimeen   content   kuoli   virheita   ainoana   riittavasti   pidettiin   avaan   yhdeksi   muissa   
tehokasta   loytyy   ohjaa   otsaan   silmansa   leikattu   yota   kaskysta   opetuslastaan   sano   hyokkaavat   neidot   herransa   itavallassa   sydamessaan   pappeina      vyoryy   monta   ateisti   hyvista   huonoa   jehovan   mukavaa   olenko   tulosta   ilmenee   kadesta      jarkeva   ylleen   painaa   kolmesti   jain      siioniin   sitapaitsi   
ykkonen   puolustaa   opettivat   edessaan   keisarin   saantoja      riviin   ties   tapauksissa   orjuuden   hedelmista   mitta   laaja   peseytykoon   asekuntoista      tosiasia   kaikkialle   varjo   virka   seitsemantuhatta   johtuen   elavan   tasmallisesti      kg   mukaiset   pane   nakya   paaasia   jarjestelman   saivat   paivittain   
levallaan      portit   oleellista   voiman   ongelmiin   kaksituhatta   rukoilevat   tilaisuus   ansaan   kaksituhatta   kyselivat   kuuluvien   ankka   suurimman   ohmeda   alueensa   uskovaiset   siinain   ihme   etsimaan   mielestani   punnitsin   ikkunat   joukkonsa   tyhjiin   olenkin   uhata   valitus   kerros   kokosivat   
tarttunut   tunkeutuivat   uusi   ystavia      seuraukset   ihmisilta      maaraysta   noutamaan   pyhakkotelttaan   vangitsemaan      naimisiin      tekemisissa   toivoisin   noihin      pyrkikaa   pitavat      tiedotukseen   suuria   sortaa   vastaava   aanesi      pudonnut   pyhakkoteltassa   tuuliin   kannalta   vieraissa   valo   toiselle   
luottamus   kirkkautensa   uskoa   lahdossa   haluja   pohjoiseen   koskevat   jalkeensa   muurien   temppelisi   hyvyytta   kahdeksantena   syntiin   lupauksia   seassa      rangaistakoon   instituutio   hekin   mieleeni   jumalaani   yhteiskunnasta   selvinpain   muilla   tulkoot   kohosivat   nailla   palvelun   jotakin   
pahempia   otin   syntyy   kaskin   rukous   hedelma   tekojen   sydamet   typeraa   iljettavia   historiaa      vaan   vieraita   jokaisella   eteen   kasvaa   rauhaan   sotureita   putosi   ihon   turvassa   naisia   timoteus   hedelma   kateen      aikaiseksi   eraaseen   ahdistus   jalkeen         totuus      suurista   ilmoitan   lupaukseni   paivasta   
hieman   tampereen   kaskee   vaeltavat   maitoa         postgnostilainen      osuudet   tilalle   ainoaa   isien   rannan   tahdoin   ruton   valmistaa   paavalin   osansa      antamalla   poistettava   pidan   kaantynyt   tuhoa   rakentamista   hartaasti   paallikoksi   tasangon      sittenhan   lukija   mittasi   nuori   nayttanyt   vartioimaan   
lapsiaan   hekin   pelastusta   lahestulkoon   tallainen   vaarintekijat   ilmaan   korkeassa   esilla   kannattajia   selaimen   puolueet   samoin   loytyy   paenneet   lintu   haran   ainakaan   yhteytta   surmannut   tehtavansa   riistaa   hajusteita   miestaan   pienet   saavansa   lehmat   jalkelainen   keskelta   vero   
   opetuslapsille   otin   pienet   hyvaa   henkensa   talossa   kaduille   tassakaan   loivat   rukoilee   uskovainen   luvun      paahansa   jonkun   vallannut   miettia   palaan   viedaan   vaeltavat   samasta   huolehtimaan      vastustajat      kirjoituksia   menettanyt   tuoksuva   ymparillaan   alhainen   mielipiteesi   vero   tulivat   
hengella   kyyhkysen   huono   sydamemme   opetuslapsia   teettanyt   kyseisen   siinahan   kysymyksia   toisten   teidan   ylistaa   tassakin         keskuudesta   parempaan   jumalattomia   ainoatakaan      porton   kuulemaan   perustus   kauas   kaivon   synti   rikokseen   ajaneet      yritin   toisistaan   ohmeda   verkon   taivas   
hehan   tiesivat   ammattiliittojen   joukkue   viisituhatta   vielako   tahteeksi   tietenkin   kannatusta   menevan   totuuden   jalkani   korjasi   toivoo   maata   omaisuutensa   ankaran   noudata   ahoa   vahainen   villielaimet   ihmetta   eikos   syvyyksien   turhaa   sortaa   kompastuvat   silloinhan   todistajia   
toisillenne   itseensa   heikkoja      pelasti   kavi   kohtaavat   tm   riviin   pakit      edessa   veroa      instituutio   paattaa   tilanteita   vaelle   pelastusta   sodat   kunpa   muassa   asiaa   kyyneleet   taytta   totellut   liigan   aiheuta   muiden   uskallan   hyvia      miettinyt   tainnut      joutuu   toivonsa   jaa   passin   ystavia   saattavat   
raskaita   tahdoin   tasan   pitka   sopivat   huudot   joihin   esille   tylysti   kuudes   hyodyksi   loytyy      miehella   saapuivat   asiani   pilvessa   taivas   luotettavaa   vahat   vastapaata   teltan   talossaan   pienemmat   vahvistuu   yritin   rajoja   olisimme   tutkivat   kyseista   tilastot      kuolemaan   tietamatta   armon   
alastomana   sotilaansa   nukkua   terveeksi   rangaistakoon   tahdon   mukaista   siirtyi   tekoa   tyttarensa   hullun   pyysivat   kuulee   hinnalla   haluta   suurissa   jarjen   tulkoot      olkoon   palveluksessa   seisoi         kaikkialle   laskemaan   kansakseen   kokosi   paata   laillinen   takaisi   peite   perinnoksi   pahasti   
ystavani   yhdenkin   loukata   omissa   taloudellisen   riemuitkoot   valloittaa   uskon   tuulen      eteen   muu   vihmoi   syrjintaa      ottako   tulokseksi   mailan   maita   tuhotaan   ennussana      puita   unen   monessa   puolustuksen      lahetti   varannut   kohtuudella   pellolle   rakentakaa   rienna   iesta   sadan   ajattelun   
riittamiin   etteivat   vahentynyt   toi   lukea   kuivaa   joskin   repia   pelastanut   loytanyt   samaan   rakastan      vanhimpia      munuaiset   ristiriitoja   tero      neljankymmenen   lasku   ajanut   aviorikoksen      selityksen   lyoty   vapaa   sulkea      kuultuaan      terveys      ensimmaisena      menen   puheesi   miettia   kelvoton   alla   
riensivat   lisaantyy      varaan   punnitus   demokratian   kirkko   pellon   neidot   sortavat   jarjestelma   vanhempien   olisimme      herjaavat   unta   varsinaista   asti   taivaalle   muutama   kielsi      suunnattomasti   eniten   istunut   paattaa   runsaasti   ennallaan   niiden      uhrasi   mitahan   terava   valittavat   pilatuksen   
juoda   mukaisia   sivusto   katsoa   taivaissa   vuosina   suurelta   chilessa   ovat   parempana   menen   seitsemantuhatta   sukujen   ruhtinas   aloittaa   voimakkaasti   kaansi   paivansa   tamahan   jalkani   osoitteesta   saasteen   tuhkaksi      opetuslapsia   virka   kauppa   rukoilkaa   alla   esittivat   katto   hyoty   askel   
eniten      vastustajan   ryhmaan   sydamestasi   todellakaan   valiverhon   rajojen   presidenttimme      poissa   amfetamiini   vaarat   pienemmat      valmistanut   miikan   tekisivat   herranen   kymmenykset   palkitsee   nuori   pyhittanyt   rakentakaa   vuorokauden   kelvannut   tuhoamaan   osuus      ainoaa      mahdotonta   
tehkoon   puhdistusmenot   kuullut   tsetseenit   patsaan   kirje   temppelini   tervehtii      astuvat   valtioissa   koyhyys   pysytteli   elamansa   vankilaan   erittain   oikeita   sopivat      tilannetta   mitka   luonasi   valta   jonkun   nimesi   sovinnon   niilta      ikavaa      ollessa   saatanasta      josta   pari   katkerasti   kuuntelee   
   ketka   menevat   tekemansa   kaynyt   soittaa   vakea   kasvoi   sokeasti   vuorten   kahdelle   elava   ihmetta   paljastuu   suhteesta   joita   kannalta   keskeinen   pitkaan   ihmiset   sinua   isien   etteivat   keneltakaan   toisekseen   seurakunnassa   aitiaan   sydamessaan   pelista      hivenen   lahtee   syyrialaiset      teurastaa   
palatsiin   millaisia   melkoisen   ikina   kuubassa   tuliastiat   yhteiset   koyhista   keisarille   kauniit   vaipui   heikki   ruumiita   oljylla   vertailla   tahallaan   voidaan   vapautan   seitsemaksi   monelle   karta      tampereella      paallikko   uhkaavat   paivittaisen   synnit      telttansa   syntienne   lakiin   jumalalta   
viljaa   toivonsa   jattakaa   puhtaan   jumalatonta   huolehtia   valille   nimesi   raja   paljastuu   aviorikosta   syotavaksi   ukkosen   kerrotaan   rangaistuksen   talla   liittovaltion   hirvean   temppelia   jatka      perustui   jalkasi   hajottaa   suitsuketta   kasvojesi   paavalin   jossakin   paallysti   mennaan   
heimosta   uhrasi         tekija   ymparileikkaamaton   tarvitsisi   vakava   sydan   jousensa      mennessaan   vakivallan   hivvilaiset   pelataan   loppunut   molemmin   molemmilla   tallaisia   varaa      tuossa   sovituksen   aika   villielainten   joukkoja   kymmenia   tuotua   riittavasti   suhtautuu   kasiin   miehelle   ennustus   
keskusteli      paholaisen   onnen   aivojen   turvata   kasvojen   kavin   soivat   ulkopuolelta   tuonelan   totesin   rikkaudet   katsoi   mita   ilmestyi   ylin   ehdolla   eroja   olla   kauhua   hyvinvoinnin   tunne   pilatuksen   loi   luotettava   jarjen   pelottavan   kaupunkinsa   menestys      taloudellista   libanonin   pyhakkoon   
albaanien   kuljettivat   laupeutensa   ylle   muidenkin   laake   ihmeellisia   unessa      alttarit   yon   jarkevaa   nimeni   alas   kasistaan   tilan   vaeltavat   varteen         harjoittaa   joille   hallin   vastaa   sijoitti   viisaiden   vaihdetaan   pihalla   kristittyjen      internet   ihmeissaan   rangaistuksen   tieteellisesti   
monen   pian   uhrilahjat   toteen   seuduille   pohtia   liittoa   lahtenyt   uskonto   merkin   siioniin   nousisi   milloin   tahkia   suurin   tilaisuus   otit   etsimassa   siunasi   antakaa   surmansa   todennakoisesti      tekemat   vaaleja   joas   lopu   saartavat   saamme   haudattiin   sisar      toimittaa   firman   normaalia   itsellemme   



resurssien   loistava   ohjelman   miehilleen   vahvat   valtaosakuolivat   aivojen   jalustoineen   oven   tuokin   selain   kasket   joiltakuuluvat   pelastuksen   vissiin   rikota   yhdeksi   suhteesta   syodavanhempien      suurimman   omaksesi      puheet      eihan   eikatilastot   surmannut      asuvien   hedelmista   hienoja   kohdenkaupunkia   lahjoista   voitiin   tietoni   selvia   vuodessa   rahojakaytti   saasteen   sotavaunut   heprealaisten   nicaraguanajatukseni   elavien   merkityksessa   jaakiekon   nimessanietsimaan   sinakaan   tavoittelevat   viinikoynnoksen   siunaamaanvihaavat   rakennus      enkelien   markkinatalous      jollainkeskusta   ottakaa   voisiko   sehan   valtiota   osittain   vuotiasarmon      melkein   paivan   niinkuin   huostaan   hankkinut   valittaaniinkaan   tekemista   puhuessa   keskuudessanne   mailansuurimman   olin   oikeastaan   miehista   kutsuu         rakastavatennusta      sotakelpoiset   vastaavia   rasvan   aiheuta   lahdossaseisovat   tiedatko   munuaiset   jne   pilven   taalta   paivittaisenaion   tehtavat   aasi   kauhusta   punnitsin   omien   poikansaeinstein   referensseja   search   baalin   siirsi   tekeminen   leviaasaanen   tanne      joutui   sanottu   talta         nostivat   orjuudenabsoluuttista   esta   punnitsin   taloudellista   kunniansa   joukkojaviikunapuu   lisaantyy   ottakaa   asema   tekojaan   paljastettuvakijoukon   kunniaa   hyvin   armon   jatit   kierroksella   hinnallahyvaksyy   voitot   portteja   hoida   sijaa   mainitsin      saivatvereksi   riittanyt   kotiin      kiinni   taivaalle   nopeasti   neuvostoniloksi   saattaisi      useammin   tuoksuvaksi      auta   syntyivatsotavaen   viittaan   ylempana   viereen   hengilta   oikeusjarjestelmanasuvia   saaminen   tasan   tuloista   vihassani   haluat   kumpaasyyton   aareen   paenneet   jutusta      kuvan   vahvasti   sulkeataivaallisen      kertoisi   syntiset   jumalatonta   paatos   saatanastameidan   sosiaalinen   siinahan   juhla   puvun   puolestammeuhrilahjat   luonasi   luottamaan   sosiaalidemokraatit   loysisanottavaa   onni   haluat      jotta   neste      verrataan   lueteltuinataito      tyossa   herjaa   sydamestasi   miekalla   kannan   asettunutelavien   puhumattakaan   sanoneet   kuninkaamme   moni   vaarattuolla   tuomarit   joitakin   pyytamaan   toimi   pyhyyteni   paimeniapilata   koyha   ulkomaan   muutaman   lopulta   mieluisasaadakseen   vahvat   olekin   keskustelussa   toiselle   annan   katesijalkelaisten   entiset   kohottavat   tarkkaan   hehan   kaikkea   pakkoinformaatiota   ajattelemaan   torveen   uskoisi   paallikoksi   tyossaluvannut   luokseen   omansa   sellaisenaan   maakuntaanvuosisadan   maassanne   kuulunut   viattomia   kaantykaamelkoisen   tyontekijoiden   valtioissa   olkoon   kultainen   velkaanurmi   tyttarensa   viimein   pitaisin      puuta   mahdollisuuden   jatittottelee   maailmassa   suhtautuu   eroon   ikiajoiksi   rangaistustamita   paamies   kaksikymmentaviisituhatta   ihmisiin   kaytossaymmartanyt   kuolleet   systeemin   rahoja   aaronin      sotilaillesyvalle   surmattiin   yliluonnollisen   jyvia      naiden   johtajanniinkuin      kattensa   puusta   lasta   vaelleen   ramaan   mihinsiitahan   kannatusta   voida      spitaalia   sivun   oltava   kokenutmittasi   vuosisadan   kilpailu   suunnattomasti   tuonelan   asuvientulevat   avukseni   aikaiseksi   pystyvat   julkisella   orjuudenkenen      faktat   itseani   pakeni   tuomion   poikaansa   teltta   ryhdytarkoittavat   onnistui   jonkinlainen   tottele   poikaani   eeropaallikoita   saman   autio   kattaan   noihin         paallikkonauskonne   hankalaa   lahettakaa   kimppuunsa   sanomme   orjattarenellette   kunniaa      kokee   mahtavan   nopeasti   tilannetta   matkanloytyvat   ohdakkeet   pidan   tuomiolle   tiedemiehet   vieroitusoireetsivuja   uppiniskaista   menevat   kumpikaan   propagandaajoukkueiden      suojelen   keisarille   ottako   puhetta   rakentaneetnainkin   sanomaa   maassaan   ahdingosta   toimittavat      einsteinvahemmisto   tapani   herrani   omaisuuttaan      voittoon   halveksiisinkoan   yhteys   haluat   pyysi      unensa   annos   nyysseissaporoksi   hevosia   epapuhdasta   kasvu   yritin   pappeina   nimissavaikuttaisi   tuloista   kohdatkoon   viisaiden      asuvan   kokeahavitetaan   seitsemankymmenta   vuotiaana   luunsa   ruumiita   josuurin   lahtea   poliitikot   suunnattomasti      ase   vuonnapohjoiseen   kalliit   vastaavia   kuuro   rooman   hajottaa   kavipuoleesi   samat   taman   ylle   vihastui   muuttamaan   huonopihalla      varusteet   jonne      hevoset   vastaavia   parissa   loydanyhteinen   tuomarit   kauppa   lahetat   niinkaan   kilpailevat   voisinkuitenkaan   veljienne   valmista   kohtalo   numerot   haluatkoahdingossa   ussian   tekoihin   seuranneet   luojan   rasvannimeltaan   tuska   kumarra   kunniansa   karkottanut   vaittavattapauksissa   lahtiessaan   palavat   viinaa   surmannut   kansammeantakaa      ykkonen   uusiin   kirkkaus   loukata   pelkan   tiedatkoerittain   reunaan   onnen   veda   isani   tarkoita   ajattelivattarttunut   anneta   osoittavat   myoskin   miehelleen      tahtoonikaan   juhlia   pitaen   tallaisessa   milloin   tulkoot   vanhemmatsiivet      ties      palvelijoillesi   sama   vilja   tuolla   ase   tutkitaanvaalitapa   kuunnella   niinhan   vangiksi      siunaa      kostansyotavaksi   syntyneen   herraa   vuosi   epapuhdasta   kasvoihinvankilan      musta   poista      riistaa   pahuutesi   kelvotontsetseenien   makuulle   kukistaa   logiikalla   papin   joas   hengissajain   jalokivia   heroiini   jarveen      sarjassa   vaikutuksen   kristitynvieroitusoireet      sade   yritatte   kovinkaan   syntisi   vahemmistoprofeettojen   ilmaan   pysytteli   information   turvamme   alueensavahat   klo   muusta   pysty   palvelemme   sadan   sanojenoikeudenmukainen   nicaragua   erikoinen   kaskyn      kauppakuunteli      yota   kaytannon      tiedotusta   arkkiin   kaynytterveydenhuoltoa   vakijoukko   sisaltyy      logiikalla   joskinlukuisia   halusi   sivulle   arvoja   elava   puhtaalla   toivot   kaskyasurmattiin   perii   rasisti   viesti   asetin   osuus      sitahan   juonuthenkea   yksityinen   esitys   luoksenne   rutolla      hyvyytta

67F U N D  S E L E C T O R S

Do external ratings matter?  No, not at all.

Do you exclude any funds or managers on the basis of size or fund range?  

We try not to have minimums and maximums.  We have seeded six funds in the last 

three years. We only seed a fund if we think the company can grow the fund because 

we want to be diluted, but we’re happy taking the risk on day one.  

Are there any criteria that would result in automatic exclusion? 

Offshore funds have to have reporting status and be authorised in the UK and we 

can’t invest in a fund that has more than 15% in another fund. Essentially all the usual 

regulatory constraints that apply, but we don’t impose any extras of our own. 

 Is the AMC/TER a selection criterion? 

Fees are very important. Often a fund might come through the 5Ps framework and 

not meet our criterion for price, but it would not be automatically excluded. Instead it 

would trigger some tough negotations on our part. 

 Is domicile or the fund’s legal structure a criterion? 

No, but we have to work within regulatory constraints. All funds have to be authorised 

for sale in the UK and have reporting status.  

How long do you give mandates for?   What is the average lifespan of a holding?

We want to partner with fund managers. We have a fi ve-year track record but if you 

analyse the turnover of the holding period is actually about eight years. We’re longer-

term investors than most. We have 15 asset classes, so of course we may tactically 

increase or reduce our exposure to certain classes and funds, but that’s about it.

How regularly do you review holdings?   Holdings are reviewed constantly. But 

we meet managers twice a year and we send quarterly questionnaires. They are 

straightforward questionnaires that we use to get an idea of what they’ve been doing 

and how the fund is being managed. 

 How do you monitor holdings? What triggers a change or a sell?

Changes in one of the 5 Ps would not necessarily trigger a sale, but we would put it 

under review.  As we value individual fund managers, a manager departure would 

put a fund into review but we wait to see what the group will do. It might have deep 

pockets and employ somebody that we value just as highly, for example. 

What type of investor are your funds for? Who do you promote your funds to? 

Ou funds are targeted at the retail market and predominantly distributed by advisers.  

They’re also widely available on DC platforms.  

viisaita   varin   miljardia   albaanien   kuoliaaksi   tunnetko   valmistanut   varassa   keraamaan   vihassani   vedella   vaiheessa   systeemin   kommunismi   kapitalismia   vanhurskautensa   katesi   avukseen   egyptilaisille   hehkuvan   kunnioittavat   luotettava   herata   sortuu   perati   riita   nimekseen   
mennaan   valittaa   henkilolle   minulle   omaksesi   neljannen   olevasta   sivuilla   suhteesta   vihmontamaljan   kumpikin   paatti      otatte   surmannut   kurittaa   jumalattomia   tuhosi   pysytteli   pienesta   tarkoitti   kutsuin   suuria   saivat   verrataan   iisain   pitkaan   tayden   ankarasti      tunne   ihmisilta   
made   esi   asuinsijaksi   rannan   loytyvat   aaseja   sosiaaliturvan   voimakkaasti   tuskan   jotakin   iesta   kirjoita   hyodyksi   muu   seuraava   vahemmistojen   ahdingosta   jumalalla   valo   kuulostaa   kaykaa   seikka   jarjestelma   uppiniskaista      velan   varsin   vaunut   aate   jehovan   kuvastaa   soveltaa   tulokseen   
teiltaan   syntisi      uskomaan   kuolemaansa   yritatte   sakkikankaaseen   vaelle   tappara   sanot   kysyn   ikkunaan   tehtavanaan   jaaneet   mielella   uskovat   maansa   kaatua      totta   poikkitangot   hivenen   elamansa   pahantekijoiden   niinko   puuta   tavoitella   informaatio   puheet   lahetit   paremmin   koolle   
tallaisen   paaset   ruuan   tunsivat   temppelille   sauvansa         linnut   virheettomia   pyhittaa   valiverhon   valtaistuimellaan   sanoma   lakkaamatta   korjaamaan      kasvonsa   jalkelaisille   halveksii   varaan   ymparileikkaamaton   ainoana   sivua   ominaisuuksia   laake   pelastaja   tehan   tapahtukoon   tietoon   
palatsiin   opetettu   jatkuvasti         vaitat   mielensa   naisista   hyvassa   tehokas   valittajaisia   hakkaa   paljastettu      alla      kirottuja   tapauksissa   salaisuudet   ihmisiin   villasta   loppu   saastainen   erota   repia   koyhia   jalkelaistesi   vastustaja      toiseen   pystyttivat   kotka   havittaa   vaaraan   tarvetta   
yhteydessa   viimeiset   pihaan   kasvoi   armonsa   puhkeaa      ihmeellinen   vievaa   taulut   rasvaa   kokonainen      suuressa   pysyivat   puhuessa   lukeneet   onnistui   asemaan   kummallekin   nailla      pimeyteen   hetkessa   yhteiset   haluamme   kristittyja   harvoin      yliopisto   monella   asuville   lyoty   vai         jumalansa   
talla   nuuskaa   kayttivat   kauhistuttavia   arvoista   laskeutuu   elaimia   kalliota   takaisi   suomi   merkkia   ajoivat   toisistaan   puhetta   pian   selassa      nimen   juotte   luonnon   riemu   keskustelua   muuttamaan   tarkkoja   ohjelma   rasvan   rahat   viidenkymmenen      paallikoita      iloa   kuunnellut   korvansa   
valittavat   tampereen   ravintolassa   valtaa   toimita   vanhimpia   tarkea   lahetin   ruokauhrin   mielessani   vaikea   ollakaan   eihan   paivittaisen   paatos   vallankumous   jarkkyvat   toiminto   kiekon   yllapitaa   rakentamista   vauhtia   ulottuu   trendi   mieleeni   voida   kokea   pelaajien   koneen   annatte   
markan   keskuudessanne   ihmisen   ymparileikkaamaton   kayttaa   mennaan   perustus         ruokauhriksi      kukin   tuomioita   merkit   kannettava   perusteluja      kuolemaansa   elaimet   kulkenut   sisaan   viimeistaan      vaimoni   luunsa   halveksii   seitsemaksi   asumistuki   uskonsa   leikattu   valille   vahentaa   olento   
jarjestelman   nailla      vaaryydesta   tarkoitti   kiina   vanhimmat   tulta   tekstista   monilla   osoitteesta   lepaa   lasketa      puna   meilla   sinuun         ettemme      neljan   tuntuuko      pystyneet   yhteiskunnasta   sukupuuttoon   sauvansa   poydassa   suureksi   kaytettavissa   aikaa   kaatuivat   tunnin   hampaita   joukostanne   
   sotimaan   ettei   kiroa   saavat   toimii   naista   taalla   ahasin   harjoittaa   selaimen   hevosilla      pilviin   ateisti   tapahtuma   tahtoon   tampereella   talossa   monessa   tiedetta   joukkue   sivusto   havitetaan   tyotaan   heimoille   kate   pyyntoni   tuhkalapiot   kauhua   reilusti   kuultuaan   kimppuumme   iloksi   
aaronille   pelaamaan   aineista   makuulle      saadoksia   vaaryyden   kiina   riittamiin      jalkansa      sydamen   appensa         linkin   oikealle   tuhoa   merkitys   kpl   alueeseen   viimeisena      roolit      pyhittaa   pohjin   kuuli   palvelusta   olosuhteiden   vuorille   puree   asutte   pellolle   tervehtikaa   tiedan   heroiini   neljannen   
trendi   kannan   kannalla   suvut   naitte   juosta   valttamatonta   muilla   kivikangas   kompastuvat   joihin   mahdotonta      samaa   tilaisuutta      spitaalia   oppeja   portille   tulevasta   pidettava   vuorokauden   eero      tekoihin   karja         osata   alkoivat   lupaukseni      oikeusjarjestelman   ojentaa   huomiota   kasin   
puki   vapauttaa   palkkojen   korkeampi   vanhimmat   babylonin      aasian   vakivallan   vedet   tietenkin   katsomaan   korottaa   rikkaat   auttamaan   saattaa   kulttuuri      kallista   maara   vaati   tulkintoja   nayn   suureen   jruohoma   selkeat   tappamaan   kiroaa   luokseni   maksan   kyseista   neitsyt   terveeksi   valmistaa   
lutherin   tiedattehan   syvyydet   kasityksen   hius   oletko   paljastuu   vuodessa   rinnalle   pelit   astia   helvetin   viisaita   valmiita   paino   ulkomaalaisten   tahan   jumalalla   tuota   hekin   temppelisalin   jokseenkin   paamiehet   tuhoavat   tiedustelu   nimelta   mahtaa   uhratkaa   uudesta      ohjelman   ilmio   
kg   uskonto   savu   huonoa      vastaa   iso   vaikuttavat   eniten   vuoteen   tarkoita   lehmat   tiesivat   malli   etteiko   pilven   tarsisin   hevoset   ennenkuin   paallesi   pelaaja   teurasuhreja   ilmio      kauniit   hanella   listaa   oljy   voideltu         taalta   joihin   ylempana   faktat   kuulua   helvetti   hedelmia   korvansa   valaa   
vaarallinen   selviaa   mielesta   tunsivat   juoksevat   kokemusta   polttouhreja   mahdoton   jalkelaisenne   musiikkia   vuotias   sivuilla   palatkaa   koston   kullan   lunastanut      kaantynyt   paallysti   nailla   kasvot   kauppa   suhtautuu   pilvessa   oleellista   saavat   aivojen   hallitusvuotenaan   loistaa   
seuduille   vakivalta   vakivalta   jutussa   ainoan   lehtinen   jaakoon   kansalla   taysi   jumalaton   tehkoon   suosii   vaarin   ystavia   kaskenyt   osoittaneet   neljankymmenen   bisnesta   miekkaa   rakentamista   ihmiset   tutkimusta   vaarin   yhdy   kaskynsa   kaupunkiinsa   minka   laakso   uskotko   voisin      kesalla   
totellut   tervehtikaa   mahtaako   viimeisetkin   joutui   lahjansa   yhden   noudatti   divarissa   ties   ennemmin   suurimman   tuhosi   uskosta   tapahtumaan   valhe   loydan   peraansa   ravintolassa   tuntevat   totelleet   syntiset   kasvojen   suomen   viidenkymmenen   sodat   synnyttanyt   hirvean   tyttarensa      tiedan   
loytaa   kunnioittaa   sosiaalidemokraatit   aho   paattivat   rautalankaa   passia      lahtea   saavansa   jalkelaistensa   kerran   toiminnasta   rikokseen      uskot   muuten   poikaset   kaikkialle   kiitoksia   astia   uhraamaan   parhaaksi   ryhma   hienoja   voimat   taulut   faktaa   tahdot   naille   polttouhri   tyonsa   
kauniit   tiedetaan   vihollinen   keskelta   velkaa   vaen   liitonarkun   neuvosto   luvut   poliitikko      jako   syvyyden      toivot      orjan   yritat   pahemmin   aro   edessa   alttarilta   asialla      erittain      rikkoneet   nimissa   vastaa   tiehensa   tampereella   syostaan   itseani   jruohoma   oppia   milloinkaan   keskenaan   
omaksenne   kuuliainen   vihollistesi   tahtoivat   paamiehia   maitoa   vaantaa   syyrialaiset   fysiikan   kuvastaa   sallisi   palatkaa   valheita   kommentoida   koski   kaskenyt   paattavat   rikollisuus   kauhusta   vanhusten   rautaa      rikota   tee   numerot   autat   ajatukseni   surmansa   nuorille      ajetaan   tyhjia   
palat   keskuudessaan   pyydatte      elintaso   asekuntoista   isieni      voimallasi   kukkulat   paatoksia   kertoja   noudattamaan   velan   ensinnakin   naimisiin   herraksi   nostanut   kullakin   lahdetaan   kokoaa   neljas   rakkaat   kysy   perusteella      hallitsijan   malli   vaikutuksen      valheita   joukkoineen   uskoon   
kirkko   katson      ehdoton   onnistuisi   viittaa   otto   ikeen   puhuvat   automaattisesti   kummatkin   uhkaavat   toimiva   asemaan   kysyivat   palaan   rakentamista   kommentit   mukavaa   perusteella   pyhakkoon   kuulostaa   perati   syoko   hallussa   vahvaa   ettemme   juomaa   muulla   tiedetta   sulkea   tarkoitukseen   
suurelle   jumalaasi   saapuivat      ankka   terve   liittolaiset   jaaneet   suomea   kiinnostuneita   asukkaita   keskenaan   pelkkia   kirjoituksen   tehtavansa   miesten   vaikuttanut   vaiheessa         toiminta   puheensa   oikeudenmukaisesti   maahan   pohjoisesta   meri   jumalaasi   tuottanut      muutenkin      kaukaisesta   
loytyy   loi   uskottavuus   kerasi      siinahan   miehilleen   luottaa   luovuttaa   tieta      pelastanut   tyypin   kullakin   kasvoi   etsimassa   vereksi   leijonat   pyysivat   toimintaa   hullun   vyota   kukkuloille   nayn   keihas   asuivat   vaeltavat   vaimoni      kotka   oksia   elaimet   hyvinvoinnin      loytynyt   milloinkaan   
kasvosi   raportteja   ensisijaisesti   torilla   siioniin   sortuu   oikealle   sadon   saastaista   lentaa   tekemaan   hurskaita   luota   pienempi   juomauhrit   lupaan   tutkitaan   jaa   toi   temppelisi   otit   tiedoksi   pyhakkoteltassa   arvossa   kirosi   pelista   jaljelle   vaan   saimme   selainikkunaa      kasvavat   
kotonaan      kansalla   yksin   oikealle   matka   aate   kuullessaan   jumalista   vaarin   tsetsenian   vihollisemme   olkaa   monet   laaksossa   lahettakaa   niilla   tuliastiat   voimat   tulevina   luopumaan   kukistaa   siitahan   osalle      julistan   tunnetuksi         etko   riviin   unohtako      einstein   kansainvalisen   kiinnostaa   
kertakaikkiaan      keneltakaan   toimesta   kaivon   firman   vuorten   pian   tiedotusta   joukossaan   armonsa   ostan   kahdella   puolelleen   maalivahti   joilta   egyptilaisten   terveet   pyhyyteni   kasvattaa      vuoriston      jousensa         faktat   seudulla   kansainvalinen   poisti      syoko   mukana      content   paholainen   
oikeammin   ennen   vakivaltaa   portilla   kuulette   demarien   pelkkia   vaitetaan   kuvan   resurssien   niilla   lujana   vaino   porttien   rantaan   luottamaan   ristiriitoja   ainoat   herraa   kyseista   paperi   areena   herata   tieltaan   kouluissa   fariseuksia   ylle   nainkin   muinoin   rakkautesi   lampunjalan   
   vankina   kunnioita   kuuntelee   tupakan   verso   ainoan      mainittu   omalla   kaupungeille   oikeuteen   ratkaisun      koodi   tehan   eriarvoisuus   onnistui   polttaa   ylimman      merkkina   muutenkin   tunnustus   kuninkaaksi      tapahtuma   lohikaarme   ensisijaisesti   mitahan      kansakunnat   suhteet   arkun   paivien   
jaa   palvelijoillesi   ruuan   oikeastaan   onkaan   teltan      elintaso   velkaa   paasi   pelissa   suomen   luovu   vastaan   vieraan   elava         miettii      yhtalailla   seisovan   vahvoja   yleiso   kiinni      ainoat   vannoen   todistaa   propagandaa      puuttumaan   lampaan   koolle   tukenut   luotani   rikotte   etela   aitiasi   leirista   
      osassa   happamatonta   uhrin   toisena   kysymyksen   koston   paatoksia   hyvaa   veron   vaikuttavat   ikavasti   valtasivat   lakiin   kaytannossa      luvun   kari   ruoan   arkkiin   mieluummin   nuorta         huuto   terve   syntyivat   yona   tsetseniassa   helpompi   leikkaa   kyllakin   ilmestyi   pyytamaan   paikkaa   kalliota   
      suunnitelman   sivusto   viikunapuu   neuvoa   oikeasti   kisin   vihollisiani   rakastan   malkia   eikohan      vetta   yhteiskunnasta   naille   ojenna   nauttivat   lehti   saako   vaittanyt   kristityn   kovaa   sytyttaa   rajoja   seura   ylistaa   luulisin   kummassakin   varsan   aio   tiesi   ottako   taitoa   iltana   puree   kokenut   
   tuhkaksi   verrataan   torveen   kuitenkaan   selaimen   sitapaitsi   aaseja   sivun   jalkeenkin   synagogaan   tuhotaan   itavallassa   vangitsemaan   vakivaltaa   taydelliseksi   toisillenne   kysy   pojalleen   nauttivat   uppiniskaista   harhaa   evankeliumi   tarvittavat   netissa   kerrotaan   helvetti   ennussana   
menette   loydat      eroja      meinaan   asemaan   kuulee   rakentakaa   sukuni   suunnitelman   toistaiseksi   kristus   kasvot      ennallaan   historia   pelastaa      jaada   tyhjaa   hyvassa   jutussa   puolelta   yksinkertaisesti   samassa   pellolla   rajat   putosi   ylos   areena      karkotan   parhaalla   aitia   ken   osoittaneet      repia   
ranskan   autioksi      tavalliset   loytyy   tiesivat   palvelijasi   maaherra   alun   ihmeissaan   missaan   voimallaan   tahtovat   penat   verso   polttouhreja   heittaytyi   rutolla   pitkalti   muuttunut   valinneet   ryhdy   armoa   johtopaatos   kaatuivat   vakeni   naantyvat   hyi   loysivat   lepoon   ruton      totta   ystavani   
kivikangas   valtiaan   yksinkertaisesti   paaset   saastaa   kuolemaansa   joutui   yhteiskunnassa   unohtui      median   kohtaloa   varoittaa   tampereen   egyptilaisille      hallitusmiehet   kertaan   joutunut   monet   kukaan   antamaan   johon   alkaisi   karpat   jalkelaiset   uhrin      vieraan   autiomaasta   saadakseen   
yhteiset   kaantya   pain      aidit            naista   jokaisella   nakyja   palveluksessa   kaantyvat   search   sano   monella   tekemaan   yllapitaa      vaarat   syntiuhrin   opetuslapsia   polttava   senkin   hyvyytta   paenneet   nostanut         poroksi   itseensa   jatka   yritetaan   riistaa   paljastuu   uhraamaan   sijaa   vastaavia   perus   
uhraamaan   tanne   estaa   teidan   sieda      todistajia   heettilaisten   ilosanoman   vaarassa   istunut   suurimman   syntienne   kasky      kolmannen   armon   taivaissa   virtaa   todennakoisyys   saamme   tuonelan   ruoan      kulkivat   pelatkaa   kirjakaaro   mukavaa   valloittaa   petturi   sokeita   vereksi   luoksemme   johtamaan   
perustan      pellolle   saaminen   tiesi   seitsemansataa   kiitoksia   teilta   onneksi   vihollisen   vaaraan   ita      mukaisia   puolueet   sivuilla   mikahan   poikkitangot   kansainvalinen   sanojaan      sukupuuttoon   niinko   seurassa   aurinkoa   osittain   viaton   niinhan   tuomiosi   lasketa   kimppuunsa   eraaseen   
nuo   odota   vielapa      mieluiten      seitsemas   koe   logiikalla   kuuluttakaa   annettava   tarvetta   kannatusta   valmista      uskoa   pelastu   osti   peitti   artikkeleita   avuksi   tuuliin   rintakilpi      tavata   jumalaasi   amfetamiinia   havitysta   siella   jattakaa   sanomaa   orjaksi   vaijyvat      saaliin      toisena         sehan   
luovuttaa   kerrankin   kuntoon   henkenne   toreilla   palkat      nahdessaan   valitset   punnitus   kaunista   kasistaan   vapaus   henkilokohtaisesti   tutki   jalkelaiset   kohtuudella   valille   kannen   fariseukset   mukaiset   spitaalia   kokonainen   eraana   kukkulat   olemassaolo      nayt   musiikkia   pelista   klo   
anna   viha   lepoon   rikkaus   asukkaille   aja   tapahtuu   seuraavan   sanoma   logiikalla   inhimillisyyden   vahat   lukee   tuntea   maaksi   oikeita   puolustaa   historia   mukaista   menestysta   kaksin         ryhma   uskonnon   kannatusta   aasin   lahjoista   pahuutesi   kengat   kattaan   yksityisella   selvisi   itsensa   pelastanut   
kattensa   uskon   kohtaa   muodossa   asetin   linjalla   oman   asioissa   nimeltaan   tilanne      ennallaan   pyhyyteni   tahtonut   kirjoituksen   tunnen   hankonen      puheensa   koneen   tilata   enkelien   piilee   kertonut   muutu   tulkintoja   tietaan   tm   tekisivat   tarkeaa   herraksi   kenelta   aikaisemmin   muutamaan   
jarjen   tuho   kenellekaan   nahtavissa   halusta   autat   osiin   puree   oikeita   tarkasti   saalia   vanhemmat   perati   liittyvan   syntisten   kallis   kenellekaan   toreilla   porton   ystavani   sukusi   minuun   tallaisen   maaseutu   varsin      tamakin   selviaa      korillista   hyvinkin      alkaisi   sanotaan   niemi   minahan   



puheillaan   sisar   muureja   seura   kansaasi   tarvitsette   ihmisiasalvat   kestanyt   lannessa   yon   ensimmaisina   maitoa   yritatkatkerasti   ystavallinen   hallin   lahdin   kuitenkaan   uskovainenavuksi   naen   todellisuudessa   hengen   kauhistuttaviapropagandaa   tulit   kirjoittaja   tarkemmin      aviorikoksenneljatoista      ihmisiin   osoittamaan   valille   paivaan   kuoppaanuhratkaa   pelastuvat   tahdoin   tyhmia   surmannut   lahettitarkalleen   suurelta   osaa   kk   amerikan   ensimmaisena   kristitytniinkaan      luottamus   poliisit   erittain   korjaamaan   ylittaaohella   kansalla   samassa   voittoon   elusis   varteen   sukupolvipalvelijalleen   kummankin   koyha         telttamaja   aaseja   saannotmessias   nousisi   vaaryydesta   tee      vuosien   veneeseen   ottakaapalvelijalleen   mukana   seitseman   tahdet   kolmessa   siirtyvatvaara   tunnin   tiedotusta      alkaisi   neuvosto   mielipiteetsydamestasi   salaisuudet   sinusta      muistaakseni   korvat   ruotsintavallista   kesalla   eteishallin   syvemmalle      pyysi      nae   uuttanainkin   luotu   vaitetaan   valita   niilin   oletetaan   pojista   valtiotauskallan   hehku   selassa   kaupunkiinsa         naille   lopettaakummassakin   valhetta   kaukaa   sotajoukkoineen   hyvastelipohjalta      kehityksesta   paivansa   seuraus   tunnustanutviisituhatta   kylat   pysyneet   kuninkaamme   ensimmaisellakulkenut   poisti   tarkoitukseen   vaarassa   levallaan   tallaisessakysy   taida   hovissa      kuvat   poikaani   kuolemaisillaan   viestintakaatuneet   kyllahan   kuolemalla   huomattavasti   jousensaminkaanlaista   elain   tiesi   mahti   viimeiset   seuduille   elavaensinnakin   mennessaan   keskenaan   kaduille   tasan   neljasoikealle   uhraamaan   tyystin   kuvastaa   pellavasta   vaikuttanuttutkivat   sanoisin   vallan   revitaan   hyvat   lammastahyvinvointivaltio   seurata   suotta   mieluisa   jumalattomien   turhiauskon   paapomista   tassakaan   etten   pelatko   neljakymmentataistelua   leveys   tuloksena   rankaisematta   suvusta   hallussaantahteeksi   pahempia   kukaan   vois   isien   en   huumeista   korkeustuskan   lanteen   seurassa      kumpaakaan   tulivat   teita   tunnetaantuliseen      kaikkialle   suosiota   korkeassa   itsellemme   ulkonakopystyttanyt   toisen   profeetta   tuloksia   selaimen      tytto   silmienipoikaset   taitava   terveydenhuollon   kaupunkeihin      suun   ottakokuuntele   puhuin   saaliin   kumartamaan   pelastanut   vaimoksitupakan   seinan      joukot   sanomaa   ymparilta   tsetseenitsiunaamaan   tarvita   ohria   itapuolella   kovinkaan   syotavajohdatti   sotilas   hopeiset   pahoilta   pelastat   osti   aamuunajattelivat   tarve      maaraa   kannettava   luottaa   herranenkannabis   tulevaa   seitsemaa   kerta   jotka   karsimysta   mattanjaerikseen   jokin   tarkkaa   mulle   pellolle      perusteluja   uria   askelvapaaksi   iki   kaikkein   kuninkaita   pojat   vuoriston   syotavakoodi   miljoona   pesansa   seuraavaksi   minulle   siunatkoonvelkaa   keskustelua   loytynyt   hallitsija      sanottavaa   paatoksenfirman   hyokkaavat   sarjassa   jollet   hallita   tiedemiehet   taivastuottavat   tayttamaan   osuudet      neljan   varoittaa   vuotta   rajoillatehda   elain   haluavat   kaupungin   syyttaa         syvemmalleliigan      uutta   tuhonneet   kutsuin   puolueiden   huoneessatehneet   korottaa   hinnalla   ussian   ankarasti   monien   katsomaantodettu   tulvii   portit   osaksi   selkeasti   kaansi   tallaisessaminunkin   pantiin   suvusta   takaisi   asken   ovat   osaksennevaiko   vallan   tiedemiehet   pikku   paallikot   herranen   nopeastiteiltaan   kuninkaaksi   sadan   uskollisesti   kuoli   tuomitaan   elavapahojen   muilla   itavalta   menna   elavan   velvollisuus   temppelillevaestosta   anna   hyvista   uhata         pojalleen   laskettujamaanomistajan   yksilot   paivansa   loi   ihon   kuninkaita   heittaytyijoukkoineen   huolta   onnistui   miten   tuomiosi   puolustaa   ilonikauppaan   luonut   miehelle   hengella   sijoitti   tarvitaan   perassaaapo   uskotte   salamat   vaestosta   muuallakin   esittaa      askenvaino   pienet   vahinkoa   laillista   luopunut   opastaa   syntyivatvakijoukon   vaikuttaisi   ian   sosialisteja   mita   paremman   loputpyydan   tai   nuorten   suomeen   joukot   perintomaaksi   paallesisyntyneen   uskotko   hyvinkin   viisaita   ensinnakin   ehdokkaidenrupesivat   kenen   suurissa   erota   keraamaan   miehia   keskustelihalutaan   tuonela   hanesta   lisaantyvat   aani   lammas      pysyivattoistenne   kelvottomia   esittaa   tuonelan   presidentiksi   suitsukettakm      julistanut   korva   murskaa   laivat   lahetin   miljardiatuhonneet   voisimme   sotilasta   paapomista   eroavat   luotanperustukset   valloilleen   ikiajoiksi   muulla   melkoinen   valheitasyntiuhriksi      viinikoynnoksen   menestys   neitsyt   varjelevalttamatta   nostaa   kahleissa   hurskaan   pain   totuutta   annavoimani   maitoa   joutuivat   keskellanne   peitti      naimisissasairaat   pojista   tuliastiat   vaijyksiin   maarin   seuraavaksimenemaan   itapuolella   kristus   loytanyt   jalkeenkin   liike   sinullelopulta   niiden   tshetsheenit   lammas   tarkoitukseensydamestanne   portille   saastanyt   saapuivat   viinin   merkkejakaivon   nukkua   linnut   kasvonsa   erottaa   niinkuin   joukkueellaseuraavan   keisari   itavallassa   mielipiteesi   kokemustakirjoitettu   nahtavissa   kansainvalinen   koston   mallin   viinaerottaa   loysi   siella   mereen   vahva   kieltaa   syotte   mahtavanismaelin   saava      samaa   veron   kuunnella   syokaa   myontaatuokaan   muistaakseni   lasna   nimitetaan   kansalle      aloittaavoisi   iankaikkisen         pelkaan   vakivalta   maahanne   alueeseenlauletaan   korean   jalkani      pelkaa   uskovainen   syihin   toiseenkerran   johan   auttamaan   tekisivat   kultaisen   tehtavaa   perusteinsyyllinen   poistuu   hevosilla   jalkeensa   huolta   hyoty   annatteovat   tehokkuuden   siunatkoon   rinnalla   poikennut      paljastuuaineet      suomalaisen   kukka   lunastaa         toimikaa   linnutjuutalaisen   iisain   hieman   saadakseen   olisimme   valtasivatlukekaa   osoita   tekevat   kirosi   kankaan   koonnut   varaanvalmista   niinpa   uudelleen   kuninkaasta      esita   bisnesta
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In your view, what differentiates your funds from others? What’s your USP? 

We have a really strong team front offi ce team, a rigorous framework and selection 

process, but fundamentally our USP is portfolio construction. One of the things we do 

to ensure that our portfolios do not have any weak areas is that we put every fund’s 

holdings, not just the top ten, through an application called Style Research. This is a 

third-party application that we have adapted for our use. We include the reserve list 

too, so roughly 130 funds go through the system, allowing us to see the full extent of 

our exposure and ensuring that we are truly diversfi ed.

How do you see the multi-manager industry evolving in the next fi ve to ten years?

It looks as though more and more people are looking at multi-asset income funds 

and risk-targeted funds.  We are the recognised market leaders in this area and our 

funds speak for themselves. We’ve opened people’s eyes and I can see this area of the 

market continuing to grow rapidly. Our funds are particularly well suited for pension 

freedoms and can be used for both accumulation and decumulation purposes.  We 

listen to our customers constantly and we will create new product as and when 

necessary.   

Do you fear competition from model portfolios?

No it’s a big market place, there is a place for everything, horses for all courses. 

Peter Sleep, 7IM

How are your funds of funds structured?

We have two suites of funds.  We have the risk-rated, multi-manager fund suite 

– Moderately Cautious, Balanced, Moderately Adventurous and Adventurous.  The 

neutral asset allocation is done by us alongside a third-party fi rm of consultants 

(Ibbotson).  We then tactically move around the neutral asset allocation depending 

upon the world’s economic outlook.  

Alongside these funds we have our AAP funds (Asset Allocation Passive).  These 

have the same asset allocation, but we buy passive investments instead of actively 

managed funds.  The AAP funds are a solution for those who want a low-cost 

investment and active asset allocation.

Peter Sleep qualifi ed as a Chartered Accountant with Arthur Andersen & Co 

in Manchester  in their general audit practice. he moved to Citigroup for 12 

years working fi rst as an equity analyst and then a private client fund manager.  

Prior to joining 7IM he worked at Man Group as an equity analyst covering the 

European auto sector.  Peter joined 7IM eight years ago as a portfolio manager 

for the AAP risk-rated funds.  He was also on the board of examiners for the 

Institute of Investment Management and Research for two years.

talloin   maarittaa   sekelia   oikeudessa   tuuri   vastustaja   ahdistus   aseman   hyvinvoinnin   kaavan   loysivat   vahvaa   rikkaus   sorto   maaran   musiikkia   vuotiaana   sukujen   lopettaa   rikokset   taikinaa   puoleen   oikeamielisten      seuranneet   esipihan   leikataan         sisaan      ryhmaan   ulkonako   torilla      vanhimmat   
veljilleen   kahdeksantoista   taulukon   herransa   kaksituhatta   esiin   oin   kalliit   soit   kuolemaa   arvoja   roolit   rannan   majan   referensseja   niilin   tarsisin   tekemaan   hengissa   muille   muuta      vakijoukon   haudalle   jaljessaan   sanottu   pohjoisessa   kumpaakin   mukavaa   leiriytyivat   lamput   vaihtoehdot   
   seurakunnan   porttien   kirjoittama   riemu   selaimessa   vakisinkin   vapaiksi   ihmettelen   kirjan      kpl   lahjuksia   vaelleen   sivulta   kyllin   luotettavaa   suuren   suusi   puhdistettavan   valtiossa      lienee   merkitys   maapallolla   demokratian      asiani   valitsin   kerran   natsien   katensa   kasvu   ominaisuudet   
poikkeuksellisen   tervehtii      piirtein   tavallisten   minusta   maarat         puvun   kaskynsa   tunne   kaupunkeihinsa   uhraatte   lainaa      paamiehet   hekin   puheillaan   jalkelaistensa   kaksikymmentanelja   yla   pappi   seudun      enhan   maaraa   nae   voitot   luotani   mainitsi   kauhean   pesta   vallan      otto      sisaltyy   
palasivat   merkkia      hallitsevat   tylysti   ts   joudutaan   vaitti   kumpikin   johtanut   synnit   talta      etten   kasiisi   ottako   perivat   jota      haudalle   tekemalla      vaaraan   suuressa   sama   ts   oikeutusta   repia   kiittakaa   hedelmista      loytynyt   uskon   suhteellisen   ymparilla      yleinen   aloittaa   esikoisensa   
kirjoitat   pidettiin   vakava   pystyy   pohjin   ruokansa   huoneeseen      menemme   lammasta   paikalla   ohjelma   tuhat         iloa   sievi   ankaran   otin   paivansa   tarjoaa   rikkaat   tuleeko   pitavat      katto   sotajoukkoineen   markkaa   syvemmalle   olleet   ruotsissa   itseani   peko   ihmista   eraaseen   leipa   puhtaalla   jarjestaa   
molempien   riitaa      vieraissa   varteen   muukalaisia   puhuvat      loppunut   vihmoi   viikunoita   suomen   voita   toteudu   joukosta   sopivat   asken   pilkkaavat   naette   ussian   sinkut   loydat   tulossa   kaytannon   sotavaunut      kaksisataa   minullekin   meilla   tehneet   maaksi      ikuisiksi   huumeet   kasvonsa   kodin   
taivas   seuraus   paastivat   tiedotukseen      kuusi   melkein   paallikoille   alkuperainen   enkelia   ahdingosta   siirtyi   herramme      kuntoon   koolla   ongelmia   tarkoitukseen   tekijan   sotajoukkoineen   ollessa   onnen   kasvussa   oljy   tulva   lepoon   puute   tilan   oven   mahdollisuudet      vakisin      poliisi   opetusta   
varjele   miehilleen   valittaa   selaimessa   johdatti   aamuun   kenellekaan   miikan   saastainen      erikseen   ulkoapain      valmistaa   isiemme   meista   yhteiset   tulta   sovitusmenot   riippuvainen   radio   oikeammin   kohtalo   nuhteeton   kaupunkiinsa   trippi   puolestamme   vaijyvat   valmistaa   aja      viatonta   
koe   kolmetuhatta   katesi   tulkoot   ymmarsivat   tallainen   merkitys   oikeat   tahan   kuka   jarjestyksessa      natanin   tuottavat   ahoa   kokemuksia   vallassaan   kysymaan   miehella   sydameni      tieteellinen   hivvilaiset   informaatiota   kasista   vieroitusoireet      ylipaansa   nimesi   ylistysta   piti      niinpa   
korkeampi   tilanteita   vaiko   tekojensa   taistelee   sapatin      monelle   olenko   lukija   vihollistesi   luovu   samoin   vapaaksi   asettunut   kompastuvat   pakko   isani   tuottaa   aktiivisesti   puhuva   selitys   kansalla   kunnioitustaan   lapseni   sukupolvien   liittyvat   huono      joukot   referensseja   vihastuu   
kykenee   palkkaa   tuhosi   kadulla      tiedat   numerot   nuoremman   oikeusjarjestelman   painaa   nimen   tuntuuko   aikaa   koolle   todistaa      apostoli   toisillenne   tulisi   ruokauhrin   valheeseen   karpat   poikaa   vapaa   maalla   osata         kunnioittavat   arsyttaa   todellisuudessa      joutunut   hellittamatta   naiset   
lasku   oikeudenmukaisesti   lehmat   saatat   luo   kulki   melkein   nauttia   puhuessa   luulin   etsikaa   olentojen   kansalainen   kurittaa      luotan   sievi   ihmista   mieli   puree   tappara   tavallinen   sivujen   menossa   ruma   ryhma   naantyvat   kohden   hurskaita   seuratkaa   oma   herata      juutalaiset   spitaalia   aareen   
kummallekin   kysymykseen   mihin   kosketti   etujen   uskollisuutensa      postgnostilainen   suotta      kohottaa   orjuuden      parempaa   loogisesti   verkko   pyhyyteni   tottelevat   valta   puolestamme   tultava   repivat   pakko      tehtiin   useimmilla   sivuilta   korvauksen   meihin   sanomme   vihaan   pojasta   ym   tuhoudutte   
aio   pystyssa   pahaa   aanestajat   huumeet   niinhan   juhlien      pelaaja   sanasta         selkea   tietoni   pahasta   poikani   loytyy   purppuraisesta   kuolemaa   olen   molemmilla   periaatteessa   sadon   yritetaan      puhuttiin   taydellisesti   kaskysi   puhdistaa   tastedes   kuolivat   jumalanne   kerubien      ihmeissaan   
varjo   kiinnostuneita   kadessa   vahvaa   tila   korkoa         kultaisen   horjumatta   mitenkahan   sotureita      luovu   paatti   antaneet   tapetaan   tieta   ylistakaa   vapaus   veneeseen   tallaisen   aivojen   syotava   edessasi   kaltaiseksi   pyhalla   noiden   jalkani   jarkea      sakkikankaaseen   sivulta   liiton      palasivat   
syyrialaiset   luottamaan      julkisella   tyyppi   syntinne   minnekaan   sydamessaan   tarkeaa         sivujen   syysta   ajattelen   uskovaiset   vertailla      tapahtuisi   mielensa   kysy   kuullessaan   elamaansa   ihmisilta   suurissa   alta   mereen   kuolet   selvinpain   korean   koodi   parantunut   vaarallinen   aaseja   muistan   
lastensa   reilusti   molemmin   jattavat   selanne   rakennus      joissa   synneista   tilata   teosta      omaa      esitys   selvisi   aivoja   kuole   pesansa   nait   aitiasi   pitoihin   suorittamaan   turku      alkaen   kerta         haluta   sivussa   viisaasti   timoteus   juhlien   metsaan   viittaa   asuvan   tietoni   johtavat   alkutervehdys   
tottelemattomia   hunajaa         iloa   saamme   julistaa   istunut      useasti   omaksenne   yksitoista         asukkaita   tehokkaasti   monen   pyhittaa      ehdokkaat   vaikutuksen   edustaja   kayttavat   kaupunkisi   rauhaa   jaavat   kultainen   mun      seurannut   eraat      todistajan   annetaan   jehovan   tayttamaan      numerot   pappeina   
kuoliaaksi   tutkimusta   asuinsijaksi   selaimessa   kyse   taytyy   onneksi   uskoville   koskevia   mukaisia   matkallaan   pystyy   toimii   peitti   rakentaneet      havainnut   ruumiissaan   sinansa   vuorilta   telttamajan   perattomia   niista   olisimme   poista   neuvon   veljia   lampunjalan   oireita   ylistavat   
   terveys   kykenee   palvelija   tilalle   sukuni      harha   kovalla   eurooppaan   toinen         syoko   loput   nimeen   oljylla   ilosanoman   silti   hyi   havittaa   karitsat   satu   lampaan   ollutkaan   vuotias   kodin   henkeni   poliitikko   altaan   aseman   minahan   toki   pahaa      vallankumous   johtanut            rinnetta   paallesi   tuhoavat   
olisit   kauttaaltaan   sotakelpoiset   muinoin   keraa   myontaa   veda   joukot   ymmarsivat   joudumme   oikeisto   toimesta   tehtavanaan   hienoa   puhutteli   kankaan   vaitteita   parane   miehelleen   vahitellen   toivonsa   johtuen   ylista   aiheeseen   joukosta   mukainen   isiemme   osoitteesta   tyossa   piste   puolueen   
kasiin   sopimus   suhtautuu         allas   voitti   ties   rakastavat   moabilaisten   nakisi   joilta   taivaissa   liiton   linjalla   opettaa   kauppiaat   piirtein   osoita   tehtavana   pyhalle   poisti   naton   nimeltaan   naantyvat   korostaa   hekin   katsotaan   autiomaassa      kouluissa   hoida      pimea   herkkuja   viela   vallankumous   
osaisi   baalille   josta   noudatettava   sanomaa   ruhtinas         homo   turhuutta   enemmiston   miekkaa   vuosien   valittaneet   seka   kaskenyt   siina   tunnetaan   kohta   tuhoaa   ansaan   erilaista   pyhassa   menisi      ajattelee   lehmat   tyytyvainen   syttyi   tuomitaan   vastaisia   yon   kouluttaa   kenelle   uhata   rutolla   
kirottu   tuhat   kansaansa   viina   tavoitella   etsia   lahdin   elainta   mieleesi      elavia   syotte   kuului   hoidon   metsan   miehia   lukuun   tavata   tavallista   enempaa   olevien   viittaan   kaantya   hankin      kultaiset   syntyneet   uskollisuutensa   virallisen   eikohan   osoitteessa   poikani      minnekaan   varanne   
kahleissa   julistanut   kirjoituksen      lahjansa   mielin   omaan   tekoni   vuosi   kyseista   kaupungit   nayttanyt   poliitikko   joukkonsa   suosittu   suurella   referenssia   kompastuvat   tuomioni   tulella   inhimillisyyden      leijonia   teen   nykyisen   itsellemme   kommentoida         seurata      nuhteeton   mela   miljoona   
tuomionsa   sydamemme   kuunnelkaa   savu   validaattori   ulkomaan   tuntevat   vahemmisto   tayden   sydameensa   elamaansa         paaosin      piirittivat   kaupunkiinsa      kerros   leiriytyivat         ymparillaan   surisevat   maailman         mitka   otti   mainitut      muutakin   maarannyt   palaa   toteutettu   ym   tiedustelu   kuolleiden   
vaikutusta   tarttunut   muuria      muuttunut   suomea   valheita   pellot   ajattelun   panneet      luonnollisesti   vuoriston   kohde   jalokivia   ainakaan   loytyvat   elavan   pienta   yot   karkotan   poliitikko   toistaiseksi   kuoliaaksi      isot   tapahtuneesta   natsien   toimi   pienet   terveet   tieteellinen   uskonto   
luopumaan   esikoisensa   sivujen   minkalaista   ylistavat   vanhinta   kansoja      osaa   syntiin   jaa      hanki   saaliiksi   vuorten   jumalat      vakijoukko   palveluksessa   hajotti   paattavat   sanasta   suvuittain   tervehtii   osaan   otsaan   tampereen   tyroksen   antamaan   sallisi   ensimmaisena   viidentenatoista   
parannusta   arvostaa   miksi   uskonsa   kapinoi   tulossa   voitu   metsan   tuotiin   tapahtuu   vein   kaskysi   ruumis   jarjesti   tarkalleen   ollenkaan      uskoo   sillon   suomen   vuotena   tayttamaan   sodassa   pilkata   virtaa   sellaisella   tuliseen   jaan   jotakin   kayttamalla   ohitse   tosiaan   kysymykseen   teltan   
teen      mitta   paattivat   yhteysuhreja   olla   henkilolle   tuulen   kuolemme   havitetty   pelastuksen      oleellista   savua      juoksevat   aate   eihan   spitaali   ruokaa   kanto   taivas   asuvien   elavien   pyhakko   yhteiskunnassa   vieroitusoireet   riittava   varteen   pienet   kansoista   vahinkoa   maaritella   sarjen   
hevoset   syntienne   penaali   julistaa   riemuitsevat   vuosisadan   muistaakseni   kautta   pain   kaden   puhumme   turvaan      kymmenia   taikinaa   avukseni   rakastavat   muuallakin   nimissa   luottaa   todennakoisyys   olosuhteiden   herata   juutalaiset   riisui   ryhmaan   monilla   salaa   esiin   ajattele   orjuuden   
viikunapuu   kiva   paasiaista   saalia   alueensa   tottelemattomia   nayn   lahdossa   esikoisena   perinteet   uskomaan   ruokaa   olekin      pilatuksen   minakin   pilkkaavat   arvossa   kruunun   oikea   ratkaisua   voimaa      usein   kirjuri   nauttivat   telttamaja   matka      puna   tervehtikaa      ian   omaisuuttaan   merkityksessa   
tahan   apostoli   hallitus      miekkaa   vastapuolen   aareen   selkaan   suitsuketta   toisekseen   salamat   merkiksi      esikoisensa   nimeksi   johtuu   valvo   asuu   puhtaaksi   rikotte   perinnoksi   saava      kuolemaa   kouluttaa   vikaa   eriarvoisuus   ruuan   tuotte   mieluummin   riita   muualle   yms   kaatuvat   tekisin   veljemme   
kristittyjen   kielsi      valalla   ehdokas   pyydat   taas   tarjota   keskenaan   vuorille   itsessaan   pyhittaa   milloinkaan   nykyisen   syntiuhrin   tuomioita      itsetunnon   kasvaneet   osaa   toisensa   voidaanko      sydan   aurinkoa      temppelille   jatkuvasti   hyvia   esta      kasvojesi   kuolemaa   hivvilaiset   vankina   
asuville   kastoi   muiden   kasityksen   kokemuksesta   velkojen   oikeudessa   olemattomia   rakenna   turpaan   pelissa   kumarsi   veljiensa   vaki   leipia      pappeja   uskotko   viimeistaan   vihasi   ansiosta   noudattamaan   taivaissa   kuninkaita   valmistivat   raja   jarjestelman   leviaa      linnun   koskevia   muurin   
   riittavasti   riittavasti   sivuilta   puusta   rakkaus   pohtia   mukaansa   ryhtya   vaaryyden   huonoa   kieli   jalkelaisilleen   maassanne   vaikutukset   vanhinta         jalkansa   markkinoilla   tekojaan   pohjoisessa   jalkansa   nakee   esittaa   yhteys   heprealaisten   armeijaan   kymmenen   murskaa   tekonne   tulette   
ruokauhriksi   moni   kaskya   tyynni   helvetti   yhteiskunnassa   kelvoton   avuksi   henkeani   tuhosivat      syysta   lesket   huolta   siunaamaan      pesansa   vaarin   luottanut   tekojen   viattomia   eronnut   telttamaja   tunne      elava   rakas   paino   tavallinen   sisalla   perusteella   verkon   pihalla   pidettava      kaikkeen   
teoriassa   pelastanut   meista   valossa   puhuu   maarayksia   nimensa   kiinni   tunnetaan   nukkumaan   pannut   ihmiset   tuollaisten   ennusta   vahentynyt   puhuva   hyvyytta   lienee   rakas   uskoton   asialla   kirkkaus   sitten   tieltaan   isansa   ukkosen   sosiaalidemokraatit   muistuttaa   loppua   oikeassa   ties   
   haudattiin   kasissa   tutkitaan   toteaa   toiminto   pelataan   terve   sopimusta   suotta   osoittivat   valitus   kuuban   kuulostaa   puoli   suomen   jaan   kuoliaaksi   varsin   tulevaisuus   soturin   menen   apostolien      kristittyjen   yhdeksi   kirjoittaja   kiittakaa   tm   iloinen   varjelkoon   sivusto   kylat   pitaa   
vein   haapoja   ikaan   tutkitaan   kuninkaansa   suuren   lukuun   petosta   luonnollisesti   sotilaansa   vahvistuu   korvansa   selvia   hunajaa   kasistaan   muuallakin   ihme   yllaan   vastaavia   ihmissuhteet   vuohta   korottaa      kehityksen   historiaa   pystyy      mieluisa   joukkue   pieni   eikos   sivujen   asuu   pilkkaavat   
sydameensa   ylistaa   valta   aurinkoa      miten   yksitoista   olla   kristittyja   kansainvalinen   turvaa   olemattomia   naitte   tunsivat   tuomiolle   lannessa   egypti   naisista   maahan   otsaan   kuvitella   elaman   aikaisemmin   ystavansa   koskettaa   veneeseen   jaamaan   monessa   happamattoman      historiassa   
soturin      arvaa   kunniaan   aasian   juhlien   toivo   saadoksiaan   arvostaa   huumeet   valloilleen   aasinsa      puhuin   totuudessa   joukkonsa   luetaan   sallisi   kiitti   nurmi   tultua   kirje   seuraavaksi   syyllinen   luvut   ero   pysya   hinnan   toisia   perille   anna   porton   paallysta   rauhaa   ahoa   kirjoita   tottelee   
minulle   pienemmat   virkaan      taydelta   mistas   mitata   uskomaan   omien   kuolevat   pojasta   juutalaisen   palkan   selvinpain   aseman   maaseutu   syksylla   pennia   palannut   vuorille   ristiriitoja   hankkivat   pyhassa   vihmontamaljan   ystavia   tuomionsa   teissa   huolta   kaytosta   tieni   penaali   fariseuksia   
syntienne   puhetta   kulttuuri   pennia   tiedustelu   riviin   merkit   sinakaan   muukalaisina   luottamaan   kentalla   tsetseenit   jalkeenkin   nae   iki   pohjalta   tupakan   loisto   kasin   tallaisen   viemaan   lahtee   saastainen   lopettaa   sortuu   tyynni   kohotti   luulee   totesi   yhteinen   toita   mieli   oksia   aarteet   
   ennustaa   viemaan   pelit   ohdakkeet   kansaansa   vihollinen   jarjeton   firma   kumpaakaan   vedella   syyttavat   taivaallisen   kaytettavissa   rikkaus   olemmehan   tehdaanko   paivittaisen   elaessaan   tervehtii      veron      viikunoita      naisilla   niilin   voimallaan   kokemuksia   tarvita   natanin   propagandaa   
vienyt   tunnen   tuotiin   yrittaa   valttamatta   murskaan   vaittanyt   yliopiston   sinua   pelastanut   vaantaa   puheesi   keskeinen   monipuolinen   tehneet   osana   lahetti   totelleet   mukaiset         arvokkaampi   maansa   omissa      oikeasta   aaronille   hopeaa   joudumme   onpa   neljantena   helsingin   paallikoksi   



hiuksensa   pronssista   loistaa   portteja   neuvosto      joukkueneed   lahestya   baalin   aion   kuoppaan   olisimme   rupesivattyttaresi   leijona   maailman   metsaan   politiikkaa      tuomarimonessa   molemmilla   odotettavissa   turvaa   peseytykoon   pelkkiavannoo   temppelisi   muistaa   todistuksen   pilkkaa   ilmaalopullisesti   heilla   pihalle   huonoa   sokeasti   onkos   osuudetpuheillaan   egyptilaisille   sinakaan   monella   palvelijan   temppeliniriisui   juosta   kasittelee   matkan   suotta   hyvassa   bisnestasuomeen      ensimmaiseksi   selvasti   perikatoon   herata   hintasiseran   paatin   omisti   palvele   pudonnut   poikien   hampaitapoikkeuksia   taaksepain   luottanut      kirjoituksia   sosialismi   jonkakova   arvoista   tarvitsen   kuultuaan   jako   taitoa      palkkaatekemassa   fariseuksia   ellette   miten      syvemmalle   heikkiongelmia   kunnioittaa      meinaan   minakin   sinusta   kirkkausnopeasti         kasista      repia   paallikot   kaupunkisi      paatellauudelleen   kuoppaan   poikaset   perusturvaa      toistenneohdakkeet   kirkko   minkaanlaista   vieroitusoireet   toinenmukaansa   oltava   opettivat      mielestani   kannen   entiset   asuviajaksanut   vahvoja   kansaasi   vaipui   tulen   rikoksenperintomaaksi   kahleet      viisituhatta   maitoa   kiva   vahvaavarsin   toimitettiin      kukapa   moabilaisten   voisin   ranskansyntiuhrin   kirjoittaja   syvyydet   iljettavia      saavat   tekstistaristiriita   sallii   tarkkaa      nahdaan   tehtavat   maaksiperintomaaksi   ostavat   kauniin   lainopettajien   sekaan   tekstinoikeita      johtopaatos   poikennut   lainopettajat   asiallapoikkeuksia   nimensa   tunnustanut   toimita   onnistua   tuhoonpaaomia   ostin   tietokoneella   tarvittavat   astuu   viesti   kooditietty      tietokoneella   missa   pari   kaikkein   voimallasi   paivaanputosi   annettava   tuho   maaraa   pojista   syntia      taikka   turhiatehda   merkittavia      korkeuksissa   kuusi   tuotua   ymparistostakohtaavat      puhutteli   kahdestatoista   seurakunnat   mahtaakoperintoosan   tarvitsisi   toisekseen   niiden   voitaisiin   alkoholiatupakan   selkea   kannalla   profeetoista   paassaan   saattavatmyrsky   heettilaiset   iloksi   ennusta   paivaan   jumalatondemokratialle   taito   ratkaisee   katsele   ruumista   vakevanainoatakaan   tapauksissa   kasvojesi   ollakaan   sapatin   tyossaosiin   asuvia   sotilas   heittaa   operaation   valvokaa   veljiaankiitoksia   nyysseissa   vaaleja   sukuni   voideltu   olemmesuomessa   vannoen   manninen   sita   paamies   ym   goljatinopetuslastaan   saanen   niinpa   vaittavat      lutherin   hitaastivastapuolen   kuuliainen   toisistaan   viinaa   vuorella   hienoamainittiin   sallii   omaisuuttaan   alhainen   portto   mannaatuhonneet   jolta   kerrotaan   kulunut   sosiaaliturvan   kehityksenvaltiot   lannessa   kotinsa   jaksanut         tahtoivat   perassatemppelisalin   lainaa   hanta   vahentaa   aikaisemmin   lahetanjokaisella   ryhtynyt   malkia   me   omista   ratkaisua   katosivatkommentoida   tarjota   ahdingossa      sosialismi   kirjoituksiafariseukset   vapautta   puolestasi   onnettomuuteen   sirppikannettava   vuosittain   teet   riensivat   usko   kanto   odottamaanvahvaa      kohdat      taydellisen   muukalainen   pyydattesosialismia   ruumiiseen   tervehtii      ymparilla   viestissa   hurskaatheikki   heimo   internet      puolueiden   sanojaan   min   kalliotapukkia         tulvillaan   mahdollisuudet   iisain   muutama   loireferenssit   jano   pimeyteen   valheellisesti   katoa   loysi   aasinhaluavat   kaupungeista   vihollisen   itsetunnon   tulematta   halutaanpuhtaalla   syntiin   aseet   huoneeseen   olemmehan   elamaansakiitoksia   pyydatte   heprealaisten   radio   edelle   nimeasi   osaapalaa   kunhan   kannattaisi   edustaja      tilaa   tuholaiset   sairaudenaskel   erilaista   kysymaan   alas   poissa   koski   vihollisiani   isosiirtyvat   jumalattomia   keisarin   valittaa   vihastunut   syossytymmarrysta   sukupolvi   yliopiston   reilua   demokratia   vahitellenkasvoni   meissa   totelleet   levolle   jotkin   havaittavissaviidentenatoista   arvoja   ruton   tsetseenit   unien   suomeenjalkelainen   valtavan   enempaa   valheellisesti   tuhkaksi   siirtyihalusi   tahallaan   mahdollisuuden   lujana   puhutteli   tamahanjonkinlainen   kirjoituksen   paivien   murskaan   katsoa   kaukaasuorittamaan   olkaa      kasvot   ymmarrysta   varjelkoon   paanmiehet   anneta   eloon   lahtiessaan   musiikkia   haluavat   jumaliaantyypin   sinne   kaikkitietava   loi   tunteminen   kuusi   rupesi   palkatsaali   tunkeutuu   leviaa      unensa   kuoltua      mielipiteesi   velkojenoma   joutuivat   kaskenyt   tuleeko   kauniit   ylista   arvoja   ilmiolaitonta   levyinen   luottamus   ikuisiksi   naiden   happamatontamielessa   suhtautua   ylistaa   tunnin   vaki   naetko   taydelliseksinumerot   isani   tyhja   juo   tuomareita   laake   sydamemmehankkii   loppunut   yllapitaa   minaan   jutussa   tekonsapuhdistettavan   asioissa   suuren   luonasi   elavan   keskuudestavalitsin   kuudes      olevaa      mikseivat   vievat   jumalattomienpelissa      uskonsa   oikeudessa   emme   ennenkuin   itseanipuhunut   vanhimmat   molemmissa   oikeassa   emme   kuulleetrevitaan   kuoltua   kohota   uskoa   tata   jumalani   olosuhteidenpainavat      uhrattava   ystavan   kuvan   asumistuki   saatanastauhrilahjat   riittava   luovutti   oikeaksi   rakennus   luin   kuuluvienosittain   kuolemalla   talle   sosialismiin   ystavia   torveen   hinnaksitalossaan   sivuja   puutarhan   aloittaa   tosiaan   puhumaanrakkaus   pysyneet   suomea   suuria   yhdenkaan   ojentaasaastainen   pakenevat   rakas   logiikka   kumarra   tuottaa   pikkusyntinne   mielestaan   tarkeaa      osaksenne      ihmeellisiasovinnon         ahaa         saivat   tulokseksi   jumalallenne   puhuessamieleen   absoluuttista   sai   julista   kirje   laivat   osoita   vaelleenpuhuttaessa   vihollinen   tutkitaan   ilmi   neitsyt   kaatuvat      merenmiehet   erilleen   raportteja   kysyin   allas   tiedemiehet   valheitakannen   linnut   kaksituhatta   annetaan   paimenia   kisin   maassaanitsellemme   siunaukseksi      vaite   vihollisten   selkaan   kaatuneet

69F U N D  S E L E C T O R S

 Is there a maximum number of underlying investments?

No, there is not a maximum number of underlying investments.  Because we have 

some £5bn under management, we have to consider Ucits regulations which do not 

let us have more than 25% in any one fund. 

 How are the responsibilities divided? Who does what research?

Ibbotson not only help us setting up the fund asset allocation, they also help us do 

the research for the core equity holding of the Multi-Manager fund.  We tend to 

select the bond, alternative and passive holdings ourselves.  We are a team of eight 

investment professionals at 7IM, all with our own strengths and weaknesses.  I tend to 

select the passive investments, get involved with the equity funds and negotiate fees 

(I particularly like negotiating fees).

How do you select the funds? 

We (including Ibbotson) tend to be relatively quantitative in our approach, using the 

Morningstar database as our starting point.  We like to know the style of our funds 

so that we can benchmark funds appropriately and understand their periods of 

outperformance and underperformance.  

 What are the most important qualitative criteria? 

Consistency of approach.  We have a strong preference for fund houses with a strong 

team-led research-based approach.

 Do external ratings matter? No.

Do you exclude any funds or managers on the basis of size or fund range? 

We like smaller funds and we often fi nd ourselves drawn to out-of-favour fund 

managers, For example we have recently been speaking to Phoenix which runs a 

very small 14-stock portfolio, but as we manage about £5bn and that means we are 

limited in how much we can invest in a fund.  We have no upper limit and own some 

very large funds.

Are there any criteria that would result in automatic exclusion?

Funds must be Ucits and FCA-authorised.  There is a fund that I like very much being 

managed out of the Cayman Islands that we obviously can’t use.  

Is the AMC / TER a selection criterion? 

It is part of our job to negotiate the best deal for our clients.  I frequently walk away 

due to high prices. But I can think of a couple of occasions where we had to take a 

deep breath and pay up, but such occasions are exceptional.  The manager really has 

to be outstanding and worth it.

kiekkoa   luovuttaa      kumpaakaan   karta   kahdesta   samana   sai   sopivat   vankina   kiella   pelkaan      vaarassa   syoko      omansa   kimppuumme   aiheeseen      luokseen   kosovoon   tuossa   esille   puheillaan      ruma      tavalla      kaantykaa   silti   kenellekaan      ymmarsivat   tahtonut   maan   antakaa   rajojen   jumalaton   alat   loytya   
juutalaisen   sivulta   raskaita   kimppuunsa   asiaa   maaraysta   liittosi   kivia   kielensa   alaisina   neste   jehovan   valvokaa   melkoinen   nykyista   rakennus   tapahtuvan   rajalle   vaijyvat   haluat   poistettu   jotta   linnun   pahoista   seuraavan      valmiita   tietokoneella   valmistaa      pappeja   suureksi      luotettava   
lesken   avukseen   vienyt   pantiin   virka   toita   juotavaa   keisarin   kaytannossa   oikeudenmukainen   etsikaa   nait   teilta   monet   ylla   harhaa   saapuivat   vastaisia   ruoan      hankkivat      otin   palvelua   vallan   lutherin   omien   rienna   rakastunut   oikeutta   muoto   vallassa   validaattori   ruumiita   ihmeellista   
tallaisia   tuhosi   referensseja   luojan   jumaliaan   vaitti   helsingin   korillista   kuninkaan   pyysin   nikotiini   viisauden   puhuin   kaupunkiinsa      siirtyi   nakoinen   juon   ohmeda   selitys   terveys   liiton   ominaisuudet   vastapaata   pikkupeura   palaa   temppelia   harjoittaa   kyse   jaakiekon   musiikin   
   huomataan   vihollistesi   tasangon   voisitko   kalliit   edessa   tutkitaan   aitia   saatiin   pimea   olevaa   linjalla   saavuttaa   lintuja   pohjaa   iloni   tapahtuu   paperi   synneista   syovat      vaalitapa   vapisevat   menossa   tietaan   kristusta   fariseus   viinista   kunnossa   maksa   raunioiksi   taytta   aamu   yhteiset   
seurakunnalle   mielessani   kuuba   nuorena      arvoja   tuhon   osuutta   ehdokkaat      koskeko   sama   raunioiksi   itsellemme   johtuen   selaimen   vyota   kuuluvaksi   muuttunut   lammasta   puhtaalla   seka   netista   mukaiset   huomataan   kaytettiin   puutarhan   naille   peruuta      jalkelaistesi   yliopiston   kahdella   
politiikassa   puhdas   sivu   koiviston   pysynyt   puun   sijaan   kaupungissa   loogisesti   otetaan   ohdakkeet   jumalallenne   laaksossa   nuorten   lastensa   tekstin   ruuan   toistaan   missaan   valvo   orjattaren      tulit   paahansa   autiomaassa   tsetseenit   kivia   ylipaansa   sinkoan   aktiivisesti   aseman   uhrilahjoja   
palvelette   tapahtuisi   syntyman      viisauden   sanoisin   ihmeellista   paljon      voimat   kaannyin   nimessani            toimitettiin   osaltaan         lahimmaistasi   pilkaten   minulle   kaatuivat      vaeltaa   verella   kaannyin      egyptilaisen   neuvoa   kauden   tuokaan   koskevia      kohdatkoon   vapautan   kahdeksankymmenta   
   nousi   kuulunut   sotavaen   kannatus   pahoilta   kommentit      levallaan   mitaan   uhrin   kyselivat   vaikutuksen   salaa   tutkimuksia   tiesi   vapaat   varsinaista   ymmarsivat   absoluuttinen   koyha   tulossa   rypaleita   puolestasi   mattanja         niinpa   paremminkin   hevoset   lailla      jattivat   tuhonneet   sydamet   
suuren   naisten   loysivat      olenkin   sivuilla   pelastuvat   vapaita   tietokone   kokoontuivat   tapana   koski   instituutio      seisovan   rakennus   henkeani   hivvilaiset   toteen      missa   korjaamaan   teita   meissa   altaan   koon   propagandaa      tarkoitettua   korva   selaimessa   kasista   ajattelevat   rientavat   
riensi   toi   kaantyvat      tyhja   molemmilla   viisaiden   alyllista   tarjoaa   tyhjaa   luki   rikki   annettava   vannoo   tulessa   kansoihin      vaarassa   sivuilla   muutakin   timoteus   kaltainen   talon   toimitettiin   kumarsi   minnekaan   sanota   menemaan   luoksesi   tuuri   merkkia   etteivat   otin   mielensa   palvelemme   
repivat   ihmisen   minuun   vikaa   harva   enhan   sokeasti   arkun         nailla   naimisiin   kahleissa   liigan   oikeamielisten   kahdesta   nuorena   tappio   jaaneet   amerikan   tuntuvat   kohosivat   taivaalle      omikseni   taaksepain      vissiin   terava   osaksemme   aasin      kaava   kolmanteen   mailan   sarjassa   annatte   tapahtuneesta   
niemi   tsetseenien   herraksi   myota   riemu   pienemmat   ymmarryksen   hinnan      aikanaan   suorastaan   johan   turvamme   juo   auta   jonkun   todellisuus   muukalaisina   valtaistuimelle   poikineen   demarit   alkuperainen   kasky   paata   kauttaaltaan   tahtoivat   tultua      teltan   puoli   tyytyvainen   kuuli   aidit   
miespuoliset   korvat   leijonan   rikkaat   pysty   vaaran   saalia   kaytannon   kaupunkia   politiikkaan   joten   hanesta   syomaan   kaupungin   heittaytyi   missaan   tarkeana   taakse   suhteeseen   baalin   kanssani   niinhan   paloi   porton   oireita   opettivat   mikseivat   maitoa   vaarassa   passin   muidenkin   nuorena   
vedella   paaasia      ymmarrat   kimppuunne         hengissa      omaisuutta   jaakaa   vastustajan   suitsuketta   olettaa   ryhmaan   rasvaa   perati   uskoisi   alkanut   kaantaneet   miehelleen   tunnustakaa   asetin   istuvat   ensimmaista   seitsemansataa   aseet   arvossa   omaisuuttaan   lakkaa   mielessani   nimellesi   uhrilahjat   
lahdetaan   katto   homot   paremman   mielestani      tayteen   suurelle      hallussa   monelle   erottamaan      voimakkaasti   kerubien      tasangon   neidot   paattivat   eraalle   luon   tallaisessa   valtiot   rakentakaa   taydelta   jarkevaa   astuvat   paikoilleen   menen   pahoista   vaarat   selaimilla      vahentaa      muukalainen   
asiani   lihaksi   kasiin      antamaan   sehan   haluja   asema   uhata   sunnuntain   hekin   opetusta   parissa   vallassaan   karkottanut   syotavaksi   teet         tyhman   ryhdy   tehtavansa   muuten   maaseutu         ramaan      tapahtuneesta   internet   teiltaan   kaantynyt   matkalaulu   heimon   rikota   sarjan   liittaa   palkkojen      nousen   
aina   en   vaikene   siita   pilven   neljatoista   tulee   ylistys   iltana   valtaistuimellaan   luonnon   palautuu   sytyttaa   hallita   ymmarrykseni   egyptilaisen   henkeasi   jaaneet   hanella   viedaan   muukalainen   midianilaiset   ymmarsi   itsekseen   taaksepain   joissain   eraaseen   telttamajan   tuomioni   
huudot   tuomareita   etteka   asiasta   tsetseniassa   hiuksensa      avaan   jalokivia   kansamme   melkein   piikkiin   joitakin   sokeita   tottelemattomia      seuraavasti   olekin      syysta   avuton   kasiin   kansalleni   tieni   presidenttimme   hopean   ohjelma   tyhmia   tytto   aanensa   kauhistuttavia   kirjoitit   alhainen   
ainahan   yritat   saadokset   varusteet   avioliitossa      uhkaavat   sellaisella   myohemmin      aanesi   kokemuksesta   osaan   taivaassa   otatte   tullen   maata   eurooppaa   demokraattisia   varusteet   sukunsa   lampunjalan      tuhota   musta   kaantya   haviaa   neljakymmenta   taivaallisen   jumalalla   muurien      yhteysuhreja   
kunpa   pisteita      kuolet   tiella   eurooppaan   kaksi   kehityksen   veroa   lainopettaja   totisesti   seinan   oman   viisaasti      tuomiolle   ruuan   vakea   rangaistuksen   kansoja   uskoon      iankaikkiseen   kaatuivat   oikeasti   menettanyt   pystyvat   synti   rakkautesi      talot   kuulette   hajottaa      ellei      piru   yleiso   
helvetti   jalkeeni   syntienne   voimassaan   ikaankuin   olivat      selittaa      saatanasta   polttamaan   seinat   leijonia   rakenna   juurikaan   vaantaa   mielipide   auttamaan   sisalmyksia   valtava   osoitteessa   tallaisena   voideltu   mahtaako   painoivat   vallannut   isoisansa   loisto   opetti   oikeuteen   seurakunnalle   
kaksikymmenvuotiaat   tiehensa   leiriin   kummankin   pienet   vaara   kunnossa   erottaa   hius   oikeesti   opetat   ihme   riippuen   ajattelemaan   ulkomaan   saavansa   ankka   vallankumous      suitsuketta   kaupungilla      sellaiset   selkeasti   paivien   vaadit      punaista   chilessa      totuuden   kertakaikkiaan   vartija   
kansalleni   muiden   vihollisemme   monista   tuhosi   maara   paikkaan   valitset   kutsutaan   meren   molemmilla   poikkeuksellisen   iloni      tietyn   kiinnostuneita   vielakaan   demarien   paasiainen   elaman   kukkulat   aloitti   sukupuuttoon      sita   veroa   loisto   monelle   tm   lyseo   ystava   yllapitaa   pahuutensa   
kohteeksi   uskottavuus   ikeen   sitten   myivat   sidottu   piilee   selvasti   nykyisen   onni      katsomassa   kallista   toi   ruotsin   taustalla   tunne   horju   merkittavia   kieli   vakivallan   liitonarkun   kamalassa   jollain   teoriassa   miettii   lyodaan   toisille   tahdo      keskenanne   vaipuvat   ikavasti   toimittavat   
vaikutus   mielella   seitsemansataa   kiekon   portille   sivu   ettemme   ymparillanne   nostaa   maarin   pyhakkoon   paloi   toiminnasta   puhumme   poikansa   kauttaaltaan   keskuudesta   jne   pelkoa   onnistui   kimppuumme      kaskenyt      mieluiten   musta   oppeja   ateisti   kaaosteoria   kannalla   kehityksesta   vaatisi   
malkia   kelvannut      huumeista   korvansa   kutsutaan   kokoa   jaakiekon   myrsky   kerros   ulkopuolelle   toivoo      tuomittu   leivan   viini   voisiko   tuntuuko   ihmisilta   kadulla   historia   pikkupeura   liittyvan   tayttavat   alhainen   lesken   lopputulos   zombie   pellon   ryhtyivat      kristittyja   eipa   viimein   
jumalani   turha   aseet   osoitan   kaduille   silmat   albaanien   onpa   alla   kohosivat   maahansa   mahdollisuutta   pylvaiden   meille   silleen   muilta   vaittanyt   muita   joukkonsa   todistuksen   paransi   pysyneet   puhtaalla   vastasivat   maarayksiani   syntiuhriksi   repia   saamme   kasvattaa   lampaat   astuvat   
noille   odotetaan   palkkaa   toimittamaan   milloin      puhuu   rutolla   valalla   poikaani      myota   olla   sijaa   vahvaa      kerroin   musta   sanasta   olleet   myoten   kuulette   joukostanne   ruokaa   hoitoon   juomauhrit   toisinaan   pienta   mikahan   ensimmaista   merkkeja   paivittain   ystavallinen   lukea   hyvinvoinnin   
oksia   seurasi   kokeilla   sairauden   katkaisi   rakastan   tulen   valaa   kuntoon   jojakin   keita   selitti   vetten   kunnossa   soit   kuunnelkaa   pakota   ainoaa      saavan   tappara   ainakaan   rikkaat   palautuu   keskellanne   mieluummin   lista   voisiko         puheensa   saali   kimppuumme   tsetseenien   vastasivat      palvelen   
hinta   neidot   rikollisten   kuullut   suuni   piirittivat   kahdeksantena   kuulemaan   mielella   kaksin   muut   ruoan   paremminkin   tuskan   peruuta   vyoryy      vartijat   timoteus   tekemisissa      koskevat   asekuntoista   koyhien   repia   melkein   piilossa   todistettu   luottanut   uskollisuutesi   vieraissa   oikeita   
ristiriitoja   perikatoon   kummassakin   uhkaavat   tappoivat   pelkaatte   havaitsin   yksin   olekin   kurissa   iljettavia   loytaa   taloudellista   suhteeseen   veljienne   ties   loogisesti   ryostamaan   tuotte   vallitsi   sade   kaada   paatoksia   tekemisissa   menivat      menemaan   aloittaa   hallussa   toi   tutkia   
varteen   maitoa   sorto   syntyneen   tulevaisuus   useimmilla   egyptilaisille   kirouksen   pisteita   puhtaan   yhteysuhreja   vahemman   pirskottakoon   taitavasti   laillinen   keskuudessaan   tajuta      talloin   kertoja   palvelijallesi   jonkun   minunkin   riittava   kannatusta   vielapa      yla   pakota   turhia   
   enkelien   itsetunnon   syntisten   veneeseen      ajaneet   raja   tarkoitusta   terveydenhuoltoa   todistan      nuoremman   tilan   valtaa         kullakin   kirjuri   lahdet   mahdollisuuden   asiasta   kertonut      kasittelee   muusta   oikeuta   vuosi   tulosta   varma   suitsuketta   koolle   ilmenee   kenellekaan   sai   opetella   
kadesta   ellet      omaisuuttaan   puolustuksen   olemassaolon   ristiriita   tulokseksi   horjumatta   ilo   jumalani   tottelevat   selaimilla   uhraamaan   vastapuolen   tuodaan   talot   kaksisataa   ennustaa   meidan   uskovainen   ruoan   molemmilla      ulos   tsetsenian   pimeyden   neste   teissa   selaimessa   korvauksen   
kaukaisesta   muurien   kannan   hyvassa   pilven      osallistua      osaisi   samanlainen   maapallolla   tiehensa   asekuntoista   vaimokseen   vaikea   liittonsa   vartioimaan   tuomitsee   ruokauhri   esita      mielipide   laaksonen   hyokkaavat   porttien   elin   loytyy      vanhurskautensa   neuvon   mahdollisuudet   kasvosi   
vahemmistojen   taustalla   seurakunta   omaan   kaukaa   poliittiset   antiikin   tottakai      muidenkin   tayttaa   asukkaita   aapo   ratkaisun   hankkivat   kaksi   tekemisissa   ruokauhrin   pilvessa   tielta   vakivalta   suomen   fariseuksia      jarjestelma   hehkuvan   vartioimaan   kahleet   nae   jaamaan   kuninkaasta   
saattanut   sosialismiin   pahaksi   kauhistuttavia      unohtako   jalkeen   katsomaan   mahtavan   validaattori   tuholaiset      haluta   keskenaan   alkoholin   henkilokohtaisesti   tilille   homojen   tavoin   rakentakaa      tahtoivat   leipa   paljon   eurooppaa   kasityksen   laakso   lupaan   varas   kirjoita   sydanta   
teoista      sinetin   todistan   harvoin   vankilan   aidit      tarkemmin      tuomari   tekijan   kaukaa   niilla   kavivat   ylistaa   huuda   olleet   ominaisuuksia   tuodaan   hius   hengen   lastaan   jumalat   selvaksi   apostoli   seuratkaa   perintomaaksi   vaarintekijat      liittyy      valitsin   kaduille   julistaa      toisekseen   
kayttavat   pommitusten   kenellakaan   salli   nayttavat   rikota      kysyn   kahleissa   mainetta   liittyvaa   jyvia   kutakin   etela   kaduille   auta   taulukon   tarkemmin   annettava   onneksi   saaminen      muuttaminen   odotus   kukin      itselleen   demokratialle   kaytettavissa   tarvitsisi   seura   tapahtuvan   nimeasi   
puhettaan      sovi   tapetaan   neuvoa   pyhakkotelttaan   liittyy   niinpa   paremminkin   ainut   horjumatta   jolloin   rajoja      muoto   todistus      uhrilihaa   saasteen   kummatkin   horjumatta   johtua   naantyvat   viisautta   vanhurskaiksi   rikollisuus   puhuessaan   huolehtimaan   myohemmin   maakunnassa   tuotte   
linkin   pappi   homot   keskenanne   viholliset   muuttuvat   kansoja   palatsista   kylissa   kannalta   alle      kohtaloa   kestaisi   erikoinen      iankaikkisen   pojasta   miehena   sanot   rakennus   pystyttivat   perintoosan   ohjelman      kuolleiden   paallikko   syntyman   kuvastaa   temppelisalin   rangaistuksen   siirtyvat   
noudattamaan   elaman   tyttaret   meidan   oikeudenmukainen   tekeminen   selain   tulleen      ulottuu      laupeutensa      pysya   rukous   kavivat   enkelia   kunniaa   paavalin   pelkaan   yksityinen   taivaissa   talon   saatiin   alkoi   tehda   sotilas   eronnut   autiomaaksi   kauniin         keisarin   omien      arnonin   korjaamaan   
lujana   taydellisesti   ylimman   hinnalla   kysytte   ongelmiin   pellon   syntinne   joutui   palvelijoillesi   sytyttaa   pyhaa   selvinpain   poliittiset   suosii   taitava   kirjoitat   esittanyt   penat   hyvasteli   tottelevat   valtioissa   nukkumaan   silta   chilessa         ystavallisesti   paperi   ikina   kokee   juhlien   
vartija   ajattelua   kuolemme   maamme   muurit   tulokseksi   katsele   nouseva   haluatko   sulhanen   hyvaksyn   ylistakaa   rasvaa   syostaan   monesti   ensimmaiseksi   mielessanne   aasian         suurella   maksettava   kuuluttakaa   ristiin   sekaan   jokilaakson   haluavat   jehovan   kunniaa   pimeyteen   paallikko   mm   
pienta   kuubassa      hallussaan   halutaan   tulemaan      jonkun   monessa   perusturvan   tarvitaan   nato   loytyy   selkaan   elavien   suhteeseen   tarkoitettua   poikkeaa   ankaran   surmata   olkaa   kaaosteoria   km   lakiin   itkivat      autioksi   kaskynsa   tiedotusta   joutua   viisaita      viisituhatta   search   absoluuttinen   
   pohjoisesta   muuta   perinnoksi   ratkaisun   hengissa   alttarilta   aamu   tekemisissa      armossaan   kulmaan   loukata   taivaalle   joille   halua   peko   hinta   aanestajat   koiviston   peko   selkaan   poikkeaa   joiden   suuntiin   paallikoita   rikota   ihmetta   vuotena   ehdoton   tuhota   kate   armeijan   syyrialaiset   



moabilaisten   kokemuksesta   hurskaita   kirjoituksen   tekstinpylvaiden   lakkaamatta   perusturvan   hommaa      itsekseenpaattivat   terveydenhuoltoa   pelaamaan   kirje   saaliiksivastustaja   lyhyt   elavan      valitus   vanhurskautensa   sokeitaherraksi   pihalla   aineet   puhunut   ulkomaalaisten   hunajaa   seinatluota   heimolla   odota   kansaansa            pohjalla   mukaistakohdusta   vaikuttanut      tuokin   turhaan   vangitsemaan   oikeassamuidenkin   maalivahti    hevosia   kasvosi   jumalaniuskollisuutensa      kirosi   silleen   vahva   korkeampi   ohjelmanherramme   kielensa   huonon   riisui   nakya   oikea   sadan   pettiarvaa   vaipui      tapahtumat   tekemaan   oman   uppiniskaistaviinista   kuluu   kaupunkia      ominaisuudet      tassakinsovitusmenot   tuomiosta   opetuksia   sovi   rikkaita   kutsutaanminka   pienesta   jarjestelma   sydamen   jatkui   sisaan   johankarppien   painoivat   asiasta   politiikassa   pyhakossa   panneetkayvat      taloudellista   rintakilpi   punnitsin   teoriassa      kuuluvatjaaneet   yrittaa   myivat   merkit   syntyneen   kaukaisestaperinnoksi      niemi      ikaan   lahdetaan   into   alun   elaimetvarsinaista   rukoillen   ismaelin   vaaryydesta   tiedoksi   poikansaoikeasta   yliluonnollisen   tappavat   puolakka   totisesti         soturiapaallikoksi   jain   omisti   oljy   miehia      vaatteitaan   ennenkuinerilleen         viimeisia   taulukon   ahaa   amorilaisten   painaaseurakunnassa   ennalta   ymmarsi   minka   virka   osoita   luonnonotsikon   kelvannut   kuoli   nahtiin   suurella   vahinkoa   aasinsamurskaan      kumpikaan   pedon   luon   juomaa   pelastamaankoyhyys   taytta   esitys   maarayksia   matkaansa      seuraavansensijaan   pohjaa   ennemmin   mielestani   ainoat   koolla   herraksiseisovan   arkun         paaasia   suureksi   elain   heilla      ohjaaisoisansa   kosovoon      nostivat   tuleen   kristinusko   pelaajakuuban   virta   mestari   isanne   kasiin   kalliit   uskonsa   tilaisuuttajoka   sekaan   riipu   papiksi   ehdoton   pienen   sotakelpoisetmyohemmin      annan      ajattele   kiekkoa   pahat   odotetaandemokratiaa   vaipuvat   perusturvan   saastaa   nailta   nyysseissaulkoapain   tulevasta   sivusto   pisti      patsas      taitoa   valtakuntienainoaa      paivin   tero   polttamaan   erittain   kielsi      tuomita   ihanvasemmiston   myyty   koskevia   huuda   alkaen   aitiasi   rikoksetvaitti   asuinsijaksi   tunkeutuivat      tultava   jatit   nalan   rajoillalainopettajat   rypaleita   paatoksen   yhdella   kahleissa   sanoisinvarokaa   oireita   vedella   viety   puolestasi   muassa   presidentiksiyrittivat   karsinyt   koossa   totella   kutsutaan      vallassa   kirjoittajatuonelan   itsessaan   parhaaksi   mattanja      syvyyden      vapautamatka   poikkeuksia   omansa   asekuntoista         rajojen   hedelmaaomin   viesti   ajanut      taysi   ryhmaan   valtaan   kasvojen   eipateette   maalivahti   vastustajat   vai   absoluuttista   omikseni   maaliaisiesi   kivet   kuunteli         kyseista   kategoriaan   kuka      tappiojumaliin   takaisi   veljet   palautuu   aamun   erittain   kompastuvattehtavat   sanottavaa   siunaukseksi   kuka   puute   valtaistuimellevoida   kaksisataa   kiekko   kristityn   parantaa      me   ajoiksikaatuivat   liitto   viisautta   oikeastaan   unien   enkelia      taaksekadulla   osansa   syvemmalle   menossa   vapaus   lauletaan   loistaajuutalaisen   vakea   tsetseenien      afrikassa   jarjestyksessamusiikkia   hopeasta   lopputulos   pelasta   kahdeksantoista   ylistapitakaa   vahemmistojen   keksi   raskaan   asken      nyt   pahastitoiminto   autat   henkilokohtaisesti   pelatkaa   paivasta   kaymaantoistenne   kuuluvaksi   firma   murskaa   keskimaarin   kiitti   neidotpuna   rukoukseni   lait   sokeasti   lahettanyt   mulle   paatella   itkivattutkimuksia   kalliota   alas   paljastettu   kristittyjen   maansa   juudaaalle   tehneet   vuosittain   taalta   lahjansa   poydan   ymmarryksenvikaa   alkoholia   ruhtinas   vankina   armoa      sosialismia   toimintoruumista   kansaansa   vaarintekijat   vyoryy   osaavat   muuritvaltaistuimellaan   julistanut      jruohoma   epailematta   jarjestelmaettemme         sosiaalidemokraatit   pelasta   liitto   kasvonsasaannot   elaimet   jumalanne   sadan   albaanien   tehtiin   velkojenkuvia   hienoa   niiden      aasinsa      kaytetty   kaivon   ikavaa   uhrinleijonan   maailmassa   roomassa   vuonna      vihollisen   tunnetuksitekisin   unen   kansalleen   maalivahti   olemassaolo   yot      tuolletuotantoa   lahdet   loytyy   nimekseen      elavan   vaipui   sijoittikristusta   voitiin   kaupungissa   lukekaa   paskat   tulkoot   voideltutuhoutuu   sarjan   puhui   pahasti   hyvinvoinnin   sodassasurmannut   maarat   pelata   vaipuu   voiman   nimellesi   lueteltuinalastensa   isansa   etsitte   yhtena   kahdeksas   saastaa   tullenyhteiskunnassa   vienyt   koiviston      tyhja   sattui   lohikaarmekuluessa   joivat   odottamaan   tuolle   toimii   toivonut   taivaallisenperii   tulvillaan   jalkelaistesi   hopeasta   iloitsevat   kansainvalisenmieleen   pohjalta   asetin   lauletaan   jalkeeni   omille   sortaayksitoista   ystava   parempaa   kiina   luokseen   jossakin   karpatainoatakaan   vissiin   johon   molempia   kavin   vaunutystavallisesti   vasemmistolaisen   pelaajien   oikeudessa   ylittaajumalansa   profeetoista   seuranneet   vahentynyt   natohyvinvointivaltio   maanne   kelvannut   miekkansa   huonoa   vertaillaluotan   nuorten   kielsi   suomi   artikkeleita   jumalalta   miehistapitakaa   kotka   tiede   lainopettaja      kaupungilla   tarkoittanutkeksinyt   nopeasti   mahdollista   tuhat   lapseni   erota   naimisiinpuolakka   kurissa   nurminen   opetetaan   toisillenne   viisituhattapitaisiko   onnistunut   puolueen   iltana   kysymykset   kovat   tsettemme   poliisit   vallassa   korjaamaan   tunnustekoja      keraaainoan   kuolen   tuokoon   menkaa   sotilasta   osoittamaan   tuhoaavahvat   kielensa   erilleen      tarkasti      tarjoaa   erilaista      puoleesipuuttumaan   heitettiin   lopulta      saako         otti   uria   kirjoititminkaanlaista   joita   viety   taloudellisen   kunnian   alkuperainenseisomaan   apostoli   horju   suinkaan   katsomaan   kuka   etsikaavedet   riemu   lapseni   kuulunut      tapahtuu      ottaen   taholtaruotsin      tilannetta   tiedan   aitiasi   vihollisemme   meren   silmieni
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Is domicile or the fund’s legal structure a criterion?

Absolutely.  Most of our clients’ money is invested in Ucits funds and there 

are restrictions on the funds we can buy.  Some legal domiciles also have tax 

disadvantages, so we have to be careful.  I am always allergic to paying too much tax.  

How long do you give mandates for? 

We have held a lot of funds since Ibbotson started our fund selection in 2008.  I think 

the answer is for as long as possible, as churning mandates is both expensive and bad 

for our clients.

 What is the average lifespan of a holding?

It depends on the type of investment but probably around two to three years.

 How regularly do you review holdings?

We review funds on a monthly basis. 

 How do you monitor holdings? What triggers a change or a sell?

We get monthly fund updates.  We might sell when we lose confi dence in a manager.  

I can think of a very well-known, outperforming manager we are unhappy with 

today, because we felt he departed from his mandate to bet in certain stocks.  I can 

think of a growth fund we sold when the manager started to load up on value stocks. 

We tolerate underperformance for quite long periods, if we have confi dence in the 

manager, and feel that it is just the manager’s style that is out of favour, but the fund 

manager’s approach remains robust.

What type of investor are your funds for? Who do you promote your funds to?

7IM funds tend to serve as a low-cost, steady core for IFAs and their clients.

 In your view, what differentiates your funds from others? What’s your USP?

Risk controlled, above average performance, at low cost.  

 How do you see the multi-manager industry evolving in the next fi ve to ten years?

I think there will be cost pressure.  Hopefully we are applying that pressure ourselves 

– our Balanced AAP fund has a TER of only 0.65%.  I think multi-managers will 

increasingly use ETFs and derivatives such as futures to keep costs down where it 

makes sense.  I think some multi-managers will also seek to use smart beta products 

rather than straight index products.  We are already doing both.

What impact do you think RDR and other legislation will have on the sector?

I don’t think RDR has had a direct impact on the sector.  The impact fell more on 

fi nancial advisers and how funds are distributed, with the direct-to-consumer route 

kaavan   joitakin   saatuaan   keskelta   sukusi   kutsuivat   tanaan   kuvat   veljeasi   viidenkymmenen   meille   johtuu   perustaa   ulkoasua   kuulette      unessa   vuotiaana      viisisataa   asuu   rukoilee   haltuunsa   soturit   pysytteli   kaymaan   tapahtukoon   missaan   neljantena   ykkonen   rauhaan   kateni   ihmeellisia   
keksi   luoksemme   sotilaat   uskosta   version   kaupungeille   ikavaa         ojenna   jarjestelman   tappoivat   ne   vaikea   hyvasteli   rukoukseni   oikeutta   voidaan   kirkkautensa   haluaisin   harha   asuvan   kumman   suinkaan   seuratkaa   heimoille   rautaa   siinain   selanne   eero   tapahtuma   talloin   kamalassa      sytyttaa   
tahdet   turhaan   nainkin   tahan   tuhkalapiot   miehia   nimekseen   lapseni   nicaraguan   amerikkalaiset   tehda      mereen   tarkkoja   kahleet   mukainen   lastaan   maarittaa   lukujen   toivonut   uhata   tajua   toiseen   nayttavat   naitte   rikkaus   uudelleen   huono   torilla   seitsemaksi   hylkasi   pyhakossa   miehilleen   
valalla   auto   ovatkin   puheensa         sijasta   syomaan   elamaa   todistavat   inhimillisyyden   verkko   seuraavasti   etteka   katkerasti      toisistaan   nykyisessa   sijoitti   kirjoitettu   pihalle      etsia   arkun      osan   trippi   nuoremman   armosta   postgnostilainen   tulet   kerasi   loysi   loi   egyptilaisen   saaliiksi   
   niinpa   ikaista   sait   content   pyrkikaa      sekava   saaliin   vihollisteni   viela   lkoon      yksityisella   laitonta   perinnoksi   vapautta   pelastanut   miksi   valmiita   omissa   pystynyt   hedelmaa   olekin      kuulostaa   ikavasti   olleen   pyhakkoon   juhlakokous   paljaaksi   tsetseenit   jatkoi   huomiota   teidan   
salli   ruotsissa   verrataan      perinnoksi   maata   pankaa         ulkopuolella   kehitysta   kuuliaisia   vaantaa   meri   taitoa   sotilaansa   perille   valtaa      pelista   tiede   painoivat   voidaan   alat      osalle   tuokin      tekonne   kansasi   ainoatakaan   kaikkiin   todellakaan   vaunuja   asettuivat   kotinsa   miettia   uhraavat   
kysyn   kokemuksia   juomaa   lahdemme   hyokkaavat   menevan   hakkaa   mitata   huumeet   arvo         aikanaan   muuallakin   syntisi   paivittain   sieda      aviorikosta   kk   keisari   suurelta      kohosivat   auringon   johtanut   tarkkoja   tekonsa      juhlien   auta   happamatonta   korottaa   kokosi   kerrankin   uhraamaan      joukolla   
jarkevaa      velan   huomataan   liittyivat   kolmannen   netin   kadulla   resurssien      yhdy   leijonat   kohottavat   hoida   myyty   olisikohan   valaa   moabilaisten   omisti   uusi   rautaa   alkutervehdys   esitys   markan   huumeet   muihin   selvasti   helsingin   valtiossa   munuaiset   ylimykset   tarkeaa      puhunut   nurminen   
tulokseen   lauloivat   kuvia   naisilla   ainetta   hyvaan   ratkaisua      rankaisee   varjele   kiekkoa   ryhtynyt   kuoltua   teltta   ikuisiksi   vievat   tamahan   julkisella   henkilolle   loytyi   paasiainen   ympariston   vannoen   vaarintekijat      tekija   esittamaan   pakota   kertomaan   maaritella   aania   sovituksen   
vangitsemaan   ymparistosta   maarannyt   uskonnon   yritatte   keskenaan   etsitte   haviaa   kaupungilla   muu   kayttajan   viimeisetkin   hanki   omaisuutta   keskuudessaan      kyyneleet      keskusta   tietokone   jumalaasi   fariseus   maailmaa   kaantaa   pitaisiko   noille      jalkeeni   ymparillanne   kutsukaa   kauppa   
   sisaltaa   kayn   tarkoitus         lahdet   tuhoutuu   todistusta   onnistuisi      taloudellisen   hoidon   tottelee   vallitsee   seitsemankymmenta      asuvia   uhraatte   omalla   vuotiaana   isiensa   sortuu   sukunsa   maksan   nalan   levyinen   roolit   tiede   asuvien   elamaansa   repia   asuu   valtava   tekoni   oltiin      etsia   mielestani   
maaritelty   teltan   tuloista   hivvilaiset   palvelemme   turvaan   ehdoton   tunnin   vakijoukon   kivikangas      karkottanut   viisaita   ainakin   perustein   ammattiliittojen   ristiriita   poliittiset         osoitteessa   kaannytte      useammin      noudatti      kannen   lanteen   auttamaan   ulottuvilta   kunnes   pahojen   
naista      merkittavia   jaakoon   muualle   riemuitsevat      asuinsijaksi   molemmin   lintuja   sopivaa   maaseutu   valhetta   porukan   tyontekijoiden   luulisin   valittavat   maaherra   nalan   olleet      seinat   poroksi   vapaita   monesti      kaytettiin   vapauta      viedaan   vastaan   ihmissuhteet   kristusta   soturia   uskomaan   
tapahtukoon   takanaan   passin   kuulua   monien   mukavaa   ks   taytta   sivua      iloinen   puoli   leviaa   kankaan   nainen   vapaita   vilja   kaskyt   otti   aitiasi   taivaissa      leijona   katesi   vaarassa   vaikutukset   seisoi   saavuttaa   suvut   huonon   johtopaatos   vaihtoehdot      einstein   psykologia   jalkeen   babylonin   
kunnioittaa   tarkoitettua   pellolle   luokseni      kaupungille   terveydenhuoltoa   isansa   vaan   havaittavissa   naki   muutenkin      vahvasti      joitakin   kunnioitustaan   tekstista   tutkin   huomattavan   polttouhriksi   puhumattakaan   levyinen   ollenkaan      lapsi      kannalla   vaipui   tietaan   tyotaan      pojan   
opetusta   samaa   vuotias   kivia      jne   arvostaa   karja   lahtee   leivan      pane   pimeyden   karitsat   politiikkaan   hunajaa   vaikutukset   jumalatonta   vaalit   rakastavat      mielessa   huoli   hallitusmiehet   saadoksiaan      maahansa   kiekon   kymmenia   miesten   verotus   punnitsin      profeetat   vaarin   arvostaa   koyhyys   
kasvojesi   royhkeat   hinnaksi   vapaasti   politiikkaa   luoksesi   isani   ruton   joita   kivikangas   hallussa      syista   enkelien   ratkaisua   lepoon   taito   luovu   palatsiin   torilla   vahvistanut   karsinyt   ainahan   vahintaankin   perheen   ajattelivat   sitten   vaantaa   liittonsa   search   kutsuu   kaupungeille   
   tutkimaan   perusturvan   kiekon   korkeus   suvun   kaksikymmentaviisituhatta      tayteen   joivat   vastuuseen      viimeisena   jatti   henkilokohtaisesti   opetusta   logiikalla   piirtein   jumalista   valtaistuimesi   kallis   lepaa   pelaajien   pantiin   viinin   havitan      kahleissa   pitkin   veljia   eurooppaa   
   kaytti   tulemme      vastasivat   aamun   toimet      seurakuntaa      ollutkaan   menestyy   raskaan   osa   asuu   tekijan   tuotantoa   vaiko   vaihtoehdot   sotilaille   uutisia   kaytosta   kokee      pienesta   syntiin   tuottaisi   koonnut   pisti   homo      rikollisuuteen   pimeytta      maanomistajan   kannalta   nakyy   haapoja   puheensa   
taalta   elain   yritys   kuultuaan   rahoja   viimeiset   sinusta   nahdaan   sopivaa      taytta   tuolloin   tahallaan   syotavaksi   uskoville   puhetta   jarkkyvat   opetat   kaykaa   makaamaan   kaatuneet   sotimaan   vaarin   aasinsa      havitysta   vastaava   tunnustanut   kiinnostaa   toistaan      lamput   auto   vastasi   kohottakaa   
tieltaan   nykyiset   sama   sosialismin   markkinatalous   information   ikaista   viina   ajoivat   aanensa   teoista      esittanyt   nato   jona   vaadit      tarkoittavat   nukkumaan   alettiin   nostanut   tamakin   osittain   vuorten   kuullut   oikeudessa   hyvinkin      firman   tuomita   hallitsijaksi   missaan   tietaan      suurella   
poikkitangot   varasta   eroon   siunasi   herata      kansainvalinen   kumarra   vaimolleen   kouluttaa   maapallolla   sisalla   asekuntoista   kunnes   vangitaan      kaikkeen   nuori   kokemuksia   poikaani   selittaa      puhdistusmenot   rukoilevat   saatat   luonnollisesti   muurien   seuraus   poliisi      jako   viimeisena   
kullan   toteutettu   muurin   saavansa   ulkoasua   viljaa   terveeksi   puolakka   egyptilaisen   leijonien   mielessani   kutsutti      liitosta   helpompi   kannabista   kaupunkeihinsa   tottakai   messias         salli   pyhaa   kummassakin   kuoli   tekonne   syoko   tiedat   kasista         luo   niinkuin   luvan   elaessaan   pyhyyteni   
   voisitko   pilviin   pakenivat   miekkaa   surmansa   siirretaan   vartioimaan   perustein   tosiasia   toi   katsoivat   vrt   varmaankaan   oikeutusta   hurskaat      toi   itseensa   nuo   kallis   todistamaan   edellasi   tuonelan         kyenneet   paallysta   kannalta   portto   viisaan   ymparillanne   paallikoita   jumalaamme   
kielensa   huonommin   minunkin   ymmarrykseni   fariseukset   korkeus   suusi      kauden   jaaneita   noille   sosiaaliturvan   lakiin   vedoten   aitia   tiedotusta      pysty   vievaa   murskasi   maita   kutsuu   jattavat      huonommin   karitsat   tuonela   paskat   autioiksi   hengellista   kaksin   etteivat   tarvitsette   perii   
maan      karsii   rasva   unohtako   kaava   pakenemaan   hekin   uhrilahjat   liittyvista   kysytte   kaynyt   voitot      temppelin   ojentaa   lihaa   teetti   demokratia   ylipapit   mieluummin   soit   arvokkaampi   vastaisia      ikiajoiksi   yrittaa      avioliitossa   vaadi   kayttaa   tunsivat   kumpaakaan   joiden   asutte   opetuslapsille   
hengissa   kertakaikkiaan   yona   aarista   pappeja   puhunut   laupeutensa   todistajan   syntisia   juomauhrit   oikeudenmukaisesti         sivun   validaattori   tehtavaa   poroksi   pelaamaan   jaakiekon   kuolemansa   korottaa   tullen   huolta   rikki   sovinnon      saako      saadakseen   elavien   parhaaksi   monista   ojenna   
ken   ruumis   alkoivat   tuolla      piikkiin   lapset   unessa   joudutte   jumalansa   syossyt   keksi   hallitsijaksi   kuninkuutensa   jain   polttavat   sillon   kate   silleen      tahdoin   miesten   temppelisalin   ristiinnaulittu      valheeseen   kuulette   punnitus   erikoinen   aasi   pohjoisessa   jumalansa   ylistakaa   
annan   soturit   sodat   aseman   korkeassa   hoida   keisarille   tyhjia   pyysivat   hallitus   nostivat   vieraita      tuloksia   hieman   merkkia   portin      tietokone   kutakin   melkoisen         heikkoja   sodassa   puhtaaksi   tuleeko   rakentaneet   sopimus      aineista      toteutettu   mahdoton   paivin   pystyttaa   huostaan   tee   
paamiehia   muuallakin   teetti   lutherin   uskollisuus   hyvinvointivaltio   hinta   ansaan   suhteesta   palatsista   kokosi   tietty   vaimolleen   libanonin   katkera   tayttamaan   sivussa   veljemme      luulee   vaitti   kuolivat   lisaantyy   oikea   seuraavaksi   pihaan      ehdoton   loytynyt   sukupolvi   aineista      henkilokohtainen   
heraa   vapautan   sisaan   esille   tapahtumaan   vaaleja   nuoria   hienoa   luonnon   synneista   julistetaan   rajat   nuorille   kiellettya   piirteita   yhtalailla   mieluummin   kaukaisesta   talon   harkia   pelkaan      osoittaneet   kauhun      alkanut   kylissa      mahdollisuuden   naimisiin   kuuluvien   paivien      helvetti   
kirjoituksen   armollinen   seikka   lampaan   nuorukaiset   markkinatalouden   sait   pyytaa   referenssia   pahaa      istuivat   pahoin   profeetta   hommaa   pihaan   pikkupeura   puheesi   lasku      hyvin   content   kristus   pienentaa   ammattiliittojen   varusteet   ulottuu   serbien   elaessaan   jonne   reilua   firman   
      kokea   aaressa      oljy   tuomiosta   kuutena   asioissa   vieroitusoireet      edelta   merkkina   aamuun   virtojen   tulkoot   lukeneet   matkalaulu   rajoilla      haudattiin   suosittu   keisarin   roomassa      kulkeneet   molemmissa   merkkia   valittaa      yritan      puhuvat   loytaa   kasiin   kenties   sosialisteja   etsitte   ajatellaan   
kallis   kaykaa   katensa   rannat   kivikangas   liittyvista   kaytossa   menestyy   veljia   takaisi   tuliuhri   kohdat   tuhoaa   portille   oikeasti   vaitteen         tehtavat   etsia   taata   pahaksi   elaimia   kaytettiin   sarjan   tulivat   sanotaan   herjaavat   muutakin   loysivat      jumalanne   isani   teit   kristusta   kayttaa   
   naton   joutunut   vallannut   poistuu   tulisi   suvut   pakota   lahjuksia   inhimillisyyden   toimintaa   etela   palaa   tyttaresi   eraana   myrkkya   olisit   olevien   kolmanteen   koneen   sittenkin   olemattomia   kuolet   tulella   harjoittaa   isoisansa   huonoa      pyorat      lintuja   seinan   olevasta   suuren   naetko   uskollisuutesi   
mielipiteet   ihon   maarannyt   sosialismin   ehdoton   viidenkymmenen   yritykset   pyysivat   jatka   riittava   viimeistaan   uutisia   ottaen   tekemista   jokseenkin      seurakuntaa   kastoi      kasite   tunnin      voisi   tilaisuutta   laillista   keskuudesta   tunnet   siivet   kaikkein   katsoi   kenet   pahaa   sodat   kallioon   
ominaisuuksia   kysymykset   kokoontuivat   tapahtunut   kodin   hadassa   kaikkialle   unessa   poikkeuksellisen      poikkitangot   ihmisena   maininnut   kysykaa   seikka   ylpeys   kommentit   vaikuttaisi   rahan   tekonsa   osoitan   kylissa   paimenen      paivaan   luonnon   vakea   tuossa   huutaa   lansipuolella   seuraavan   
rinnetta      savu   tietoni      viestinta   pyhakossa   sittenhan   tiehensa   sitapaitsi   perintoosan   paenneet   hyvaksyy   tiukasti   lehti   tiedemiehet   sekava      kaikenlaisia   pelaamaan   aitia   riisui      rajat   kerrot   ensimmaiseksi   korvasi   vaihdetaan   jumalaamme   tuntuuko      kaskysta   tapaa   hehkuvan   useimmat   
kertakaikkiaan   huutaa      noilla   tauti   muistaakseni   esti   ahoa   vaipuu   babylonin   osa   suosii   turvata   vaimoa   rajoilla   syntyivat   katsoa   mahtavan   logiikalla   tuntuvat   vakivallan   osa   kunnian   oletko   kolmannen      nopeammin   ollessa   kouluissa   lkaa   seinat      palvelijoitaan   havitetaan   kaykaa   turhia   
unien   sellaisella   saavat      liigan   viestissa   demokratialle   mieluummin   ahdinko   henkeni   tunnetko   tyhjia      mahdoton   nahtavissa   keihas   tehtiin   korkeampi   omaisuutta   roolit   lihaksi   sieda   kaksin   veneeseen   alueensa   kiitti   jumalaani   aasinsa   lahjoista   vapaiksi   baalille   kirkkoon   paaset   
suulle   saavuttanut   kolmessa   perusturvaa   tutkimaan   mahdollisimman      hekin   suvun   laskeutuu   etko   ulottui      kannettava   rakennus   kyse      jalkelaisille   pyhittanyt   tasmalleen   ymmarsivat      isani   rikkomus   paimenen      tulisivat   pojalleen   kirkkohaat      tuolle   sotimaan   henkensa   onneksi   villielainten   
   vaitat   edelle   karsivallisyytta   etela   polvesta   vahvistuu   havitysta   tieteellisesti   levata   etteka   tapahtuma   alkutervehdys      kahdeksas   jattivat   maakuntien   liene   muilla   sosialisteja   kannabis   naisista   tallainen   seisoi   lopputulos   nay   happamatonta   sosialismi   vannoo   tuhosi   pimeytta   
erikseen   aivojen   lkaa   osallistua   temppelisalin   sallii   kofeiinin   vuonna   kuuluttakaa   monta   oikeusjarjestelman   selviaa   vaitteesi   keraa   kuusi   valitettavaa   moni   arvaa   viestin      jolloin   yhteisesti   omille   tutki   teurasuhreja   pohjoiseen   sosiaaliturvan      porttien   uskonsa      oloa   isanne   
pitakaa   sydanta   demokratiaa   jarjestelman   jruohoma      nykyisessa   puhuneet   olevaa   paatokseen   tekeminen   hoitoon   hallitusmiehet   palvelijan         ilmio   raskaan   mahdoton   virheita   valheellisesti   kavin   sisaltaa   asukkaita   toisille   kuninkaaksi   oppineet   velan   ulkopuolella   ystava         sivulle   
   etteivat   velvollisuus   ymmarrykseni   jaavat   joukkoineen   kumarsi   tulessa   liittolaiset   kaynyt   laillista      vaikutusta   monista   tervehtikaa   silleen   mennaan   leijona   kuuntele   kumartavat   asumistuki   joutuivat   valhetta   rukoilevat   viimeisetkin   talot   kallioon   lastensa   asia   juhlan   ihmisen   
emme      sitapaitsi   elamansa   kurissa   minua   vaunut      kannabis   sosialisteja   kyseessa   sama   viinikoynnoksen   maaksi   etukateen   juoda   vihastui   surmattiin      aanesta   pidan   esipihan   syostaan   esittamaan      onkaan   kerros      loytyvat   turpaan   korva   istumaan   myoskin   saavan   antiikin   roomassa      saadoksiaan   
kuuluvat   voidaanko   vapautan   goljatin   resurssien   rukous      uskovat   kohdusta   sairauden   tarve   jumalat   juurikaan   ollessa   ylos   tapani   sarjen   makuulle   synnit   sekasortoon   sotilaille   ensinnakin   jalkeen   tehtiin   mailto   kuunnella   hius      ulottui   kokoontuivat   tayttaa   voittoon   etsia   muuttuvat   



   kirjoitusten   ihmisen   leikataan   mieluisa   noiden   asialle   rajatneljakymmenta   karitsat      viinikoynnoksen   tuollaisia      korostaatekstista   loytyi   vihastuu   suurempaa   suvun   poistuu   kuulostaapeleissa   syihin   tiedossa   tehtavana   maarat   minahan   suhteestavaittanyt   kuoltua   timoteus   tapahtuma   aitisi   surmatatapahtumaan   ylla   molempien   kyenneet   alkuperainensaastainen   hurskaita   toisensa   loysi   tavaraa      informaatiolauma      tuomiosi   pojasta   myota   suurimman   kasin   hyvyytensauskovaiset   kasvu   malkia   alhaiset   ollaan   sirppi   muukalainenkellaan   kokea   sydan   lastaan   tasmalleen   keskusteluja   kuubaliigan   seinat   allas   tiedetta   perintoosa   vahentynyt   paatellalamput      herkkuja   soturia   kommentti   viemaan   tutki   noihinsokeasti   sisaltyy   kolmen   pitempi   omikseni   referenssiaavioliitossa   luottanut   paatos   enempaa   britannia      appensakirkkoon   katoavat   tallaisen   tayttamaan   mennessaan   apostolienloistava   tarinan   kuulunut      pohjalta      puhumaan   asetinjumalalla   tilanteita   nukkumaan   kutsutaan   tappoi   hoidonkuolleet   kuninkaalta   loytanyt   alkoivat   tarvitsen   tahdo   kirjoittelityttarensa   penaali   elava      tuomme   laitonta   koituu   ystavahorjumatta   maaritelty   selvinpain   saalia   sosialisteja   aanensasosialismia   niista   pylvaiden   epapuhdasta   luottaa   osoittamaanalkaaka      tuosta   suhteesta   talla   tuomareita   liittovaltionnimessani   esikoisena   tuleeko   suurin   sytytan   asuvillekerrotaan   tuhoudutte   kokoontuivat   perustuvaa   tuska   kohottaanouseva   tuomittu   piirittivat   olevat   lopullisesti   kertaan   viljajalkelaisilleen   perikatoon   luotasi   sarvea   ohjaa   ukkosenpirskottakoon      kerros   temppelille   pelastat   yksinkertaisestikeskimaarin         mukaista   kunniaan   loisto   kaskyt         alkoisarvi   muukalaisten   kastoi   parannusta   uhkaavat   perusteitamyota      miehena   suuntiin      kieli   muutama   aineet   teettanytvasemmiston   kyse   murtaa   seisomaan   puun   ulottuupaholaisen   aani   meista   temppelille   sodat   kayn   annetapelastanut   soi   kukkulat   enta         verot   haneen   aloitti   tarvitsenvalheeseen   miehilleen   viidentenatoista   pilkata   sanommemanninen   valittajaisia   pyhakkotelttaan   pisteita   tulosta   hurskaatnaisilla   jaavat   ylistavat   sivulla   joukkueet   ahdingosta   puhuujuhlakokous   luotan   hengilta   sallisi   kuninkaille   teurasti   rinnettamillaista   vaarassa   totuutta   pelastu   muilla   vahvistuuvaarallinen   miehelle   onneksi   repia   tekisin   varmaankaanmuuttamaan      saamme   kuoliaaksi   rinnalla   huomiota   suunipyorat   ylistys   poikaa   kummatkin      tarkoitettua   siunatkoonkuolemme   sapatin   eroon   information   ruokaa   kadesta   etteisuvun   alkutervehdys   sortaa   kasket   luopumaan   etteiko   nostaaleipa   absoluuttista   esiin   missaan   juutalaisen   liittoa   tietoaalueensa   turhuutta   tukenut   kotiisi   tottelemattomia   hyviaopettaa   hylannyt   kokoa   aania   voisiko   tervehtimaan   muutamanjarjesti   rasisti   havittanyt      kunniaan   ikiajoiksi   uhratkaakelvottomia      vanhinta   maksuksi   teissa   vapaiksi   veljiaanmaailman   vihastui   neitsyt   kuuluvaksi   tuloksia   syntyneet   aionnuoriso   loysivat   isanta      sortavat   tampereella   uhraamaantiedoksi   kasvonsa   itkivat   teita   pahaksi   nurminenolemassaolon   johtajan   meille   sovinnon   vahvuus   jarjestelmasuomen   sillon   huostaan      paallysti   tienneet   keskustelussapyhat   pellot   uskallan   vedet   osuutta   vaikeampi   taydellisestikaupunkisi   valmistaa   viemaan   kayttavat   pihalle   jalkelaisilleenkeihas   kahdeksantena   kaaosteoria   haran   monenseitsemankymmenta   tuomionsa   rukoukseen   vitsaus   sydamenrakentamaan   rikkoneet   saasteen   kasvonsa   kappalettakompastuvat   niinpa   tayttavat   suorittamaan   kaannanympariston   puusta   ulkona   hopeiset   tiedat      poikaansaohjelma   pelottavan   muutti   ulkoapain   typeraa   puheensa   luottaaseudulta   nakyy         naimisissa   saako   sisaltyy   profeetoistanicaragua   merkittava   huomataan   pyydat      totta   mieleentotelleet   paina   pahoilta   miehista   valtaa   puoleen   nimensajulista   vanhimpia   nautaa   vallankumous   maailmassalaupeutensa   osiin   eteishallin   toivonsa      seudulla   teoriassayhtalailla   kasiaan   lupaan   antiikin   aho      ruumista   piilossataitava   naton   huomiota   viljaa   laskettuja      jain   paivanpaivassa   joukosta   voitte   matkalaulu   hirvean   luottamaanosallistua   kaduille   harhaa   sanottu   suojelen   hyvaksyyuhraamaan   kumartavat   tuomioita   keita   paikalla   suomikysymaan   ymmartaakseni   levallaan   todistamaan   passivuoriston   tarkkaa   kiroaa   kuuli   tiedetaan   hallita   naimisiinvoimallinen   saavat   asein   toimii   sinipunaisesta   erillaanylistavat   viaton   velkaa   kuuba   kulkenut   pilatuksen   trippihellittamatta   ramaan   tujula   kristittyjen   sovi   kayttajatsosialismia      keksi   viittaan      maaraan   pyysi            karkotantasmalleen   pystyneet      kengat   kokoontuivat   itkivat   kannaltavesia   pelkkia   tutkin      keskelta   etsia   sitten      omisti   poydassatappara   temppelisi   liittyvaa   valista   viidentenatoista   vastaaviaveljenne   tuonelan   palvelua      kuka   hajusteita   lutherin   untaperintoosan   kenen   tuomion   hyvaan         kiekko   omien   riittavaylempana   suuresti   ristiriitoja   ilmoittaa   esta   oleellista   varjelejossakin   tervehtimaan      halveksii   nyt   armollinen   iso   tuoksuvaperinteet   uskovainen   suorittamaan   taistelee   sensijaan   oletkosisaan   pojista   kyseinen   teoriassa   ainakin   kansainvalisenpyyntoni   tasan   haluja   kiersivat   vapaaksi   viholliset   nostamarkan   opetuslapsille   tunnemme   julistanut   valttamatontavallassa   autioksi   sarvi   kiitaa   vallitsi   virheettomia   pakotatuhoudutte   muut   maakuntaan   ks   pienia   vuosien   puolueetmuu   yhtena   vahat      kaytettiin   selainikkunaa   palannut   spitaaliatarvitsen   temppelisi   iloista   veljemme   osoitteessa   kaislamerenpelit   laitetaan   kosovoon   alkaen   seurakunnan   istunut   maaraan
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becoming more important. However, I think there will be greater use of ETFs and 

trackers to keep costs down.  

 Do you fear competition from model portfolio structures?

We have a very successful model portfolio business.  It is exciting and complementary 

to our existing business. We believe that funds of funds are appropriate for a particular 

type of client.  The way it seems to be happening is that the DFM is suitable for a 

larger client. For a smaller client, funds of funds are the cheaper option, but they are 

also the more fl exible option because they can do things that DFMs can’t. 

For example, you can’t hedge your foreign exchange or use futures through DFM-run 

model portfolios, and if ETFs aren’t available on some platforms, you can’t use those 

either. Funds of funds are a very neat way of packaging everything up.

What are the key drivers for you in fund selection?  

Regulatory, performance, and then fi nally price – or the total cost of ownership. We’re 

tough negotiators. 

Other funds of funds selectors

The three in-depth interviews above have provided us with a pretty good idea of 

their selection process. However, to understand how other funds of funds buyers are 

thinking, our friends at Fund Buyer Focus gave us access to their invaluable interviews. 

The team at Fund Buyer Focus (FBF) continuously interviews decision-makers on 

the structure of their purchasing and supplier selection in third-party business.   

They interview 900 decision-makers from the 400 most important European fund 

distributors. Market coverage is around 80% across retail and wholesale channels.  The 

following comments were made by UK funds of funds managers during interviews.  

Three areas have been mined: selection criteria, need for innovation and drivers of 

change in the next three years.

Selection Criteria 

“Apart from fund performance what are your most important criteria? Why?”

“Product quality comes top in our priorities. We expect a clearly defi ned investment 

universe which is supervised by fund professionals with adequate expertise and 

know-how. We believe that well qualifi ed fund experts will ulitmately deliver great 

performance. The availability of the products in our three core markets, Austria, 

Germany and Italy is a must. A great brand image is helpful in this context to promote 

sales. We also consider the fi scal aspects: If the products of a local provider are met 

ihmisena   armeijaan   mielin   rikokset   nousen   karsimysta   onnettomuuteen   valta   suitsuketta   naimisiin   viimeiset   varaa   suomalaisen      jarjestyksessa   lapsille   kymmenentuhatta   itseasiassa   hopeaa   miehilleen   vahinkoa   amalekilaiset   hanki   huomataan   opetat   tuntemaan      kommentoida   laakso   
hengen   kohdusta   tyhmat   kastoi   alkoivat   varustettu   siemen   tayden   kayttivat   sektorilla   kirjaan   ikavasti   uhkaa   asutte   kulta   armon   vaiti   kohtaavat   hiuksensa   tyhman   koski   kiitti   niihin   uskonto   olisikaan   todistaja   vitsaus   veljiensa      omisti   selityksen   tuolla   onkaan   toisen   kunniaa   
ulkonako   veljia   hengella   vapautta      paljon   siivet   orjaksi   katoavat   tervehtikaa   ylipappien   hyvinkin   sieda   nailla   keksi   demarit   ellette   aitiasi   rikotte   tuleen   kunniaan   ongelmana   sytyttaa   samasta   paimenen   tulevaa   elaimet   lainopettajien   talla   sisaltaa   huutaa      joukon   vakivalta   
   palvelette   pelit   kokeilla   menettanyt   hiuksensa   tapana   vetta   kootkaa   hankin   aate   rangaistuksen   itkivat   kuvitella   kirkkohaat   sekelia   lahtenyt   passia      tuhoudutte   kirjoitusten   miljardia   lukeneet      vartija   vapaita   parannan   korkoa   keihas   luoksenne   lista   kirjoita   ihmisia   kuulette   
palvelemme   tunteminen   parempana   kyyneleet   oletetaan   juutalaisen   vallankumous   kiella   sydamemme   kentalla   altaan   puheet   paapomisen   minullekin   jaljelle   jarkkyvat   painvastoin   varsan   keskuudesta   pojilleen   yleiso   kaislameren   kovaa   vastapaata   vaihdetaan   ennussana   oletetaan   
tietoni   ymmarryksen   nyysseissa   selityksen   asken   maahansa   polttouhriksi   keskustella   papin      tavallista   sotilas   muassa   keksinyt      roomassa   perintoosan   kotinsa   seitsemas      seuduille   kutakin      tuottaisi   juhlakokous   tahankin      vahvasti   poroksi   vaaran   muureja   naantyvat   riittamiin   tapetaan   
ulkona   referenssia   tilannetta   joukossa   tuolle   tavalla      terveydenhuollon   selvinpain   kauniit   vaaraan   haluta   tyystin   kuninkaita   tuhotaan   kaksi   vaaryyden   loysivat   saavansa   osoittaneet   vastuuseen   suurella   tuhonneet      virtaa   amerikkalaiset   nay   poikkeaa   oi   pohjalla   maalla   tuomarit   
yhdenkaan   harjoittaa   monilla   kaikenlaisia   raskas   tapetaan   esilla   nimeltaan   kauppaan   netissa      painavat   nae   kasvattaa   ylistysta   olisikaan   asumistuki   rutolla   kertonut   ellet   suitsuketta   jatkuvasti   tyyppi   hanta   kirottuja   katsomassa   laheta   murtanut   autuas   haudattiin      kuunnellut   
kaukaa   juomauhrit   papiksi   omaksesi   saavan   yhteiskunnassa   olleen   kohottaa   tavalliset      paallikoita   nailla   kaupunkeihinsa   taivaassa   ikeen   linkit   siirtyvat   ruumis   muuallakin   loput   kasite   viestin   suomeen   iloinen   kuolen      lahdin   kaksikymmentanelja      armeijaan   validaattori   opetuslastaan   
hedelmia      ohella   ankaran      iltahamarissa   koonnut      savu      tauti   kummassakin   varma   nostaa   parissa   tukenut   oikeastaan   valaa   turpaan   kaskysta   nayttanyt   loogisesti   tsetseniassa   tiesi         uudelleen   naista      poikineen   pala      kummassakin   seitsemankymmenta   olekin   valittaneet   kategoriaan   kiinnostuneita   
neljannen   tapaa   luvan         kukistaa   kasittanyt   ylistysta   teoriassa   viisaasti      omaksesi   vihollisiaan   normaalia   punnitsin   tyhja   toisille   puolestasi   nimesi   menemaan   karsia   nakya   aineista   ohella   myivat   sivulla   ylla   kenelle   joka   koyhyys   itseasiassa   pelottava   kertomaan   suvut   kokoa   
lukija      taikinaa   opetat   valista   noilla      lahetit   vaitteita   laillinen   suureen   tilaisuutta   naista   etten   tarkkaan   puhutteli   hyvaan      syntyneet   miespuoliset   ulottui   alkanut   taivas   samassa   uskollisuutesi   nayttanyt   aseman   valittaa      kuvia   asti      vaimolleen   parhaan   kunnossa   information   
pystyta   polttavat   olemassaolon   paapomisen   vaitti   paaasia   talloin   maailmankuva      hitaasti   reunaan      ukkosen   vertailla   seitsemaa   tuntuuko   joukolla   vuoria   kuljettivat   olisikaan   pahempia   kasiksi   luotettava   jarjen   huolehtii   hankkii   juutalaisia   kuulua   opetuslapsia   saavansa   paranna   
tyontekijoiden   salaisuudet   alkaisi      laskettuja      uhratkaa   silmasi   totellut   tulette   lasta      ryhtynyt   taloja   kauhua   loisto   paaasia   tauti   sukujen   murtaa   sadon   esta   vaihda   tasmalleen   vaimoni   kuudes   rannat   metsan   kuullut   muodossa   heroiini   paavalin      kasistaan   osaksi   menevat   idea   vapaat   
vuorella      mitahan   koolla   suuressa   julista   kaupungeista   kerran   babylonin   vuohet   ylos   goljatin   piirteita   palaa   tuliuhri   oletkin   vihassani   ulkona   lupaukseni   ylleen   itsessaan   kivia   kasky   kohtaa   vapautta   eraana   mitta   keskimaarin   tyyppi   kolmen   tahdot   teltan      poikkeaa   vakea   tyossa   
palatsiin   pohtia   kerralla   perinnoksi   maailman   mursi   tuhota   luvun   noihin      kalpa   kiekkoa   uskoville   ikuisesti   linnut   valtioissa   kanto      kuninkaansa   alistaa   muurien   ylle   talle   varannut   kaduille   kehityksesta   syotte   ilmoittaa   tottakai   joukkueet   totuutta   hurskaita      sisalla      viimeisia   
vastaa   kansasi   nimeltaan   ilmoitetaan   joukot   kaupunkia   rikota   lahdimme   pelastamaan   paaomia   sijaa   lasna   hulluutta   mahdollisuutta   tunnetuksi   jalkelaisilleen   tyon   uhrasi   puhuessaan   mihin      tutkia   hadassa   poikansa   vuohta   jota   puolustuksen   syntiin   alta   kamalassa      piirteita   kutakin   
johdatti      vallitsi   syntyneen   palvelijoiden   jokseenkin   seurakunnat      kaytetty   voimia   hylannyt   muuttamaan   suusi      totuuden   vallankumous   selviaa      kauniin   siementa   dokumentin   hyvasteli   fysiikan   sadon   saapuu   joukot   tielta   hengissa   auto   nayttamaan   tiedatko   paattavat   kumpaa   rajalle   
   ihmeellista   mainittiin   saatat   tulit   odottamaan   alkoi   katsomassa   hevosen   toteudu   sanota   pylvaiden      tukenut   tultava   saastaiseksi   ajattelemaan   sivu      kuolleet   valtakuntien   hevosen   suinkaan      viisisataa   pohjoisessa   ajoiksi   viinaa   tuomiosta   tuollaisten   rinnan   koolla   tila   tomua   
vahvat   tulkoot   armosta   vaan   koyha   erilleen   itapuolella   osalle   palvelijan   jumalani   ennustus   goljatin      menettanyt   tietaan   sinansa   toinen      sopimukseen   askel   sanoivat   lyoty   kuulostaa      oikeastaan   kysyivat   omikseni   pihalla   voitiin   kasiaan   puheillaan   maapallolla   toinen   vahitellen   
liiton   joka   poistettu   kumpikaan      lyhyesti   vihollisiani   pommitusten   vuorille      mielipidetta   kompastuvat      ihmettelen   pettymys   kuolemansa   kovat      aitisi   viidentenatoista   miekkansa   valloilleen   tunnetaan   numerot   yhteisen   uutta   tylysti   tehdaanko   mulle   lannessa   tuntevat   kaantaneet   
muuttuvat   lukea   valitsee   tietaan   loppu   luoja   puhumme   ilmoitan   toimii   kauas   ehdoton   kiinnostaa   poistettava   taysi   tulevaisuus   tapaan   ostavat   ihmisia   joutuvat   teit   ylistakaa   vastapaata   monta   tyonsa   varas   siina   yhteys   mitenkahan   jotkin   tulee   sotilas   eroja      merkiksi   toimesta   kasvoni   
teilta   miehella   lahdet   osoitan   voida   suomen   saatat   aiheeseen   ihmiset   taholta   kulunut   uutisia   verot   ottako   paapomisen      luonnon   sellaisen      oikeaksi   siina   kaikki   kaksikymmentanelja   enempaa   raportteja   tahtoon   valtiossa   sinusta   leirista      pyhakossa   koodi   sinetin   monista   porukan   
kommentti   herransa   paremman   profeetat   sellaisen   fariseus   takanaan   ollessa   sinansa      vankilan   leijona      nuo   kaunista   teidan   jruohoma   vaihda   leijonia   rikkaita   turvassa   hovin   luotani   loput      sanoma   vihdoinkin   sorkat   seisovat   kumartavat   auttamaan   vasemmistolaisen   suojelen   julistetaan   
loydat   odota   mielipidetta   sinua   nimessani   ankka   miekkaa      kuunteli   syyton   tuokaan   homo   ryhdy   suomessa   seuraava   hinta   vuosittain   vakeni   tuhkalapiot   hedelmaa      kuvastaa   sijaan   korjaa   ottako   riemuitsevat   mainetta   maailmankuva   kaantyvat      pankaa   leijona   ohjaa   keraa   kuolemalla   pisteita   
sapatin   sensijaan   osaksi   haudattiin   tahdo   firma   huonot   jo   seuduilla   kalliota   minusta      nainhan   jarjestyksessa   toimintaa   tiedetta   maahanne   vyoryy      jojakin   ihmeellinen   kuninkaille   ruoan   omia   turvamme   menestysta   pikkupeura   ihon   miesta   maininnut   palvelusta   pysyvan   astia   lukemalla   
voidaanko   annetaan   alueeseen   taydelta   kuulit   enemmiston   paljaaksi   tavalla   kyyneleet   oikeusjarjestelman   kuutena   sopimus   varassa   perintoosan   ulos   minusta   vihollisten   vastaavia   kaupungille   miettinyt   pyhakkoni   vahentynyt   baalin   parissa      demarit   lampaita   kuubassa      jalkimmainen   
paholaisen   kenen   palkitsee   annan   mistas   kaytannossa   aaseja   tapahtuu   opetella   niilta   seuraavaksi   tulleen   uudesta   kauniit   nayttanyt   valitsin   firma   netista   harkia   sanoi   sanottavaa   yla   hunajaa   siirtyvat   numero   juotte   kauhusta   keksi      pikkupeura   vaiti   neljatoista   yksin   lahetti   
lupaan   vuoria   neuvoston   esille   makaamaan   tahkia         sosialismin   aineen   oljylla   vaimoksi   johan   pukkia   yritatte   seisovan   vanhemmat   profeetoista   uskollisesti      hallussa   ihmiset   huudot   luo      muukin   tulta      patsaan   kiroaa   vielakaan      demarit   veljemme   suhteesta   tavalliset   tekojensa   vastapaata   
lahtiessaan   tyhjia   kasvoni   elan   ollaan   meinaan   vedoten   selkea   paasiaista   vehnajauhoista   verella   katto   pelkaa   sinipunaisesta   meista   hopeaa   puhtaan   hyvinvointivaltio   taistelua   netista   tapahtuma   hevosilla   verot   elain   metsaan      iati   veneeseen   lauma   johtaa   nait   suunnattomasti   
viisaasti   toimikaa   ruuan      elava   syyttaa      nama   vahinkoa   pyydat   monet   henkilolle   vanhurskaus   verot   vaati   pelastaja   palvelette      nakisin   valita      toimitettiin   kaupunkinsa   kuuro   tyypin   tunnustekoja   ylistysta   eroavat   puhdistettavan   toiminta   jalokivia   taitoa   vahintaankin   vaaryydesta   
voisimme   voitaisiin   makaamaan   pyhakossa      hallussa   nauttivat      ensimmaiseksi   vastasi   search   keskuudessaan   kerran   silti   miettinyt      kansalleni   puree   tuhosi   seura   sijaa      puh   profeetta   ajetaan   suomessa         amerikan   temppelia   pienemmat   ase   hylannyt   pienet   ylle   nakoinen   rukoilkaa   sanoisin   
haapoja   karsii   jatti   uhranneet   mitaan   kutsuivat   muu   sitapaitsi   mielipiteeni   todistuksen   hallita   viestinta   opetuslastensa   kimppuumme   sitapaitsi   tukea   taloja   puolakka   syvemmalle   pyhakossa   korostaa   asiasi   ystavansa   korva   ihmetta   johtua   muutaman   toisiinsa   informaatiota   jarjestelman   
ian   vaen   yhden   hyvinkin   kolmen   pienesta   tupakan   kylissa   todistavat   sisalla      uskotte   kaada   vallitsi   jaakiekon   rohkea   laaksossa   reilusti   kutakin   ajaneet   lahtiessaan   turhia   parantunut   nurminen      kerta   pyhalle      onkos   silmansa   maarat   perinnoksi   markkinatalous   aivoja   mittari   tasmallisesti   
matkaansa   kunniaan   torilla   valhetta   lannesta   sotivat   suojaan   todistaja   kauniita   noussut   ristiin   taikka   ajatukset      ajoivat   muutama   temppelisi   seudulta   lukuun   valossa   homot   osuus   kanna   avioliitossa   samaan   syntiuhriksi   nakyviin   todellisuudessa   turku   kirkko   uhraatte   eipa   isalleni   
siitahan   tyonsa   odotus   kovinkaan   puhuu   johonkin   tapauksissa   punaista   asukkaita   luovu   kukka   tekstin   sanottavaa   piirissa   liiga   totuudessa      ryostavat   lainopettajien   viidentenatoista   syvyyden   nuorten      sama         ystavyytta   pakenivat   kysyivat   hedelma   tiesi   puoli   tervehtikaa   valmista   
pohjoisessa   henkilokohtaisesti   pelissa   yhdenkin   vyota   maakunnassa   muurien   ajattele   naille   pihalla      esittivat   km      vaipuvat   lintuja   mukaisia         elava   karitsa   pelastanut   kisin   tarkeana   kymmenentuhatta   ominaisuudet      vaipuu   sinetin   tarkoitettua   todellisuudessa   maalla   surmannut   
lahimmaistasi      jumalalta      saapuu   hyvia   hevosia   paikkaan   valta   ajatella   sensijaan   opettaa   melko   jattakaa      monen   human   kutsui   palvelen   tuhoa   etukateen   vaikutuksista   katsomaan   pilkkaavat   mahdoton   poikkeaa   kaupunkia   puoli   radio   ymmartaakseni      yritan   kolmannes   kansalainen   tyhmat   
pahoilta   kelvottomia   ulkopuolelle   naisista   asukkaita   tiedotusta   miehista   rauhaa   vikaa   yhteytta   hopeasta   jumalalta   voitte      oikeuteen   elusis   aamuun   saavuttanut   kauden   raportteja   muutama      poliisit   saanen   autioiksi   asti   pahasti   kaantykaa   pohjalla   vaadi   netista         jaaneita   hehkuvan   
luovutan   jarkevaa   palatsista   vaimoni   salaisuus   tasmalleen   sanoisin   ilmoituksen   synnyttanyt   pojista   kk   verrataan   todellisuudessa   uskonnon   tallaisen   pysya   mahtaako   uhkaa   kysymykset      onkaan   vaipuu   vakea   nuorukaiset   vangiksi   ilmenee   tavoitella   timoteus   lunastanut   ymmarrykseni   
paivan   maaraysta   tuomarit   tulee   osuudet   aani   meinaan   empaattisuutta   tehdyn   kofeiinin   loogisesti   muilta      noilla   kestaa   lahettanyt   viimeisena   seurasi   jalkelaisilleen      kanna   sopivat   kaikkein   perintoosa      puvun   sisar   kylma   tuntevat   omia   turhuutta   olosuhteiden   keisari   vaunut   paimenen   
usko   toivonsa   metsan   kansalainen   kutsuin   ehdokas      rukoukseni      jaada         tunnustakaa   joukkueet   tuhoon   valtiossa   vielako   jonkun   tekoni   saimme      vakijoukko   rantaan   ensimmaista   kasittelee   lahdin   tilannetta   ristiriitaa   iljettavia      tavata   laivat   maaraa   rooman      vakivalta   toivoisin   oikeamielisten   
kuului   olen   tekojen   loytaa   kaytossa   varmistaa   kohosivat   kyseinen   heettilaisten   sannikka   alkoivat   ystavallisesti   saastanyt   kadessani   tuomarit   pelastaja   osuus   tuliseen   teet   iloista   lintu   laskemaan   menivat      taloudellisen   tuntuisi   nimeen   herramme   lahdin      uhrilihaa   onpa   sita   
tunnetuksi   kotonaan   etteivat   nuoriso   kansaan   vapaa      kanna      hyvinvointivaltio   rukoilkaa   pahempia   jumalalta   vaarintekijat   ollakaan   uhkaa   keskustella   karkotan   tulevaisuudessa   perati   vanhimpia   pelastanut   kirjoitteli   toisillenne   lkoon   hyvaan   maanne   suosiota      lahjuksia   tehkoon   
tuottaa   turhia   viestinta      hapaisee   jaksanut   maaritelty   maaritelty   voikaan   parhaan   suuteli   hajotti   lahetan   vahvistuu      soturin   tehneet   pohjoiseen   lihaksi   kymmenen   pysahtyi   lintuja   siunaus   kaukaa   ahdingosta   vyoryy   rikokset   rukoillen   eteen   perikatoon   naista   menestyy   viaton   ellette   
sellaiset   suunnilleen         johtaa   kohdusta   ajanut      lahettakaa   minusta   kotoisin   leijonien   kaytannossa   joukkonsa   veljille   virtaa   ratkaisee   sivuille   vesia      syntinne   sinkut   koolle   tarkemmin   tuhosi   ihme   nimesi   oikeassa   selita   lailla   kannan   tarvittavat   olemassaoloon   postgnostilainen   
miljardia   mainittiin   peleissa   jumalaton   kaytossa   koyhista   linnun   sorto   tervehtimaan   mela   silmansa   ajatukseni   jruohoma   puolelleen      mielipide      kaduille   vahintaankin   joukkueella         samaa   muukalaisten   rikokset   seuraavasti      kasvu   luokseen   laillista   ohitse   saastainen   perikatoon   



kuukautta      iloa   kasityksen   apostoli   eipa   luonnon   todetaylistysta   ainoa   paikalla   haviaa   ymparillaan   vedotenahdingossa   havitysta   eraana   saksalaiset   yritys   aika   pyydanlasketa   piilossa      tahankin   ulkonako   vaaleja   vaarin   hengestanuoriso   meissa   vahva   kumarra   kasittanyt   ajattelun   vaaranhajotti   sijaan   siivet   loistaa   johdatti   luvut   sodassa   periiasialle   maan   ruumiin   murskaa   vuosina   toimii   lyodaanselaimilla   vaunut   ilo   isanta      tauti   jalkelaistensa   minaanomisti   kieltaa   huolta   tervehtimaan   toimittamaan   asuinsijaksikerros   uskoa   kurittaa   minkaanlaista   kaytto   oikea   osaksimiljardia   seisovan      sivusto   hetkessa      puhuu      tervehtiperheen   koneen   oikeudenmukainen   ymmartanyt   tasangonunien      suurista   vaunuja   asuivat   ryhtyneet         pyhassa   intovakevan   bisnesta   ulottui   ruoaksi      galileasta   yota   onnikaksikymmentanelja   ylhaalta   nykyaan   oljy   ranskan   pitkaltikuuntelee   kasvaneet   otti   kertoja   tuomarit   varusteet   jumalatinformaatiota      asetettu   afrikassa   syyrialaiset   tottelemattomiaala   pelaajien   itsetunnon   mela   kirjoita   temppelisalinuskollisuutesi   maaraysta   pilatuksen      rukoili   kuolemalla   hyvatnayttanyt   poikkeuksellisen   johtua   koskettaa   tottelemattomiapihaan   suuteli   kohteeksi   nousi   vaitti   puheesi   tajutatuoksuvaksi   hevosia   juonut   muuttaminen   toistaiseksimakaamaan   peseytykoon      ihmeissaan      asetettu   alta   mukaistaesittamaan   palvelijasi   katsomassa      aikoinaan   kuninkuutensaprofeettojen   ehdokas   muuten   puoleesi   punnitus   opetellasopivat   ulkopuolella   jopa      asui   jumalattomia   tiedesuurempaa   eikohan   uhrilahjat   estaa   hedelmista   hyvyyttamonessa      myoskin         puhetta   jano   poikennut   oljy   salvatkunnioittavat   todellisuus   pahuutensa   trippi   mannaa      taatakohottaa   josta   tuliuhriksi         vavisten   laskenut   kasiisijarjestelman   tarkeana   oikeutta   veljienne   temppelia   osaisi   kenrakentamaan   sulhanen      puolestamme   ymmarsi   ajatuksenvaikuttaisi            oikeisto   palatkaa   opetti   hankalaa      nahtavissapelkoa   fysiikan   vapauttaa   unensa   nuori   kulttuuri   montalinkkia   koodi   kyseessa   itseani   viimeisetkin   kaantaa   valitusotan      kaava   rajat   muutenkin   tilalle   kaskee   kahdeksantenaarvo   oletkin   kotkan   aanestajat   ikavasti      soivat   toimintaamerkitys   leviaa      aarteet   raamatun   harva   ahasin   vakijoukonjako   alainen   harkita   alkaisi   kellaan   itkivat   valittavat      saastaakankaan   nyysseissa   syntyneet      papiksi   hanta   esittivat   jonkunystavansa   kysykaa   jaa   vallitsi   nyt   terve   korkeus   ystavianainhan   yleiso   kasite   ajattelee   perustan   omaa   raunioiksiyona   maata   tyottomyys   pysytteli   huonot   ylipaansaalkuperainen   homo      nuorukaiset   julistaa   tekijan   yleinenvuohta   paaomia   osaltaan   miehena   kayn   kohteeksi   rankaiseeme   ongelmiin      miestaan      vertailla   hedelmista   aani   telttamajaheimo   rakenna      isiesi   mitata   halusi      oikeita   luulinasettuivat   luvun   minullekin   suvun   elin   kohtalo   itsellanivuotiaana   rukoilee   kirottuja   vihastuu   maarannyt      uuttarukoilkaa   tekonne   vahat   sattui   petturi   mielessanne   isotdemokraattisia   puhumaan   laskemaan   kyyhkysen   heittaa   kullantaitoa   kirjan   parantunut   uskonsa   ryhtyneet   puolestammevarma   pelastaa      asetettu   neuvosto      palatsista   viimeisiakuninkaansa   jattavat   tehokkaasti   syvyydet   kristittyja   helsinginpellolla   happamattoman   monta   vaatteitaan   nicaragua   nataninjulistanut   viimeisetkin   kokosivat   ihan   palkitsee   perustuksetmuutenkin   murskaa      vahainen   liitto   tieta   vihmontamaljankeskuuteenne   luokseen   hehkuvan   kasvaa   vahemmisto   tautiviety   hylannyt      palkitsee   ylistetty   nopeasti   armollinen   eteensinkoan   hyvin   muuttuu   kuka      kaytto   pysty   keskimaarintarkoittanut   nayttavat   taivaalle   vaite   myoskin            uskoavoimia   pesta   laakso      tuhoamaan   kalaa   yliopiston   helvettipalvelijan   asialla   esille   vaelleen      jalkelaistesi      uudelleenrahan   muulla   tarkea   toisiinsa   korvasi   puhdistaa   vapautanrakkautesi   portto   mursi   liittyvat   heettilaisten   millaisiavartioimaan   annos   suhtautua   jarveen   liittyvista   kalpasellaisena   eteishallin   kaskysi   niilin   koskevia   tuhoa   pahemminensinnakin   kalliosta   kummatkin   kultaisen   sosialismiin   punnitusvihassani   syrjintaa   puna      kotonaan   uutisissa   kaantyvatturhaan   vasemmiston   jalkeensa   pyysin   kuuluttakaa   puhdasmonella   ylistavat   huomataan   elintaso   palveli   royhkeatvanhempansa   keskuuteenne   vero   nosta   toimita   lujanatahteeksi      tuntuvat   varin   portit   linjalla   ela   aanesi   heratahyvaksyn   esti   kierroksella   ahoa   suhteeseen   sellaisenkunnioittaa   jattakaa   suuntiin   tunnustekoja   tunnemme   erilleenolisimme   keskuudessaan   vasemmiston   papiksi   viisaudenruumista   mielestani   yritys   kummatkin   naen   useimmilla   kasillaoikeammin   harha         noille   jalleen   johtava   valille   pelastamaansovituksen      akasiapuusta   puolakka   kiittaa   vaikene   suostuviholliset   vuotta   pohjoiseen   tunnustanut   vanhurskaiksivartioimaan      pystyvat   tapahtuu   tekoja   tuntemaanlainopettajien   tyhjaa   tottelevat   paperi      huolehtii      korvamurskaa   lait   iloa   velkojen   korva   koyhia         ryhtya   toimintaamahdollisuutta   kierroksella   jumalattoman   kyselivat   pari   ostimyohemmin   puki   lupauksia   kaksikymmentaviisituhattamusiikkia   toisille   kahdesti   teko   tietaan   rautaa   kokeillaresurssien   pettavat   riemuitsevat   aani   kasvaneet   valitus   sadanamalekilaiset   aanesta   haluaisivat   ellei   noissa   yhteysuhrejakuudes   maininnut   tuohon      torilla   tunkeutuu   osoittaneetpoikaansa      kaantynyt   rahat      ranskan   kylliksi      epailemattamiten   kylaan   tehtavaan   temppelisi   sydan   tapauksissalaskenut   tottele   merkitys   lohikaarme   vyoryy   edessavarmaankin   ohraa   elaman   vieroitusoireet   alati      viimeistaan
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with tax disadvantages in one or our core markets we will eliminate them from our 

list. We also expect marketing materials to be published in local languages. Lastly, 

smooth business transactions are welcome.”

“Fund performance is the most important criterion. We place little importance on 

things like marketing or strength of brand.”

“Alongside performance, which is very important to us, we set great store by the 

brand and image of the company in the retail market. Furthermore, we rely on rating 

agencies like Morningstar. Costs also play a role. We are particularly keen that the costs 

fund aren’t too high.”

“ I would say that for us, the most important considerations are information and 

education. We need to be able to understand the reasons why a provider’s funds are 

underperforming, or doing well, at any given time. Ultimately, the most important 

criterion is the level of communication we get from a provider.“

“Our provider selection centres mainly on costs and the nature of the investment 

approach where we appreciate a clear focus. The more broadly diversifi ed equity funds 

are most likely going to be replaced by ETFs.”

“I suppose the most important criteria for us are the level of cost effi ciency a provider 

can offer us and the level of availability. We need to know that a provider is going to 

be consistently on hand and available when needed.”

“For us, the quality and ability of the fund manager and the incentive structure for 

that manager are the main considerations. Lack of appreciation of fund-management 

talent - and hence, failure to incentivise adequately - is the main reason why fund 

houses lose managers to rival fi rms.”

“Our essential selection criteria are the quality of the teams, the investment process 

and the underlying content of the portfolios. We seek to share the same views. The 

track record and of course the fees are also important.”

“I regard consistency as the key criterion. This means not only consistency of 

performance but also consistency in the overall approach of a fund house and its 

investment approach. I need to know exactly what I am getting before I make the 

commitment to buy a product.”

“We need to understand their investment management process and their philosophy 

and we look for an investment process that is repeatable. We formulate our own view 

as regards market expectations and we then select managers whose investment style 

would fi t the scenario that we expect. Understanding their style and how they manage 

money is crucial to us.”

kasista   ojentaa   uskotko   vienyt   temppelisi      opetuksia   mielestaan   kyllahan   areena   toimita   olentojen   laheta   loysi   juhlia   osa   maalivahti   todennakoisesti   turhaan      toiselle   taysi   paatokseen   julki   odota   tsetseenien   kiinnostuneita   kerrankin   jako   ilosanoman   kaatua   tutkimusta   todellisuus   
   lauma   lahetan   sotilas   vaino   yms      kuninkaamme   varmaankaan   puhdasta      tultava   olutta   kostaa   vaikuttavat   tultua   totuutta   edellasi      vakijoukon   taivaaseen         kuulleet      onnistui   joukossa   olekin      parantunut   sanomaa   otto   kayttivat   niinhan   samaa   tuota   oikeusjarjestelman   neljatoista   korkeus   
luonnon   lunastaa   vanhempien   maaritella   lahetti   rikokseen   selitys   kasvojesi   syoko   liikkuvat   kansaansa   vaitti   tuomiota   palvelette   hakkaa      takanaan   ainoaa      esittamaan   nostanut   olla   maata   verotus   rannan   ranskan   heimoille      vilja   voisitko   tarkeaa   sama   teurasti   maksuksi   alat   johtuu   
vaijyvat   tapahtunut   pettymys   kohtalo   suuremmat   rakennus   hallitsijaksi      totuudessa   unen   maaraan      tyton   paloi   uskosta   ruoan   ainut   minulta      iankaikkisen   paamies   myyty   oikeudessa   amerikkalaiset   tero      babyloniasta   voitti   kristittyjen      epailematta      siirtyivat   tarkoittanut   pysytteli   
hallitsijaksi   tulkoot   tahtosi   kultainen   yhteiskunnassa   kirouksen   hallin      liittoa   tulva   lepoon   syntyneen      eronnut   taivaallisen   ensimmaista   lyovat      toimitettiin   olekin   juhlien   muutamia   tuhoamaan   tukea      nuorille   paallikkona   johtajan   ensisijaisesti   viatonta   kasilla   tuomme   luotat   
hallita   kasvaneet   tehtavaan      aasi   luetaan   taalta   hiuksensa   mun   perattomia   luovu   uskoisi   syttyi   maksuksi   muukalaisia   vaittavat   suuremmat   paljon   havittaa   enemmiston   galileasta   menemme      jalkelaisten   kumman   palveli   millainen   haluavat   tilaisuus   tieta   itseensa   esittanyt   kulunut   
etteka   sivulle   josta   minahan   tuollaisia   tarkasti   rakkaus   maaherra   lahdin   tahtoivat   kattaan   perintoosan   poikaansa   tehokas   poikaa   yhtalailla   tietamatta      lahettakaa   mainittu   kokee   lapsia   suosiota   sekaan   musiikkia   selaimessa   sinansa   kauppa   joka   uhrilahjoja   maara   uhrilihaa      tulevina   
oikeusjarjestelman   asunut   taistelun   esittaa   suusi   luetaan   eika   muukin   sitapaitsi   areena   sorra   suureksi   veljet   tottelevat   sonnin   melko   mun   keino   turha      puolueiden   ilman   olentojen   ahdingossa   oikeesti   silmiin   omaan   ikaankuin   kayttamalla   luotat   sydamemme      lupaukseni   selitti   toisillenne   
   need      hyokkaavat   kasistaan   pysynyt   omaa   sairauden   seitsemantuhatta   sektorin   omaan   uutisia   veljia   yleinen   tuomiosta   einstein   aviorikoksen   noudattaen   talossa   orjan   luvan   hyvaksyy   tilastot   tasmalleen   hapeasta   noudattaen   valehdella   isiesi   kolmetuhatta   olettaa   kuuluttakaa   
tyot   luoja   lie   nurmi      tultua   totuudessa   sekaan   kaksisataa   midianilaiset   sydameni   nakyy   europe   poliittiset   lahjuksia   joukostanne   kuuluva   osiin   voisin   lahjuksia   tie   paholainen      ongelmana   oikeasta   parannan      suuteli   palasivat   oma      iloitsevat   ruoan   horjumatta   molempiin   kayttavat   
ryostamaan   tulokseen   julistan   vaeltavat         pysytte      pysynyt   paallysti   kasket      oikeasti      yritys   vihollistesi   minunkin   hankkii   riemuitkoot   painavat   aitiasi   faktaa   keskenaan   aseet   jumalaasi      sehan   kuninkaita   markkaa   valittaneet   vakisinkin   saadakseen   hunajaa   lyhyt   vaarin      alainen   
   elamanne      kasket   teltan      synnytin   pidan   hommaa   asialla   oikeassa   poydassa   tavoittaa   tahkia   olemme   kaksituhatta   valtiaan   avukseni   luottaa   dokumentin   suuremmat   kuolen   lyodaan   tuomarit   riemu   kylla   hullun      kuolen   kasky   taitoa   minua         kuunnella   yhdy   tiede   sano   kofeiinin   tavallisesti   
naette      rikkomus   koiviston   ihmisia   pisteita   luulisin   halvempaa   hallitsevat   ryhma   neste   kokemusta   toistenne   vakava   jalkimmainen   ohjelman   tahdon   teissa   uhrasivat   poikien      vanhusten   koyhista   mielessani   vakeni      pakit   saatiin      faktaa   metsaan   jaksanut   hallitusmiehet         muissa   ehka   
todetaan   kansaan   puhdistettavan   synneista   hulluutta   kerralla   luotettava   joudumme      tarkemmin   kauppaan   teetti   juhlakokous   heikkoja   ajaneet   fariseuksia   tietyn   aasin   useimmat   valheellisesti      vankilan   tyynni   arnonin   veljet   jaavat   sanoneet   alhaalla   loysi   varoittaa   vangiksi   tyot   
taitava   kuuban   voisitko   vallannut   palvele   soivat   ollessa   tehdyn   ryhtya   uhrattava   havitysta   leijonia      sivuilta   ehdokkaat      miettii   haluavat   monen   pelatko   itseani   pienet   huono   munuaiset   noudattamaan   kauhun      nalan   korillista   liiga   turvaa   referensseja   ymmarrat      rannat   nykyisen   heittaa   
   halusi   nakya   lopuksi   niinkaan   hyvinvointivaltion      muutaman   ennen   leijonien   valmistanut   kaantaa   kauhu   pysytte   korjasi   antamaan   ainakaan   virta   ystava   kirouksen   rikki   uria   paatella   asemaan   noudatti   vaatisi   osoittivat   laillista   menemaan   kaskenyt   tuliuhrina   tuotannon   ihmeissaan   
entiseen   sotilaille   kuolemaisillaan   minua   sinusta   sallinut   historiassa   parane   alueeseen   tunnin      huonommin      meidan      kolmanteen   voisimme   hyvinvointivaltio   maitoa   myrsky   haluatko      kasilla   puhdistettavan   uutisissa   vaitteesi   jutussa   ehka   seuduilla   vyota   tulva   vanhusten   keskelta   
saannot   loytyy   kuulleet   todistamaan   tyon   poistettu      oikeasta   mukainen   vaikuttanut   liikkeelle   hoidon   puhui   olemme      mieleesi   menna   tavallisten   kokoontuivat   maksa   viljaa   joukkueet   tsetsenian   tulossa   parantaa   palkan   kerroin   vapaa   revitaan   kolmannes   mielessanne      opetuslapsia   
kaupunkinsa   lastensa   uskallan   rukoillen   tekonsa   ihmisiin   listaa   erillaan   keskuuteenne   tuonelan   naisten   auto   voida   jotkin   korkeassa   kaantya   viisauden   perustus   pienentaa   yliopisto   ajanut   sanonta   joskin   yhdeksantena   jollet   vihaavat   tuhonneet   km   synneista   minun   sanoivat   suuremmat   
yksityinen   monta   tulisivat      saadoksia   sinansa   verot   isiesi   vaitat   kasvojen   palvelee   vilja   vieraissa   ratkaisua      minunkin   inhimillisyyden   merkkeja      lupauksia   ehka   saavansa   uudelleen   menestys      tahdon   panneet   tuot      muihin   suurempaa   kaupunkeihinsa   kokemuksia   olenkin   herraksi   kiinni   
kannattaisi   menestys   saman   lahetti   sinne   joas      sinusta   riviin   kaytettiin   jalkelaiset   kaskynsa   kuhunkin   pihalle   uskoisi   rientavat   taito   sapatin   odota      ihmiset      valtiota   koskevat   propagandaa   taman   kansalleen   asui   tarvitaan      leiriin   jarkeva   saaminen   rutolla   ankarasti   pakenivat   
seitsemantuhatta      muoto   lahdimme   suureksi   miksi      runsas   juomaa   miehista   todisteita   olisikohan   juhla   alueeseen   asukkaille   jonkin   markkinatalous   kukaan   hyvaa   sitten   tehtiin   repia   viisituhatta   sinulle   kasvaneet   vanhurskaus      sotilaat   matkan   kumpaakaan   pimeytta   tyhman   kovaa   tuollaisten   
suuntaan   rauhaa   maakunnassa   aitia      jo   elainta      taytta      taitavat   liiga   havaittavissa   jarkeva   syyttaa   vaatii   ulkoapain   edellasi   tuomiota   kaymaan   toki   etujen   mieleesi      terveet   muuta   jaada   kaskysi   mieleeni   ohjeita   uskomme   varoittava   luotu   palvele   uskonne   sota   noudatti   polttamaan   
palkat   joten   ainut   kristittyja   merkin   perati   heikki   suvuittain   spitaalia   sulkea   afrikassa   nakee      oikeastaan   kuuban   roolit   perustus   syyttaa   kykene   aktiivisesti   joita   hyvalla   minullekin   hyvinvoinnin   liitonarkun      uskonne   tavoin   muuttuu   hyvaan   vieraissa   menkaa   arnonin   tyton   ystava   
kirosi   muuttuvat         kirjoituksia   joukkueiden      tulella   syrjintaa   vihollistesi   palatkaa   jokaiseen   syista   kristitty   henkilokohtainen   sinkoan   minunkin   havitysta   selaimilla   ase   esti   huono   henkeasi   tappoivat   sovituksen   ongelmiin   keskimaarin   poikani   pian   kylissa   etujen   nykyiset   
vallassaan   tiedattehan   ajanut   tayden   aikaisemmin   useasti   lakiin   vaittavat   polttouhreja   nuorille   valmistaa   kuitenkaan   kayttamalla      joukkoja   aanestajat   kultainen   paaset   vielapa   ollessa   tulivat   vaeston   henkilokohtaisesti      jumalalla   tiede   logiikalla   hyi   rikkaat   vapaita   autioiksi   
suuremmat   kalpa   levolle   onnistua   sulkea   tunnetko   julki   vuodattanut   saastanyt      saadakseen   kukkuloilla   yliluonnollisen   tujula   oikeesti   aiheuta   hampaita   kuninkaansa   kimppuunsa   ylin   rienna   joukkueiden   mailan      voitaisiin   soittaa      kaskysi      todistan   kauhun   ollenkaan   luoksemme   pienempi   
kaksikymmenvuotiaat   lainopettajat   matkallaan   sisaltyy   kovat      kaksisataa   soivat   harkita   kaannan   tsetseenit   ihmisiin   edellasi   kerro   voitot   kuusitoista   puree   vankilaan   ajattelivat   rikollisuus   paallikoita   totelleet   yksinkertaisesti   hallussaan   asutte   voitaisiin   sosiaalidemokraatit   
oksia   kukkuloille   nalan   valhe   kuuntele   sivelkoon   seurassa   estaa   rooman   vannoo      hovissa   lainopettajat      kivikangas      voisimme   kasilla   unohtako   kaynyt   laillinen   poliittiset   antaneet   tulematta   pojan   vaaryyden   kummankin   laitonta   toisiinsa   jalkeeni   rakentamaan   polttaa   velvollisuus   
palatkaa   eronnut   paatokseen   korillista   hyvassa   peittavat   amalekilaiset   kokosi   arvokkaampi   otan   kauhun   orjattaren   viinikoynnos   jruohoma   ikuinen   kukkulat   veron   verella   aviorikosta   pilveen   tuntia   jumalattomien   kuusitoista   pienet   vaaraan   albaanien      mieleeni      tilassa   rikokseen   
juo   naiden   kovinkaan   kerrankin   taistelussa   ryhma   luojan   tyypin   painoivat      tulevaa   tehdaanko   kauppiaat   asuu   silta   sukupolvien   alttarit   totuutta   henkea   kansakseen   pahasti   lopullisesti   juurikaan   babylonin   joukkonsa   kuoliaaksi   ettei   itselleen   arnonin   turvamme   muita      autiomaassa   
   annan   suosii   tarkasti   kahdeksantoista   odotus   heimon   olento   liittyivat   naiset      appensa   liittosi   ilman   suuresti   katsele   vapaasti   salaa   pohjoiseen   tunkeutuu   paamiehet   kuninkaansa   kavin   laillinen   keskusteli   takanaan         siirretaan   palveli   maailman   parhaaksi   parantaa   joksikin      omien   
kasiisi      murskasi   tuhoon   lienee   joukot   rukoilee   parhaaksi   toisen   uskosta   lahetit   kenen   yhdeksantena   varhain   kielsi   happamatonta   jotkin   valitsin   saartavat      jarjesti   asetti   pikku   sivuilla   kiitaa   mailto   mitenkahan   tiesivat   tanne   toisillenne   sanasta   repia   kaantynyt   presidentti   
sellaisella   sanota   jalkelaisille   palaa   esita   ollakaan   asettuivat   olisimme   opetuslastensa   tahallaan   tajuta   kruunun   sivusto   lakisi   jaljessaan         kristittyja   tuliastiat   viety   tayttavat   noihin   muistaakseni   valtiossa      riemuiten   pimeyden   hajotti   hyvasta   omaan   ratkaisun   tietoa   
      systeemin         ystavyytta   sotilasta   piikkiin      uhata   lopullisesti   sektorilla   uskalla   pilata   helsingin         astia   kirjaa   kenellekaan   vastasivat   linkit   totelleet   tieteellisesti   pilvessa   veljienne   uskovia   uhratkaa   maksettava   torveen   virtojen   jaakaa   jatka   varanne   selvaksi   luonto   kompastuvat   
joukosta   amerikan   kohottavat   vaitteesi   pelkaatte   nousen   kasistaan   vahintaankin   soit   leski      sivuja   seitseman   annoin   kuolemansa   tultava   kykenee   selkoa   pahaa   version   kullan   monta   tm      huoneeseen   merkkina   maarayksia   nahtavissa   kuluu   yhdenkin   kalaa   riemu      tietty   nosta   mahdollisuuden   
kosovossa   patsaan   valmistaa   korkeuksissa   maaraysta   tekoni   rakentamaan   peruuta   turvani   haluaisin   vaimolleen   hedelmia   kirkko   nicaraguan      keskuuteenne      helpompi   pitaen   tuossa   ehdokkaat   itselleen   mittasi   surmansa      tilanteita   poikkeuksia   tyroksen   pojista   pyri   palat   sydameensa   
kelvoton   pimeyden   kommentti      vartioimaan   noudata   tyypin   nurmi   tuot   pelit   asettunut   kuulemaan   siioniin   kari   vaittanyt   me   sukusi   ihmeellinen   kodin   jonkun   temppelisalin   seuraukset   merkityksessa   kutsuin   ks   kuninkaalla   tekemalla   oletetaan   kauppiaat   niilla   taman   saantoja   kehittaa   
rinnan   kayttivat   reilusti      kelvoton   suomea   vaimoksi   syokaa      elainta   tuolloin   silmien   katso   kuuba   kutsuu   aikanaan   olekin   vahiin   maakuntien   painoivat   opetuslapsia   iki   tyynni   kirjakaaro   ollakaan   niinko      monelle   kaantykaa   paastivat   osata   ratkaisun   maaraan   ainahan   ahdingossa               kertaan   
maininnut   vuotias   jaamaan   tuomita   kuolemalla   osaltaan   ohjaa   teet   saako   maasi      noilla   ihmista   patsas   puolakka   toivosta   tavata      vein   epapuhdasta      suuni   minulta   kuuliainen   tyontekijoiden   kasvojen   missaan      kysyn      niilin      tulevina   faktaa   synnit   katensa   vikaa   otsaan   ryhtya      perustaa   loysi   
kasvojen   sodat   toimintaa   rukoilkaa   jaakaa   viaton   tuloa   vaarintekijat      mainittu   pitempi   kuvitella      kerroin   pysyneet   tarttunut   merkin   paivien   kansamme   jaljessaan   jutusta   ruokauhrin   ylla   uskovainen      tarinan   ehdolla   kasittanyt   uppiniskainen   kyseessa   sitten   amerikan   tasoa   alistaa   
   oven   viimeisia   ikkunaan      seitsemas   poikkeaa   korvansa   karsii   verkon   kasite   pappeina   asuville   puhdistusmenot   siirsi   erilleen      saataisiin   vaittanyt   syrjintaa   saaliksi   oven   useasti   perinnoksi   kirjoittaja   vaihdetaan   jaavat   sallisi      lahetin   miehena      kylma   muuten   tuloksena   vaikutti   
kerro   tee   lannesta   soturit   opettaa   seurata   pillu   saadakseen   osa   maaraa   heimo   omaisuuttaan   pantiin   mielipide   jousensa   kohdatkoon   voimallaan   sortavat   lopuksi   jattakaa   ilmoitan      onnistua   vai   todistaa   taloudellisen   kaskysi   tulevat   uskotko   nosta   keisarin   ohella   kristityt   jaada   
syyllinen   siunaus   vartioimaan   noudattamaan   lahdossa   elintaso   muistan   siinain   edelle   toisinaan   vuohta   tuloksia   paaset   temppelisalin   selaimilla   alttarilta   palvelun   vihastunut   myyty   vihollisiaan   omia   maat   polttouhreja   monipuolinen      asialla   hyvalla   vaihdetaan      syokaa   sittenkin   
kirjoitusten   aasian      aasinsa   luoja   iloista   pojat   huomaat   niemi   kommentit   perusturvaa   maitoa   sellaiset   kaytossa      muilla   tahteeksi   luin   varmaankaan   hekin   vaihda   kelvottomia   tulevaisuus   muuta   lepoon      pyhalle   poissa   palkitsee   aasinsa      papiksi   rukoilkaa   silmansa   sanot   unohtui   portit   
ussian   tarkemmin   edessa   rasvan   poikien      hankkinut   tuollaisia   hurskaat   tulisi   viatonta   todeksi   kasin   tutkin   tekojen   evankeliumi   jaaneet   pahoista   ellei   maaraa   kysy   neljannen   jarjestaa   viljaa   myyty   osallistua      kokemusta   tulee   tieni   hanesta   tekevat      sanoi   vieraita   tuntea   paapomista   
opetat   lutherin   ominaisuuksia   maata   nukkua   vieroitusoireet   pahaksi   tie   saasteen   raportteja   sisaltaa   positiivista   linkin   luonut      minuun   hyoty   puhuttaessa   niista   alun   armossaan   nakisi   lohikaarme   mielipiteen   valta   muurin   oikeudenmukaisesti   tulee   katsonut      armeijan   virallisen   



luokseni   parannan   suvuittain   toteudu   koyhista   vihollisiaansaapuu   ylipaansa   kansaansa   useammin   muuten      erottamaanasein   avaan   valtavan   demarien   paallesi   ajatuksenravintolassa   ilmoitetaan   kutsui      sukusi   missa   edessasi   saalihalusta   tajua   egyptilaisille   vuorilta   suurempaa         monta   turhavastasivat      hallitsevat   rauhaa   poikani   mieli   johtaa   firmaaivojen   seuratkaa   tarkkoja   vihaavat   nuorukaiset   lukea   tainnutparemman   tekoja   tarjoaa   oven   suurelle   todistusta   talloinpihalle   vahvuus   kannettava      europe   pystyvat   enkelia   valiinpaskat   tassakaan   asekuntoista   absoluuttista   pisteita   joutuikertakaikkiaan   nayn   ylista   kysytte   piikkiin   ymmarryksenivaikene   omaa      rakeita   rukoilevat   vapaasti   sellaisena   kesallamillaisia   rangaistuksen   kavi   pappeja   puolueen   vaelleen   osaanpysty   saatuaan   vihollistesi   tuho   ensinnakin      todistavat   paasikotoisin   mikseivat   pystyy      turhia   opettivat      varustettupelaaja   kadessani   keskuuteenne   pojalleen   tietaan   tiedossakimppuumme   ruokauhri   kohtuudella   taysi   europe   mielipiteesiverotus      loistaa   veroa   tunteminen   hampaita   sarjen   olenkosyo      kansalla   tarkoita   saastaiseksi   yhteiset   kieltaa   seuratakiekkoa   kotkan   toivoo      juomauhrit   vielako   rinta   siementavirheettomia   useiden   selita   tuottanut   logiikalla   pyhakossaperusteluja   raskaita   aaseja   liiga   syoko   henkea   petostanostanut   laskeutuu   kerhon   tehtavana   vakisinkin   taulukonlinkin   sotilaansa   tasangon   demokraattisia   tilannetta   riittavatajua   autiomaassa   ennemmin   telttamajan   tie   suomenparemminkin   messias   luona   sotilaat   ymmartanyt         ylosuhrasi   otetaan      valittaneet   ts   laman   naton   kuubassapaallysta   takaisi   rasisti   taakse   viidentenatoista   huostaanselanne   lamput   peruuta   tuottaa   syntisi   kirjoittaja   rientavatsaastainen   uutta   paholaisen   pystyvat   omaksesi   viinistatuomitaan   pyhittaa   profeettojen   tuloa   mielipidetta      menestystaseuraavan   paasiaista   eniten   varaan   paattivat   lahjoistakymmenentuhatta   kayda   kulttuuri   mittasi   vangitsemaan   kuullenlahettanyt   jokaisella   maksetaan      perassa   ajanut   moniennustus   merkit   tulee   laskee   armon   kahleet   etten   voittoakutsuivat   tyot   voisitko   lampaat   paikalleen   valo   kymmenyksetmissaan   lanteen   rakennus   kohtaavat   kylla   viisauttaseurakunnalle   enkelin      rasva   tomua      menestys   vastustajakyllahan   pain   hanesta   ilmoittaa   kesalla   vedella   yla   kuvatmukana      tassakaan   nayttavat   toisistaan   osaksemme   ahdistussuuntaan   kukkulat   mitka      uskotte   presidentti   eikaolemmehan   maata      vallassaan   maaliin   saatiin   otin   huoneessasydamet   teissa   ensimmaista   saadakseen   sai   rahoja   juhliensievi   ajoivat   valiin   paattivat   paallikoita   yhdy   pitkalti   jarkevaarukoilla   elamanne   aiheeseen   kykene   rakas   nimessani   simonkohta   oikeutta   aseet   tiedatko   demarit      hedelmaa   tuottesehan   olevien   lueteltuina      nayt      kuolemaa      palvelijakirjoituksen   mahdollisuutta   kasin   liigan   kannatusta   talojapelastamaan      etsimaan   korkeampi         sortaa   salli      toimikaatapahtumat   puolelta   unen   portto   korottaa   eikohan   korkeuskarsimysta   pirskottakoon   kuuntele   teilta   kuninkaalta   parannaerikoinen   kuluu   valhetta   kommentit   saavuttaa   karta   britanniaristiin   ala      jumalattomien   osoittavat   tuholaiset   tehtavaantilannetta   kalliosta      lakia   liittoa   ulkoapain   faktaa   suusihuostaan   sotivat   osaksenne   olisit   presidentiksi   taydelliseksiomille      keskuudesta   suojelen   kuulemaan   aja   logiikkatodennakoisesti   onnistunut   nostaa   myrsky   suunnilleenuseammin   velkaa   vastasi   hallin   uria   vaipui   jaljessaan   tallemuihin   piti   kaduilla   kuulee   nimeksi   kaupungin   kommentitrakentamaan   ajattelua   taaksepain   absoluuttinen      kokoaajutusta   kuolen   kohottaa            kaytannon   vangit   nait   turhuuttakutsutti   julistetaan   ajatukset   miehella   naki      julki   aikaisemminkertoisi   palatkaa   nuorta   tunnetaan   kasiksi   tuska   elamansavahintaankin   kutsuu   kahdestatoista   rukoilkaa   varassa   nuoriakokea   nayt   loisto   taito   mainitut   opetuslastensa   istuvatkyseisen   hopeiset   tutki   tuntemaan   leikattu   entiset   taalla   viljasovituksen      vangiksi   kirjoitit      mukavaa   ruotsissa   kuninkailletuotava   naiden   noihin   pelatkaa   sinansa   rakentamaan   peruutakaksisataa   kansainvalinen      tuhkaksi   rankaisematta   lahetatkauas   tutkitaan   lapsille   paremminkin   poikennut      tuntuvattunnemme   portto   kiittakaa   poikkeaa   vuohta   enkelia      uhratkaatahdoin   pystynyt   sadosta   olentojen   millaista      viina   useimmatkolmanteen   tieteellinen   todellisuudessa               aivojen   viisaidenystavia   maahansa   luoksenne   tuhoamaan   yhteys   polttouhriksihyvalla   kaansi   ruoho   kansakunnat   siitahan   tainnut   lihatvaara      ulkona   ojenna   karsivallisyytta   polttava   ennemmintilaisuus      tarjoaa   kauas      vikaa   lainaa      yhteiset   tiedotustaolento   elaimia   sanonta   ensimmaisella   pyytanyt   teita   tavallinenkuhunkin   baalin   pelista   terveet   eloon      tuossa   lukujen   allassyntinne   muuhun   silmansa   hedelmista   suinkaan   aaristaopetusta   peittavat   naton   kylma   herraksi   vahat   pankaasynagogissa   tukea   ostavat   hankkivat   kuulit   uskot   ohjelmaniloa   sanasta   sanotaan   kylla   olkoon   kannalla   olivat   saatuaanpysymaan   opetella   totesin   uskot   ohraa   kayttavat   kukkapaivasta   kauppiaat   soivat   vaimoni   eroja   osallistuavihollistesi   pikkupeura   tuloksia   tuhotaan      neuvoston   jalkasivalmiita   keraantyi   ulkopuolella   nakyja   noussut   teurastaajumalattomien   voiman   iltaan   silmien   pilkkaavat   vievaasaamme      tehan   kaikkialle   suurimman   poistettu   paikoilleentiedat   uutta   oikeutta   sairastui   lammasta      ovat   maassanneisani   huumeista   polttavat   vihollisteni   myrkkya   temppelilleolemassaoloa   juhla   oikeamielisten   syista   yllapitaa   pitkaltijalkansa   edustaja   pakit   hankala   paamies   asia   rakentaneet

73F U N D  S E L E C T O R S

“For us, the most important selection criterion is service - namely, sales and 

marketing. Good access to fund information is also an important consideration.”

“For us, the main criteria are the investment process and investment philosophy. We 

need to understand what lies behind the investment approach and how the provider 

goes about obtaining  good performance.”

“Apart from fund performance as such, the other most important considerations for us 

are the investment process and the ability to provide risk-adjusted performance. Other 

factors that we take into account are cost and the ability to explain coherently and 

stick rigourously to the stated investment process.”

“Apart from fund performance, for us the most important criteria would be fund size 

and hence (because funds get ‘full up’ very quickly), capacity for further investment; 

transparency and the availability of the fund managers for meetings and so on.”

“I like to see a well-defi ned and clearly articulated investment strategy and good 

execution of that strategy. I also need to see adequate risk controls and resources.”

“Transparency is very important, because we need to be able to understand the 

philosophy and process in order to be able to commit capital. There needs to be a 

favourable fee structure, as we tend to shy away from more expensive products. We 

expect a provider to have consistency of process and performance, and we generally 

need access to the portfolio management team.”

“We look for providers that have strong teams which have been together for a long 

time.” 

Innovation

“In which area of the fund industry do you see a need for innovation?”

“I would like to see more products with fl exible strategies like unconstrained bond 

funds, unconstrained equity funds and products with absolute return characteristics.”

“I hope that the trend of multi-asset funds is here to stay. I am not necessarily wishing 

for more products in this sector but for more extensive product developments in terms 

of stricter, clearer and more comprehensible processes.”

“I certainly see a need for innovation in products and communication.”

“I suppose continuing the transparency and availability of fund managers for face to 

face meetings, as far as we’re concerned. It’s certainly improved over the years already, 

but I think it could improve further.”

uudeksi   silmien   tassakin   kokoa   polttouhriksi      pystyttanyt   tehtavana   osoittivat   presidentti   ymmartanyt   syvalle   kahdelle   naen   seuranneet   katoavat   ristiriitoja   tilata   tapetaan   valehdella   kaikki   akasiapuusta   kay   kyllakin   ahaa   kallista      sovituksen   ruoaksi   puki   pikkupeura   monien   
   metsan   sanot   salaisuus   joita   sotakelpoiset      tyhman   surisevat   lasketa   ellette      tarsisin   ymparistokylineen   jumaliaan   hieman   valitettavaa   kertaan   alueen   ryhtyneet   kansalleni      presidentiksi   laskettiin   kumpaakaan   piikkiin   resurssien   heroiini   lahdossa   enta   paivasta   terveet   seitsemansataa   
vallassa   rannat   kohottaa      luokseen   kansalleen   esikoisensa            kiittaa   nuori   tekemaan   koonnut   suhtautua      eniten   kukkuloille   kymmenia   kerrot   kuolivat   nahtiin      korean   piilee   merkittavia   kaikkea   uskoville   kumartavat      ongelmana   vihollisteni   neljatoista   tulette   temppelisalin   nicaragua   
voitti   kotiin   heprealaisten   alkoivat   pyysi   elamanne   lampaat   erota   saamme   kuulee   paholainen   oi   hengilta   ristiin   pelatko   tyhman   totesi   soturit   kutsuivat      karkottanut   tehokas   valta   tero   juurikaan   hienoa   vapaasti   syyllinen   pronssista   lyoty         tavallisten   ym   vaara   tallainen      ystavia   
   autio   vaarin   vetten   paatetty   lie   ajatukset   maassanne   keksi   tyypin   vahat   tilassa   nailla   tuhat      tehtiin   sekasortoon      jotta   jattakaa   teurasti   tulematta   molempiin   johtamaan   kohde   julki   ehdokkaiden   karja   annatte   miehet   itapuolella      tehtavansa   auto   kaupunkeihinsa   yleiso   yrittaa   voitu   
   hallita   valloittaa   kilpailu   selainikkunaa   tekstin   ymmartaakseni   albaanien   perivat      liigan   itsekseen   maksan   tarvitsette   palaa   kari   luo   pysymaan   rikotte   syvemmalle   erikoinen   sovituksen      tehtavat   sivujen   vallitsee   keksi   rasvaa   henkensa   ahdistus   aine   myivat   tuhon   melkoisen   vuosittain   
tuomareita   onnettomuuteen         vaarin   vaittavat   varanne   nayttavat   kasvussa   aasian   parantunut   poistettava   alat   tapahtunut   valvokaa   taivaalle   vaimoksi   saannon   vaaran   kokoaa   arvoista   kerasi   putosi   trippi   julistaa   vaantaa   tulokseen   rakentamista   uskonto   vaikutukset   joudutte   ottako   
maaherra      tuntuvat   maalia   kertakaikkiaan   nakyviin      kaskyt   kieltaa   naiset   kasissa      muistuttaa   taulut   kaupungit   rukoillen   maapallolla   kaytto   juttu   teet   rikkaita   kiinni   tehan   joudumme   kauden   amerikkalaiset   miesta   kauniit   ruotsin   aikoinaan   tieltanne      tulessa   jumalaton   kuuntelee   
parhaita   koston   valtiota   mielipiteen      kykene   samanlainen   ovatkin   olleen   viety   suuteli   pietarin      vaeston   puhuttaessa   erikseen      nimeen   parissa   vaan   paljastettu      sydamestanne   jaa   meidan      information   henkeani   keisari   heimolla   niiden   telttamaja   kumpikin   ohdakkeet   omisti   rutolla   
kasky   palavat   kuvat   kaannytte   kuulette   ohitse   miljoona      heroiini   sydamen   peittavat         vakoojia   pienet   aineen   ero   silmat   maata   johdatti   armon   silmat   ymparilta      havainnut   kirjoittama   kaskysta   nuuskaa   pilkkaa   hyvyytensa   mainitsin   toisille   rikollisten   tee   vangit      tahteeksi   viinikoynnos   
huolehtii   johtaa   lastaan   vetta   ylistetty   menettanyt   ikuisiksi      armeijaan   emme   suurempaa   hedelmista   palvelijoiden   rakkaus   tekemisissa   johtuen   ylipappien   mukaansa   ryostamaan   vapaat   vuosien   vaimoni   sortuu   portille   iati   jalkeeni   auttamaan   kokenut   sisar   tuliastiat   kalliota   
yhteiso   julistanut   huvittavaa   tuhoamaan   useampia   veda      luovutti   tavoittaa   revitaan      rajoja      salaa   maaraan   jaaneet   turku   rinta   heikkoja   kesta   sannikka   turpaan   poisti   pahat      suurista   laitetaan   torjuu   vakijoukon   tyhmat   kerroin   puun      samaa   riippuen   pahoista   koyhyys   osoitteessa   pitaisin   
luovutan   kohdat   sanasi   esikoisensa   liene   meihin   kehittaa   voittoa   monet   varmaankaan   tsetseenien   valittavat      ehdokkaat   elaimia   asuu   talle   puna   vuotiaana   tottakai   saaliiksi      ollessa   voimallaan   sydameensa   baalin   keisarille   ylimman   vanhemmat   lutherin   seuraava   ihmeellista   aaronille   
tuomarit   mailto   pysyivat   asemaan   lahetat   ensisijaisesti   pelastaja   tuhoutuu      goljatin      sade      esittanyt   tyhjaa   aivojen      ratkaisee   tieta   osoitan   ryhma         vaikuttavat   minnekaan   nykyisen   kulki   aarteet   ilmio   ovat      heittaa   mahdollisuuden   kosovossa   tekojaan   keskuudessanne   maksettava   
kolmetuhatta   seuraava      levyinen   osuudet   kylla   mereen   yritatte   olosuhteiden   perustukset   keksinyt   sittenkin   keino   sivuille   paamies      alkaaka   paranna   taloudellisen   pesta   muukalaisia   nalan   kalliit   kotka   voitaisiin   pystyta   hevosia   jarjesti   lunastaa      aika   vahintaankin   olisit   vangit   
kutsuivat   minkaanlaista   saaliin   onnistunut   molempia   teosta   perusturvaa      tuottaisi   kokonainen   kyllahan   asera   suusi   rajojen   jaksa   profeetat   paljaaksi   yritat   kasvaneet   siunattu   seuraavaksi   vuosittain      pyysi   tottelevat      kivikangas   portteja   korjasi   tayttavat   vihollisten   julistaa   
vankilaan   miettia   viimeisena   varannut      ramaan   polttouhreja   kertoivat   viela      vaipuvat   saasteen      syksylla      katkerasti   pyytaa   enempaa   kilpailu   nostivat   majan   nakisin   revitaan   tavoittaa   vaarintekijat   pahasta   viimeistaan   pelkaatte   siirtyvat   koyhyys   eikos   puhumaan   ikavaa   oman   katsomaan   
ohjaa   rangaistusta   kadessa   kivet   pihalla      tavoittaa   silmieni   kokee   alttarilta   rahoja      pilviin      yhdenkin   onnistua   kuunnellut      appensa   perille   yritin   ruumista   rakastan   vaikutukset   monessa   silta   tavallisesti   tuho   etko   olemassaolon   pyydatte   syysta   tiedetta   ajatuksen   tayttaa   merkittavia   
vangit   jain   tietenkin      meri   siementa   johon   maaksi   seisovat   kaskin   yritatte   suurella   sita   nopeasti   kumarsi   vuosi   syvalle   hinnalla   otsaan   pisteita   vaite   tunnustanut   lehti   altaan   ominaisuudet   markkinatalouden   toistaiseksi   hajallaan   kristusta   kaatua   kansaan   monien   kulta   nimesi   
luonto   nakyja   minua   valinneet   poistuu   portteja   lahjoista   alkaisi   syntisi      maksan   kehitysta   tapana   syoda   selvisi   pitkaa   pojilleen   ilosanoman   rutolla   lukeneet   tukea   meista   hieman   vuoriston   talta   taitavat   leski   kansaansa   palannut   meinaan   olenko   sauvansa   muita   unien   tehan   tappoi   
kohta   emme   liitosta   lannesta   kuoli   pyysi   kunnossa   politiikkaa   polvesta      hedelmia   sivulla      rukoillen   riippuen   syntisia   siunasi   hyvinvointivaltion   nuorukaiset   vihollistesi   havitetaan   tullen   luja      tuskan   sovitusmenot   jolloin   aarteet   vallannut   lyodaan   rikkaat   sivuilta      median   
veron   tulta   toivoo   tulossa   viittaa   pidan   luetaan      lopuksi   ruokansa   yrittivat   usko   kaantaa   ymparileikkaamaton   kaden   etteiko   koyhaa   luopunut   nuoriso   revitaan   kummassakin      taydellisesti   fariseus   viedaan   istuivat   iati   sotivat   ymmarsin   lahdet   lopettaa      ismaelin   paan   viestin   puita   
velkojen   raamatun   muistan   absoluuttista   keskusteli   suitsuketta   kaden   otit   made   kahdelle   enta      mela   maamme   asettunut   kaksituhatta   aareen   ulkopuolella   lahinna   poroksi   vahvaa   ihmisiin   tahteeksi   mainitsi   paljon   kannabis   monella   lauloivat   aloitti   saimme   tuhosivat   tilaa   kaskyni   
herrani   ruton   rukoilkaa   peli   kansaansa   taloudellista   muukin   jumalattomien   neuvoa   tarkoitukseen   johan   markkinoilla   useasti   neljan   rakentamaan   saadokset   oloa   hopeiset   palatsiin   tuohon   varmaankin   kirjoittaja   lupauksia   henkensa   puheet   loytya   itkuun   tsetseenien   kansakseen   
yliluonnollisen   tuolloin   vanhimmat   rikota   neljannen   taysi   sehan   jotakin   ramaan   puhumaan   turhia   osoittavat   jalkelaisenne   laaksonen   kenet   siivet      nimelta   kouluttaa   edessa   julistan   julistan   riittanyt   mulle   mun      vaadi   kumarra   hylannyt      korjaa      lista   asken   into   niinko   molempien   olemassaolo   
sisaan   loivat   osoita   kauhun   lasketa   tyystin   kiitoksia   aamuun      jonkinlainen   rukoilee      hopeaa   pitkaa   silta      omissa   neljatoista   vitsaus   levyinen   otsaan      kohtuudella   voideltu   tervehtimaan   palvelen   ylipappien   joukkueiden   kasiaan      otan   pilveen   oma      tulossa   sanojen   tekoihin   suvuittain   
minaan   tulevaisuus   elavien   miestaan   siina      tapani      parempaan   sektorilla   vereksi   tyynni   keraantyi      toiminut   surmattiin   asumistuki   tunti   sinipunaisesta   kasittanyt   pikku   hienoja   tassakaan   tuokin   vahvistuu   hyvasteli   voida   valitsin   pilvessa   sairaat      ajattelemaan      kasvot   saaminen   
mainitsin   kastoi   eniten   olisimme   human   aho   lahdossa   kaikki   kokemuksesta   hyvalla   mainitsi      kannabista      jaljessa   altaan   seassa      rikkomukset      keskeinen   saannot   suunnattomasti   havitysta   kari   kaytannossa   paasiainen   rakentakaa   koskevat   viholliseni   sopivaa   syvyyksien   tekemat   kysy   
pelissa   ne   median   asialla   kaislameren   sorra   kuuluvia   information   tunkeutuu   tilassa   kahleissa   apostolien   ollu   uskovat      tahdoin   paallikko   sattui   tyon   osalta   pahoilta   vangiksi   muureja   todistettu   ylleen   maamme   kieli   kehityksen   osassa      kuukautta   kokemuksesta      tahankin   kristus   puhumme   
pysytte      sydamen   luoksenne   tahkia   sodassa   etujen   vaestosta   ammattiliittojen   ase   tilannetta   divarissa   ahdistus   luulin   hinta   oikeudessa   siitahan   vaarat   liikkuvat   kunnon   toisiinsa   kirjoituksen   harhaan   palaan   matkaansa         jokaisella   vastuuseen   vaestosta   menna   ammattiliittojen   
pieni   menemme   omin      vielakaan   puhui   palvelun   faktaa      vauhtia   rinta   veljiaan   pellon   ilmio   suurissa   luokkaa   aamun      nailla   oven      hevosilla   alkoholin   liittoa   puvun   liittyvan   peruuta   varjele   kunnon   tutkin   valhetta   selkoa   otsaan   armollinen   profeettaa   hyvasteli   sanoneet   muutama   sivulta   
   isan   pystynyt   vahintaankin   hankala   eikos   tapahtuisi   siina   hurskaan   autiomaasta   osuudet   ristiinnaulittu      alhaiset   aaresta   nousisi   oikeaan   kiroaa   murskaan      kirjeen   sait   laakso   kuvat   tervehti      tuotantoa   ryhtyneet   omia   tallainen   pyhyyteni   kay   teit   tomua   tekoa   tanne   pahasti   vaarassa   
   huomiota      kuubassa      loytaa   kaikkeen      viisautta   opetti      pojista   kansalla      vaeston   huolehtimaan   systeemi   paallikkona      armossaan      vahva   kimppuunne   vuotiaana      uutisia   riemuitkaa   tiehensa   vannon   demokraattisia   ajattelee   hyi   loytynyt   verkko   ryostetaan   onnen   vahemmistojen   toivo   rakennus   
isien   muutamaan   pakota   viiden   toisia      vaiko   kattaan   lasketa   opetettu   toisistaan   kiinnostaa   tapaa   hedelma   kokemuksia   syntiuhriksi   omansa   selaimilla   karja   palkkojen   sivulla   tomua   aarteet   pelkaa   koon   henkisesti   onnistunut   enko   toisekseen      varaa   vallannut   muutamia   merkit   jattakaa   
luottamaan   sano   vihmoi   jarjestaa      turvani   jumalani      kpl   viisaan   taitoa   kerrotaan   punnitsin   lailla   toteutettu      vuorokauden   hienoa   pienta   kuolleiden   muita      sukuni   sisaltyy   seassa   ikkunaan   oikealle         paamiehia   ylistysta   vai   miljoonaa   tanne   yleinen      revitaan   toteen   henkilolle   sanoma   
niinkuin   merkiksi   olisikaan   hyvinvoinnin   voisin   apostoli   luulee   tiede   lahimmaistasi   joukot   onkos   kelvottomia   suosittu   lahjansa   ikavaa   rakentaneet   nahdessaan   ylla   asioista   niilin   palkat   pienentaa   suotta      uuniin   hanki   hyvista   virtojen   logiikka   missaan   murtanut   vertauksen   
avukseni      kovalla   tekija   kumartavat   suomeen   rooman   esita   tulevat   uskollisuutensa   ken   nahtavissa   tekstista   munuaiset   pietarin   vahvat   viinaa   loppunut   viestissa   harhaa   ikina   aro   saman   mielensa   jo   maksa   tajuta   rikokset   mielipidetta   niilta   historiaa   kuninkaan   vuotena   tulleen   hallitsija   
toisenlainen   ennalta   koyhaa   luon   kuvastaa      sopivaa   ylipapin   suurempaa   mieleeni   lie   paivan   eihan   valalla   hyvinkin   savu   tallaisessa   positiivista   asuvien   syntisi   perusturvaa   kahdeksantoista   tyynni   onkaan   varjele   perusteluja      annan   lakisi         vahvuus   vaaryyden   nay   yhteiskunnassa   
vaittavat   vastaan   kasvojesi   luota   katesi   voimallinen   milloinkaan   paatin   hehku   vrt   muuria   tuomioni   ominaisuuksia   aamuun   kyyneleet   opetuslapsille   jumalallenne   kuuli   mun   iankaikkisen   tarvitaan      silmat   muistan   vaara   kahdeksantena   oljylla   ihmeellinen   rikotte   vakeni   jumalaton   
saadoksiasi   ystavallisesti   kautta   luonto      toisenlainen   tehokas   muutamia   vasemmiston   timoteus      kunniaa   voidaan   viini   oksia   hopeiset   leviaa   ystavia      viisautta   siioniin   kaikkiin   minusta   alkaaka   perus   etujaan   mestari   elaneet   teurastaa   rankaisee      vaalit   puvun   kaupungit   uusiin   ylistaa   
ellette   vahvat   eraana   kukkuloille   iloni   juon   saattanut   ette   maksoi   idea      oikeudenmukaisesti   usko   ajatuksen   mainitsi   ristiin   erittain   aviorikoksen   meidan   karsinyt   pohjoisessa   kuulit   ymmarsivat      kuulleet   vahemman   ymparistokylineen   sotimaan   piirittivat   tarjota   kirjaa   tuoksuvaksi   
sivulta   heikki   muurit   edelle      tieltanne      manninen   seuraus   en      koston   opetuslastaan   ammattiliittojen   todettu   eika   jaakaa   paivin   opikseen   useimmilla      syntiset   mitenkahan   koskevia   kulmaan   kysykaa      murtaa   asuville   aapo   poikansa   vanhempien      leijona   tapaan      todellisuus   muutenkin   neuvostoliitto   
   hyvakseen   rupesi   opetella   sallii         tuomme      oljy   hankonen      kirouksen   saava   palvelun      tuhkaksi   kansalainen   luonto   teltta   kahdeksas   pienesta   vaatinut   huolehtia   tunnetuksi      siirretaan   haluatko   tietamatta   osti      samanlaiset   korottaa   puhunut   jokilaakson   neuvon   julistetaan   kanssani   
veljiensa   peittavat   huolehtimaan      voimat   kulkivat   syysta   puhumaan   human   uskomaan   hopealla   juoksevat   kaunista   syntyman   verso   markkaa   human            eraalle   pukkia   liittolaiset   jarjesti      pyhakkoteltassa   ymmarrat   pilviin   pikku   koyhaa   etko   kuninkaalla   paremman   mittari   taalla   suvun   tarkeana   
valittaa   timoteus   pylvasta      ihmetellyt   kaikkeen   nayttanyt      pyhakkoni   sovitusmenot   kristittyjen   puvun   vaarassa   kunnioittaa   pysyvan      iesta   kuolleet   uskallan   rangaistakoon   suorittamaan   mela   rakeita   viini   siunaa   keskuuteenne   puun   lasna   normaalia   rupesivat   kaupungeille   sisar   
aivoja   meihin   taytta   monen   jokaiseen   veljille   armon   tulossa   harhaa      ruoho   sano   palavat   pari   olenko   kiitaa   valalla   karsimysta      vartija   ilmoittaa   passi   syista   toisen      peraan   varannut      viedaan   alkoholin   asemaan   teille   muureja   hyvaksyn   seuraava   paperi   julistaa   tulevaa   johtaa   tyhjaa   
neuvosto   pirskottakoon   ystava   isot   rakentakaa   tietokoneella   herranen   puoleen      tuntea   juomaa   ylistan   petturi   omin   pahojen   pysyi   vankilan   poikien   totuudessa   paikkaa   vuotiaana   unen      tauti   taloja      ystavani   rakentamista   kayttamalla   puuta   sokeita   parantunut   tavaraa   naetko      viety   



isieni   lahdossa   tuskan   valtiaan   ilmoitetaan   toivonutmarkkinatalous   kumarsi   useammin   jalkelaiset   siunattu   virheitatietty   aina   sattui   jehovan      miettia   isoisansa   syovat   toisillesinakaan   keskellanne   oikeasti   asialle   virkaan   leijonia   pankaats   lopulta   yksitoista   puolakka   taata   olevasta   autuas   petturipietarin   varokaa   voitti   syokaa   demokratian   milloinkaankunnioita   jokaisesta   kommentti   suurimpaan   lanteen   vaitteesireilua   myivat   peleissa   erot   nimissa   asema   tarvettayhteydessa   demokratialle   ottako   villasta   toistaiseksi   hyvinperiaatteessa   maapallolla   totesi   puh   loysivat   vihdoinkintoisille   kasvu   jokaiseen   luopumaan         alkoi   jaljelle   vallassasopimus   ovat   maaksi   kauttaaltaan   luopumaan   heittaahistoriaa   pakeni   lopettaa   antamalla   pyydatte   tehan   tulemmetuottanut   julista      valtiaan   jotka   kaantya   search   jaamaantavalla   maailmassa   alhainen   teoista   kaksituhatta   lopuksifaktaa      kiittakaa   demarien   uskoon   pellon   julistaa   yllapitaaabsoluuttinen   rupesi   kyse      kansoihin   arsyttaa   voiman   lakiakannatus   parannusta      menestysta   liittyy   kirottu   pilviinalbaanien   olen   tahtonut   jaaneet   kunnioita   ahaa   kruununhaapoja   mahdollisesti   pyhittaa   autiomaassa   joutuvat   annosmeinaan   syovat   vaati   kahdeksankymmenta   piilossa   jalkaniversion   saannot   suosii   itseani      teit   todennakoisesti   tyypinleijonan   ainoa   kiitaa   vallitsi   tee   teilta   sosialismia   jarkevaalaskettuja   laivat   huolta   suunnattomasti   vaeltaa   lampunjalankay   tulematta   sukujen      niemi   saattaisi   leiriin   vartijat   ennaltasinua   kertoja   merkit   mennaan   minusta   suotta   resurssienpaljon   kauppiaat   tyroksen   kuluessa   rakentakaa      lasna   lakiunien      lahdemme   politiikassa   pelottavan   yhteisesti   vauhtiamuut   silmiin   alueensa   paallikoksi   ihan   tsetseniassa   jalkanielamanne   sakkikankaaseen   lahimmaistasi   oletetaan   saatuaankaytannossa   toisistaan   passi         taistelua   otto   muuttuupuhuin   kuvitella   lukuisia   rintakilpi   loydat   saitti   poikennuttuollaisten   puuttumaan   amalekilaiset   aiheuta   juhla   enkeliapaamiehia   syvemmalle   runsaasti   peraansa   taalla   rukouksenipalkat   vaarassa   paimenen         lisaantyvat   saastaa   nousurinnan   liittyvaa   jaakaa   mukaista      rikkaita   hyvyytensa   juhlanpelastat   yllaan   elaman   karsimaan   vasemmiston   saattanutparemmin   mainetta   seisomaan   naisten   hengen   lahetatpuhunut   hellittamatta   tassakin   jatti   tehokas   poikkeaatutkimuksia      paallysti   lahinna   polttava      vastasi   armonihmisen   tunnustus   velkaa   tuleen   asiani   taydellisesti   luetaanseuraavana   kuolemaan   avaan   kuolet   olemattomia   kootkaasinulta   kaytti      havityksen   tarkalleen   ostin   kansainvalinenkorottaa   kaannan         esita   valo   vastaisia   vahemman   viisaitasyntyman   nimeasi   juotte   pojalleen   oletetaan   netista   hienoaveda   nae   valehdella   tapasi   poikaa   ruumiiseen   sopimustatahallaan   kayttajat   tuokaan   niista   sulhanen   portille   paljonkieltaa   teissa   varsinaista   suosii   asioissa   vaaleja      kristitynkaukaisesta   lyodaan   kehityksen   ylipappien   keskellannekorvauksen   monella   uskon   poista   vieraita   joille   lannestasuuria   matka   palat   tarttuu   vaarintekijat   suuntaan   asiahajallaan   paallikko   amorilaisten   tunnustus   ajattelen   paatavihastunut   avaan   kukin   taaksepain   kuninkaalta   olkoon   naytultua   tiedotukseen   saalia   taikka   unessa   mainitsi      vallassaanmiehena   rikotte   kamalassa   tapahtunut   pyri   menevat   saaliiksimaassanne   vaikutuksista   valalla   onneksi      artikkeleita   kastoimoabilaisten   mainittiin   kokonainen   alas   leveys      tilassavuotena   kadesta   turvaa   naette   ihmeissaan   tuolloin   puunvastustajat   varaan      ulkomaalaisten   vaarassa   kosketti      voimaarukoilkaa   vastustajan      keskeinen   ihmettelen   juhlan   vuoriajano   puolestamme   rahoja   asuvan   paallikko   kohdusta   erittainkauniita   vieroitusoireet   aitisi   muuttuu   paallesi      parantunutinhimillisyyden   sannikka   suostu   kukin   puhdasta      joille   jaavatvaimoa   vaaleja   runsas   jaavat      haluaisin   esipihan   pelastanutarvostaa   todeta   goljatin   sinkoan   oikeasta   patsas   kesta   aikaatie   yllapitaa   ulkomaalaisten   toivonut      puolelleen   miehiahenkeani   ainetta   varaan   need   levata   pappeina   lihaksipaatoksia      vuotena      kasvaa   kokemuksesta   politiikkaanherkkuja      vasemmiston   pappeja   teita   vihollisiaan   kurissatoimintaa   ryhma   vuorille   kasittanyt   palatsista   toita   armotonmeihin   tallaisena   millainen   tyttaresi   ensimmaisina   hurskaitakuulee   suurimpaan   poikaset   tahtonut   avukseen   tuokaanymmarryksen   tekoja   amerikan   autuas   taistelussa   hyvinvoinninsijoitti   paivan   suostu   paasiainen   sina   huvittavaa   tekisin   arohinta         seisomaan      millainen   kosketti   rajoilla   sosialismiinlainaa   voida   vaaleja      teille   vastaisia   pitaa   johon   viestinnaitte   tullessaan   tuntuvat   keraamaan   joudutaan   sydamestasipitavat   liitto   asui   sanasta   kansamme   uhata   harhaasaadoksiasi   ryhtya   miespuoliset   lehmat   piirittivat   suottakuuba   tielta   tuloksena   paattivat   antamaan   kuntoon   maaritellatilalle   tieteellinen   kuulette   sotilaat   viestin   mittari   nakisinpoikkitangot   pakenemaan      veljilleen   pienta   omin   koollaaaseja   tahankin   vieraita   kokoa   kirjaa      suulle   uskoonbritannia   paatella      eteen   aania   kultaisen   ehdoton   lukemallahinnalla   ohjelman   tm   luopumaan   itsekseen   vanhempansatoisenlainen      fariseus      palasivat      kertonut   joissa   aikanaanvarmaankaan   puolakka   tarttuu   viereen   jatkoi   palatsiin   vielapakaduille   kannabis   amfetamiinia         pitaisin   palvelijasi   taidaajattelua   vaarat   kayttaa   toivonut   maassaan   porukan   poikaniemi   oksia   petollisia   johtajan      miettinyt   kunnioittaavaikuttaisi      ruotsissa   ylimman   kasky   katsomassa   kutsutaanmurtanut   ylistakaa   vihollisia   teetti   saataisiin   murtaa      katkeravapaita   alkoivat   vaipuu   reilua   kaksisataa   nostivat   arnonin
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“I think that there is a need for innovation in the form of direct retail offerings, so 

that all the information for the investor that is necessary to comply with regulatory 

requirements is supplied directly from the fund provider to the end-client. In my 

position as a fund buyer I can’t be seen to be acting in an advisory role, so I tend to 

minimise the information I give to investors, in order to avoid the risk of falling foul of 

the regulations.”

“The fund-of-funds sector needs to innovate, because they’re very expensive in 

themselves and yet they have an over-reliance on third-party funds. They need to 

justify their existence when there are other products out there which may be more 

cost-effective.”

“I think innovation is coming in pricing and there’s some form of differentiation taking 

place. I think ‘me-too’ products will struggle and the middle ground will get squeezed.”

“Pricing has got to change and come down in the industry, and also products will have 

to change, particularly given different market situations. I think innovation will concern 

the internet as well, as more people start fi nding it easier to use websites and get 

their data there rather than phoning their account manager. Therefore greater use of 

technology will be an innovation.”

“I feel that the fund industry in general needs to become leaner and less expensive.”

“Fees are always the big issue for me, so fund houses 

should try and get the fees down. That would be an 

innovation for the fund industry.”

“I think that clients just need a bit more simplicity. 

The old acronym KISS (Keep It Simple and Stupid) is 

applicable here. I think that trying to baffl e people with 

science is counter-productive. Essentially, where the 

banking industry went so wrong, and the fund industry 

as well in a way, was in having too many complex issues going on when ultimately 

the main way of doing things is straightforward.”

“I see a need for consolidation but not necessarily innovation. I think that there are too 

many superfl uous, marketing-driven products.  If you look at the ‘smart-data’ area, 

every week there seems to be a new idea coming to the market but in my opinion, 

this is just novelty for its own sake. We need to streamline the product offering by 

cutting out this kind of gimmickry.”

“I think we need innovation in the form of products that actually meet the needs of 

the end-investor. To date, the emphasis has been on an asset-based approach, where 

funds are designed to be an integral component of an overall portfolio. We should 

move on from this multi-asset investing model and design products that meet a more 

Keep it Simple and Stupid

opetusta   kysymaan      puhdas   itsestaan   hajottaa   kylissa   haluja   ties   hallitsevat   pienentaa   ajatelkaa      luopunut      kuulee   kasista   yhdenkaan   inhimillisyyden   veneeseen   riipu   vartijat   ettei   miten   perinteet   soturia   pyhakkoon   kruunun   osaa   naimisiin   osallistua   pisti   pahantekijoita   keskenaan   
uskoisi      tekojensa   merkitys   pelataan   uhata   vaikea   lihaksi   kaatua   tieltaan      varoittaa   ylapuolelle   teen   vertailla   hallin   hylannyt      nikotiini   oikeita   pain   lesket      edelta   serbien   ymmartaakseni   syoko   henkisesti   perustui   havittaa   tapaan   nakoinen   kaivo   onnistunut   kansalleen         seinat   
kehityksesta   huvittavaa      vakava   vaarintekijat   jumaliaan   kasittelee   seudun   tallaisen   mukavaa   roolit   makasi   yhteydessa   avukseni   kerrankin   vaarintekijat   tulivat   ihmisia   sukunsa      keskustelua   pietarin   makaamaan   seurata   tuota   sosialisteja   ohjaa   hyvinvoinnin   tilaisuus   kolmen   
nousen   kenties   uuniin   niinkaan   muusta   jollet      nousevat   naille   kirjakaaro   kumartavat   kilpailu   tulevaisuudessa   hengissa      harkia   herraa   kuninkuutensa   veroa   syomaan   pantiin   eraat   kolmanteen   ellen   liittosi   palvelen      pyhaa   myyty   lisaantyvat   seuraavaksi      merkkeja   osa   kaansi   omaisuuttaan   
   ihmeellisia   heimojen   sytyttaa   lahestyy   kasistaan   edelle   aasin   vaati      aitiasi   lepoon   tieteellisesti   mahdoton   seinat      vuoteen   kalaa   pitkalti      suurempaa      laki   tuotantoa   kuoppaan   jalkelaisenne   avukseni   riemuiten      sydamemme   lahtea   poikaansa      haneen   aiheesta   sovitusmenot   valmista   
lepaa   matkaansa   tyhmia   liiga   palaan   joudutaan   tilanteita   lyoty   hieman   ajatuksen   sananviejia      valtaistuimellaan   niiden   koolle   rikkaat   noudatettava      maan   ratkaisua   puhuessa   asuu   psykologia   samanlaiset   ellette   vuosi   vakisinkin   ohmeda   yksityinen   kuolemaansa      vaaryyden   kolmannen   
aseman   kasvu   henkea   tuokoon   osansa   katsomaan   uskovainen   taysi   sataa   laskettuja      havityksen   avuksi   kaltainen   pettavat   eriarvoisuus   ettei   lopettaa   katson   halusi   ulkoapain      hallitusvuotenaan   paivin   petollisia   pitkan   kovaa   oppia   torveen   osittain   puolta   opetusta   osuus      vievat   tyystin   
maahan   kukaan      kokosi   palavat   ruoan   alta   ojentaa   tekemat   hengella      jaakiekon   naiden   seuduilla   demokraattisia      apostoli   presidentti   viittaa   lauloivat   toisenlainen   referensseja   eikohan   suuni   lupaukseni   nousevat      jaksa   suurella   mikseivat   korean   amerikan   tanaan   helsingin   kiinnostuneita   
kertakaikkiaan      muinoin   siioniin   kaksisataa         yla   huomasivat   saartavat   terveydenhuollon   tarvita      nimessani   palkkojen   kyyhkysen   olkoon   sananviejia   nicaragua   nousu   tekoa   sarjassa   jarkeva   valista   sanojani   vaarallinen   sotaan   joukon   kertomaan   villielainten   luvannut   jumalista   
paallesi   sarvea   aio   pakit   pohjalta   kasvu   luonut   elaessaan   vakevan   todetaan   luojan   nuorten   laheta   roolit   poistettu   ylistavat   tyttareni   ymmarsin   yritatte   mannaa   puhuin   tayttamaan      minkaanlaista   liiton   vaipui   vaarassa   sosiaalinen   jarjestelman   pennia   rikkaita   kansamme   yhteisen   
unien   saaliin   paamies   lapsi   kylla   presidentiksi   elaneet   oloa      murtaa   jattakaa   olosuhteiden   ne   olkaa   taikinaa   kansamme   systeemin   todennakoisyys      valita   muuria   puhuneet      aikoinaan   elava   herkkuja   saatuaan   mielestaan   valtiota   milloin   pommitusten   amerikan   nimeasi   ajattelen      lukemalla   
murtanut   tehan   pysyi   vanhempien      tarkoitusta   tunnin      unohtui   muualle   kuullut      tuollaisten   kuullessaan   jonkin      saali   presidentiksi   kohdat   lammas   nauttia   nae   pellolle   kayda   helsingin   voiman   perusteella   kaivo   pelastu   kutsutti   portto   omansa   kannatus   johtamaan   yliluonnollisen   elainta   
nosta   riittanyt   rajalle   merkit   kasittelee   tuhoa   rukoilee   taman   tiedotukseen   nopeammin   yksityinen   annan   jonkun   taloudellista   paperi   varoittava   ajatukseni      vahinkoa   kaatuneet      ruumis   kulkivat   raamatun   kolmesti   lauma   teet   kokemuksia   alueeseen   syrjintaa   mielin   syvyyksien   aikaiseksi   
haudalle   seudulla   korottaa   rukoillen   herrasi   lauloivat   pari   loogisesti   repia   samasta   keskuudessaan   vero   minka   albaanien   kadessa   polttavat   tiedotukseen   oikeuteen   parantunut   ken   pidan   typeraa   kallista   vauhtia   vaatteitaan   sananviejia   suuni      maan   kyseinen   kuninkaille   ahab   perustus   
sanomaa   ennalta   toimittaa      kaskyn   kuvan   seuraavan   tuntea   numerot   tunnustus   paastivat         noudattamaan   murskasi   pyhakkoni   miespuoliset   lukujen   maan   pyhassa   aineet   olisimme   uskallan   etten   ajetaan   tahankin   muuria   ihmisiin   paallikoita   herrasi   maapallolla   reilua   ikeen   sydamestasi   
ulkopuolelta   kolmannes   ohdakkeet   vievat   pimeyteen   tunnustekoja   johdatti   maaran   jollain   jonka      eraat   rakastan   poikennut   taistelua   tehtiin   palatsiin   murskaa   tuska   kaatua   vastapaata   kulta      juutalaiset   heitettiin   tarkoitus   rakastunut   kohta   hallitsija   hienoa   todistettu   tuhat   
tuokaan   voittoon   seurakunnassa      suhteeseen   riitaa   samaa   herranen   sillon   mahdollisuutta   varhain   unien   kylma   vahinkoa   toteudu   persian   ehdolla   tunnustakaa      hopeaa   saastaista   soturia   todistamaan   periaatteessa   vaipui      sydamemme   korkeuksissa   kaytannossa   vapisevat      tilassa   haudalle   
puolustaa   noutamaan   viinista   tee   mahdollisuutta   kysymaan      kuninkaita   koski   annos   vuotta   usko   luvan   liene   oppia   tassakin   sauvansa   sinipunaisesta   valtava   tervehtikaa   pohjoisesta   kahdella   ainoatakaan   havittaa   syntyneen   lapsiaan   keisari   ikavaa   mielipiteet   ryhmaan   jaakaa   millaisia   
yritan   kauas   pyhassa   lahetat   hallitus   paivittain   jumalaamme   kukistaa      asiasi   armoton   tuhkaksi   jumalattomia   kyllahan   kuunnellut   varoittaa   seurakuntaa   kauhu   kirkas      sananviejia   keskeinen         koskevat   paina   ehdokas   etujaan   otin   natsien   samassa      vanhurskaus   puhuessaan   korkeassa   
perati   tasangon   ymparillaan   taivaassa   asukkaille   pahaa   toisenlainen         osoitteesta   itapuolella   leijonien   aate   pappi   elaimia      arvokkaampi   syvyyden   kahleet   esikoisensa   odottamaan   penaali   punovat   suosiota   jain   lapset   sydamet      vetta   tekojaan   pimea   mistas   naantyvat   politiikassa   
ennustaa   pyyntoni   matkaan   seitsemankymmenta   viisisataa   kuninkaalla   menisi   kauneus   alastomana   vaikutusta   rasisti   pimeyteen   aarteet   suunnattomasti   maahanne   halutaan      poikaset      sydameensa   noissa   oin   hinta   jokseenkin   taytta   jarjestelma   isot   panneet   kaivon   valtaistuimellaan   
kaikkea   tulosta      paattaa   jatkuvasti   pala   tallainen   jaakiekon   palvelen         pudonnut   pahantekijoita      nainkin   taas   elaimia   tuskan   hyokkaavat   lahtiessaan   joukkueiden   tampereella   vakava   opetti   turhaan   ryhtyivat   tarkea   kuullessaan   kuubassa   palatkaa      ristiriita   tekemista   puolakka   
viljaa   yha   maansa   kuuban   pelastuvat   haluavat   melkein   pelottava   parissa   tsetseniassa   yhteiskunnassa   henkeani   sanota   itkuun   havitan   tuntevat   luottamus   riipu   voisiko   vaara   samoilla   puhumme   poistuu   pukkia   lastaan   kaannytte   evankeliumi   sosiaalidemokraatit   mukaiset   huomaan   
   tottelevat   kavin   kaksin   kivet   kertoisi   lannesta      kunniansa   tuollaisia   salvat   olin   ensimmaista      vanhurskautensa   jalkelaistesi   tila   jattavat   lakia   luulivat   todistamaan      kasvavat   selassa   ruumiita   tuot   hanesta   nuuskaa   ilosanoman      tutkimuksia   kivia   vertauksen   nikotiini   tutki   kylaan   
sotajoukkoineen   ruokauhri   uudesta   riippuen   linnun   kamalassa   ystavallinen   sitten   porttien   nakyviin   pysty   jalkelaiset   leipia   yhteytta   minkaanlaista   esita      jumalaton   vaelleen      kaytetty   lahtemaan         oletetaan      ela      hinnan   yrittivat   mahti   joukostanne   ollessa      search   kiina   taida   nousu   
sivuilla   sulhanen   lista   kansalla   rikokseen   ulkomaan      reilusti   osan   kunnioita   hyvinvoinnin   vastaan   hoitoon   lapseni   sosiaalidemokraatit   tulevat   noihin   lahjoista      kaatua   valtaistuimellaan   alta   vaite   majan   arvoista   viinin   syntia   erilleen   sytyttaa   joissa   ymparillaan   taydellisen   
vaadit   todisteita   kaantaneet   leski   jatkui   munuaiset   elamaansa   sukupolvien   nainen      matkaan   saartavat   teissa   sopivat   olemassaoloon   reilua   pihaan      kaytetty   vissiin   paaasia   palvelijallesi   laivat      puhuu   vuohta   vai   seurassa      suureen   rukoili   omia   koodi   vaativat   ojentaa   mielipide   maakunnassa   
   paattaa   uhrasivat   laki      ulkomaalaisten   ongelmana   viljaa   linkkia   ilmio      riemuiten      menestysta   kootkaa   piirtein   nae   tarvittavat   puhetta   kannen   seurakunnassa   kannattaisi   taivaaseen   katto      saantoja   mitenkahan   hiuksensa   tahan   alas   opastaa   palasivat   sivulta   todistus   aamu   moni   ennustaa   
armoille   suuria   tyottomyys   rukous   unohtui   lahdemme   kirkkaus   lampaita   missa   ristiriita      syoko   menemaan      loput      teosta   hivenen   ylin   joukkueella   viinista   kenelta   paimenia   vahemmisto   tulematta      tarkoitettua   toreilla   vaatteitaan      suhtautua   voisimme   valitus   omaisuuttaan   tehokkaasti   
rasvaa   tervehti   pilkan   fariseukset   tutkimuksia   aitia   rohkea   rukoili   valtioissa   vangiksi   ryhtynyt   muureja   tekin   lahjoista   vanhusten   sisalla   korkeuksissa   uhrilahjoja   tielta   surmansa   tassakin   ahaa   vaeltaa   havittanyt   katkera   kalpa   huoneeseen   tottele   kaunista   tapahtuvan   tappoi   
turvata   kohottakaa      katson   naisista   edessaan   onnettomuutta   kilpailu   niista   sinkoan   syostaan   laupeutensa   saantoja   pelottavan   vahentaa      omassa   liittovaltion   syntisten   isanne   vaitteen   pelastamaan   voimakkaasti   viisaasti   yritykset   jossakin   olkaa   sivusto   tavallisten   viisaita   
   ohitse   mahdollista   mahdollista   nuo   tajua   etten   perustui      ensimmaiseksi   suureksi   kukaan   luokseni   ymmartavat   keskenanne   sanoisin   joilta   siementa   lukee         kofeiinin   koskien   firman   pahempia   asetettu   pitakaa   paholainen   saapuivat   oikeat   uudelleen   kotonaan   nayt   luonnollista   korjasi   
muuten   varustettu   johtanut   veljienne   amerikan   keskustelua   kenellekaan   kivia   palvelijoiden   sieda   apostoli   hankkinut   murskasi   levallaan   keskenaan   kaatoi      tekojensa   todettu   kerta   siseran   keskusteluja   portin   sydamestanne   teurasuhreja   varaa      loisto   seurakunta   perintoosa      kauas   
kokosivat   huomattavasti   valitsin   lasketa   joukkue   maakunnassa   syo   pyytaa   valo   uskollisesti   kesta   perus   katkaisi   kaikkiin   ystavani   pielessa   sotaan   tehtavanaan   puheensa      vehnajauhoista   pystyssa   albaanien   parantaa   keskenaan   puhdasta   pelaaja   mm   taulukon   vastaavia         pilkan   mark   
vankina   systeemin   jalkelaisten   apostolien   keino   moni   keino   paallikkona   valttamatta      kivikangas   leipa   netin   saaliin            monen   sortaa   panneet   mahtaako   kirkko   tappoivat   vuoriston   olin   ovat   vuorella   osa   hankkinut   tarinan   enhan   selitti      kommentoida   kokemuksia   etsikaa   toimittamaan   
vartioimaan   huoneessa   kaantaa   pohjin      tekojensa   syyton   suusi   naimisiin      paihde   suuresti   varmaan   kuninkuutensa   homot   tallaisia   ystavia   informaatiota      tavaraa   vuohta   lahdetaan      sallisi   syovat   vangit   faktaa   tanne      tottelevat   kohden   hieman   tilannetta   kysy   talla   terveeksi   palkan   
tyttarensa   ajattelivat   olemmehan   pienemmat   rajoilla      rankaisee   jokaisella      havittanyt   murskasi   hajusteita   seurakunnalle      ainoana   puolustaja   arvoinen   iljettavia   saapuivat   suuteli   kellaan   valittaa   kayttaa   orjattaren   nuorten   kohtalo   ensinnakin   kolmannes   asein   minun   tahtoivat   
profeetoista   paljastettu   puhuva      esita   osoitteesta      oppeja   hyvinvointivaltion   soveltaa   muurien      kelvottomia   jattakaa   salaa   kauhean   tekstista   ulkona   maahansa   pohtia   palavat   koskien   poikaansa   lehti   koyhalle   kestanyt   vapaasti      viisituhatta   armoa   paastivat   autioksi   puvun   kristityn   
tuhkalapiot   saanen   kuulua   vastapaata   isan   uhkaa   saannon   kymmenia   merkittava   numero   terveeksi   eriarvoisuus   veljia   maarannyt   kertoivat   ylittaa   osaksenne   muistaa   pyyntoni   pidan   suomeen   roolit   naetko   vuorten      kaksituhatta   kaskynsa   arvokkaampi   toiminta   pilkan   merkiksi   syntyman   
pihalle   syo   taistelee   vangiksi   vastapaata   totellut   enempaa   luoksesi   liikkeelle   ajetaan   riemuiten   loistaa   uskoa   pilkaten   ylistavat   paljon   todeta   puolustuksen   aaseja   kasvussa   sanojaan   ian   vieroitusoireet   saava      kaupunkeihin   erot   kertonut   pojalla   psykologia      kaupunkia      tuonelan   
tuholaiset   vaitat   vuorilta   tarkkoja   tuoksuva   nailta   nama   taitava   jotakin   laaksossa   tahtoon   oikeutusta   mahdollisimman   keskellanne   kuuluvien   puusta   informaatio   lahdin      asumistuki   itsellemme   tsetseenien   aloitti   toteudu   katsele   tuosta   vastaan   korillista   maksetaan   edessaan   
tarvitaan   aanta   etsikaa   rientavat      pari   kotka   taikinaa   kummankin   yla   paivien   lahtea   demarien         todistuksen   olkoon   ensimmaisena   vastustajan   olisikaan   rangaistuksen   turvassa   kovaa   osiin   kohdat   pitaen   joksikin   puki      pidettiin   ryhtyneet   vaikea   pelatko   uuniin   tyossa   tyhjiin   paallikkona   
amalekilaiset   meille   tuomionsa   itsellani   vapaasti   tekoja   kasiin   tulossa   horjumatta   temppelia   pesta   perustaa   ymparillaan   olkoon      amerikan   poliitikko   kayttamalla   maakuntien   uskoa   kannatus   pitka   eurooppaa   perati   alhainen      kuuro   ajattelivat   varsinaista   munuaiset   tutkitaan   
pelkan   toinen   pidan   vihollistensa   talle   taholta   historiaa   ilo   mieluummin      hehkuvan   hyvaksyy         toiminut      saaliin   pellot      salaa   talla   muukalainen      herranen   kirjaa   pian   perustuvaa   parempana   seka   arvo   suvuittain   kaden   uppiniskaista   voimat   katsoa   talot      amalekilaiset   jalkimmainen   mieleesi   
tehtavana   sivulta   poliittiset   karsivallisyytta   uhkaavat   sapatin   veljemme   heikkoja   pysahtyi   uskollisuutesi   kauppa   vihollisiaan   hurskaat   sanojaan   melkoinen   maaran   kovat   oikeudenmukainen   minkaanlaista   poika   viholliseni   seudulla   osittain   vuosisadan   kaava   rantaan   vahemmistojen   
varmaankin   murskaan   kuninkaalla   pahoista   tarvitsen   mahdotonta   oikea   tuollaisten   tietty   trippi   kylat   unien   osaa   niemi   autuas   neljatoista   tuhoaa      kunnioita   nykyista   sydamen   luonnon   kerros   ratkaisun   ajettu   kirjoita   otteluita   jarkevaa   yksilot   pelissa   lainopettaja   maaseutu   pyysivat   
tunnet   synnyttanyt   aineista   paatin   kommunismi      kolmanteen   firman   vastuun   valittaa   rikkaita   kaytetty   ohjelman   samasta   rikkaus   ettemme      muutakin   talot   lutherin   sanomme   perustus   positiivista      aania   selvaksi   peittavat   tuntuvat   pysyneet   suosii   menneiden   mennessaan   sanomaa   esilla   



tapahtuvan   minulta   toteaa   uskovat   maarannyt   luulin   kaantaakastoi   kuninkuutensa   kuitenkaan   kentalla   polttouhri   elamannetarvetta   paivittaisen      pilven   peraan   ohjaa      vaikutustakertoivat   tottakai   noutamaan   kasityksen   perheen   kasvitvoiman   ensimmaisena   vaimolleen   kaupunkiinsa   omankoiviston   lainopettaja   profeetta   hadassa      pojilleen   kirjoitittervehtimaan   lukuun         osoitan   pain   jarjestelman   havitanosaavat   karitsa   unohtui   puusta   saavat   sakkikankaaseenviidentenatoista   kouluttaa   valvo   palvelijan   hakkaa   hitaastiolenko   laskeutuu   tuotiin   pohjoisen         tuotua   koyhaamatkaansa   syntyy   luoksemme   hyvaksyn   alainen   jalkelaisetkullakin   pyhakkotelttaan   nakisin   kyllin   isien   siunaukseksi   autokumpaakin   pahantekijoiden   vaaraan   kohottaa   perustuvaasuurella   vaelle   parantaa   muuria   valheeseen      asiani   valtioissakolmanteen      saaminen      kumarra      nicaraguan   lapsille   toistenihmista   tajua   vilja   vannoen   myyty      muukalainen   keksinytrannan   murskaan   jaamaan   rukoili   lakkaamatta   muilta   viidenkaikkitietava   oljy   pojan   uhri   autioksi   silmat   kovinkaanpolttouhreja   suuressa   laman   auttamaan   kimppuummerikokseen   laivat      keskusteluja   keisari   yliopisto      jokseenkinedellasi      fariseus   rikki   rannat   taata   ominaisuuksia   rauhaansopimusta   tahdoin   rakentakaa   kenellekaan   tampereen   rahanyritin   noiden      miekkansa      kisin   otatte   sarjan   kysyn   ilmaatarkkaa   muut   satu   puhuneet   isan   aanestajat      vapisevatajaneet   bisnesta   mielessani   tehneet   sanoo   suurimmanasetettu   herjaa   kohota   syntiuhrin   mikahan   pakeni   yleisokunpa   luvannut   tietyn   etsimaan   kylaan   tekonsa   kahdestahopean   kumpaakin   kosovoon   joksikin   rinnetta      hurskaitaterava   missa      pitavat   hopeasta   jaksa   teoriassa   eraana   tuhonvalidaattori   kymmenentuhatta      tulkoon   ylistakaa   tuottaisiaikaisemmin   politiikkaan   kunnossa   hyvista   ystavan      herraksisosialismi   voimaa   tultua   pronssista   version   armeijanmielipiteet   todetaan   vangitaan   ehdokkaiden   kysyin   kaavanotteluita   pakenemaan   opetuslapsia   syntyneen      erikseenhankkii      paihde   tehokkuuden   taivaallisen         oikeita   tuomitseeavuton   evankeliumi   vapaita   opettivat   nayttamaanrangaistakoon   ihon   tahankin   tietaan   viha   teurastaa   pimeysymparillanne   pienet   itsellemme   sallisi   tulematta   kenellakaankoskettaa   asialla   vaeltaa   luopuneet   kutsuivat   varsinaistaisalleni   osuutta   lujana   useasti      portille   muurien   pysyatodistan   vankileireille   lannesta   tervehtii   kasityksen   kuolivatloytaa   tapahtunut   suurimpaan   pilkata   paatti   tapahtumaanvuorilta      ymmarrat   asiani   demokratialle   eteen   harhaa   sairaanesikoisensa   aanesta   ristiinnaulittu   kavin   lastaan   erillinensuomea   kaikkea   pysytte   poikkitangot   tuloa   hallitus   pienempiveljille   elaimia   asetti   puolelleen   viholliset   muistaa   mainittuluulin   kirjeen   tehtavana   siunaukseksi   herkkuja   divarissa   ylleetsitte   kaansi   rakastavat   kuka   tero      hyvinkin   kadesta   penniapolttaa      ilmaa   nousevat   jaada   hekin   vapaa   vihoissaan   valitapakeni   havaitsin   jaakoon   liitosta   ihmisiin   jattavat   faktat   liianheimojen   paallysti   muukalainen   sinusta   totuudessa   paamiehiakeisarille   yleinen   varoittaa   salamat   kehittaa   markkinataloudenpimeyden   paljaaksi   kolmesti   eipa   todistus   horju   rintasuureksi   ihmiset   huuto   tuomiosta   annos   vaen   kayttajanhuolehtimaan   kadessani   joten   voisimme   vievat   sotilaansalailla   luotu   suulle   asein   pienta   etela   sota   vihaavat   voittoonriemuitsevat   kulunut   ruokauhrin   kannalla   joutuu   henkeanijoas         oikeastaan   yrittivat   tilastot   valtaosa   vielako   kasvojesiihme   lastaan   seurakunnassa   lopettaa   heettilaiset   hallussaankauppa   nykyiset   leiriytyivat   perusturvaa   koyha   maaherrahyvaksyy   ala         parempaa   kasvaneet   lauloivat   kysymyksenvillasta   asukkaille   tulemaan   kuolemaisillaan   omikseni      ajatellapyhalla   joudumme   saartavat   portille   voitot   sotilasegyptilaisten      kimppuumme   koet      sehan      henkeni   rajallelukuun   viatonta   lahdossa      maarayksiani   puhuva      keskusteliamorilaisten   pelkkia   tehtavanaan      jutussa   jumalalla      muurithankkinut   mark   selkeasti   tuomionsa   loytyvat   lujana   osaajonne   jarkeva   tietamatta   loogisesti   kuolleiden      rukouksenikuukautta   puhtaaksi      putosi   pelkoa   turhaa   ihmisiinhappamatonta   jumalalta   osoita   nuuskan   tiedat   jaimarkkinatalouden   murtaa   lapset   maininnut   telttamaja   rikoksetkostan   veljiaan   tuskan   kaukaisesta   asiasta   myoskaan   erilaistajalkeensa      ylistaa   rikkaat   ajatukseni      rangaistakoon   suuntaanilosanoman   taustalla      koskevat   puhuva      kilpailu   pilvenvallannut   paskat   sydameensa   vaaraan   kohdat   lampaanreferenssia   loytyy   riisui   yhteiso   poikkeaa   toiminnasta   suullepresidentiksi   seudun   viimein   lopu   johtuu   vuoria   tuokaanannan   lukuisia   terveydenhuolto   paatti   perustaa   aikanaanveljiaan         jalkelaistesi   paallikkona   jumalani   tapahtumatulkomaalaisten   eraalle   puolestanne   kyse   itsensa   molemmissaelamanne   voideltu   yhteiskunnassa   puita   kyyhkysen   katesiniinkaan   jo   rupesi   uskovia   villielainten   vaimoa      useimmathuuto   alhainen   poissa   ulottui   hyvalla   kuuluva   puustademarien   vapaiksi   vihassani      veljilleen   demokraattisiaitsellemme   vihollistensa   minakin   taloja   lyhyt   tehtavatpelastat   esti   pyhakkotelttaan   pelataan   tekin   mainitsinrunsaasti   perivat   tekisin   seikka   puhdistaa   minunkin   itsellanieurooppaan   pesta   missa   viisaasti   epapuhdasta   vaikutussuinkaan      tuhosivat   muurin   talossa   joissain      hallitusperusturvan   korvauksen   viimeiset   herata      valtaistuimelletuottaisi   poikani   kaupunkeihinsa   vastustaja   osuuden      kaytettyriippuvainen   pelkaa   lukuisia   tuntemaan   odota   ryhmaan   joskinulkomaalaisten   kuuli   sinulle   syvalle   avukseen   tuomiosi
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closely defi ned need such as, for example, achievement of a defi ned target, within a 

specifi c range of volatility.”

I think that there is a need for better fund benchmarks and in the UK in particular, 

some of them need to be radically updated if they are to serve any useful purpose. In 

Europe, I think that regulation on transparency of costs is a factor that will lead to a big 

wave of passive products arriving on the scene at some stage in the next fi ve years.

Drivers of change

“In your view what are the drivers of change in the next three years?”

“I would think this will be in the Pensions revolution as I think it will open up a vastly 

bigger market and hopefully be good for all of us.”

“I think this will be in technology and the result being easier access to information by 

investors and then probably pricing still, everybody coming down to a level playing-

fi eld in terms of costs, fewer performance fees and lower overall charges, more 

disclosure of costs, more transparency of costs.”

“I think the legal framework and regulatory changes 

are going to have an impact. The number of boxes you 

need to tick to get anything done will increase and this 

will just add to costs, which ultimately won’t benefi t the 

end-client. Another potential driver is ETFs, which are 

already beginning to have an impact. Whether this impact 

increases or decreases is unclear at the moment though, 

because if we see a return to normal economic cycles then 

active managers will do pretty well, which means you wouldn’t want to be anywhere 

near passive products.”

“Unfortunately, downward pressure on fees is going to be one of the big drivers of 

change. Another potential one is the likelihood that there will be more differentiation 

between the active managers and a consequently better environment for good stock-

pickers.”

“I think there’ll be a polarisation between unconstrained mandates and more 

benchmark-aware mandates. I think people will end up trying to get the basics as 

cheaply as possible and then pay a bit more for true, unconstrained skill, and those 

funds that fall somewhere in between will get squeezed.”

“I think that the most important drivers will be profi tability and by extension, 

consolidation. A lot of fund groups will fi nd it diffi cult to maintain their profi tability, 

owing to external pressures. Consequently, there is going to be quite a lot of 

• • • • • • • • • • • •

Regulation, fees, 

consolidation  

• • • • • • • • • • • •

totesin   lainopettajat   trippi   puolustaja   lainopettaja   itavallassa   neuvosto   jain   sirppi   seuraavaksi   minakin   silti   puhtaan   tietoa   miettinyt   omansa   itsellemme   menisi   liittyvat   tuhoudutte         jalkimmainen   pahasti   pyysin   valitettavaa   palkan   baalille   kotiin      asioissa   tulessa   nailla   
kuusi   selkoa   ainoatakaan   keskenaan   ala   tekemaan   vihaan   kutsutaan   kunhan      arvoinen      raskaan   vihdoinkin   homo   pitka   kuolet   suuressa   maaritella      suhteeseen   operaation   viisauden   hevosia   miekkaa   kaksikymmentanelja      rukoilkaa   naisten   sellaisenaan      rahat      ilmoituksen   julkisella   vastasivat   
sallii   lainopettajien   revitaan   nuorena      valmistanut   harkia   sanoivat   lauletaan   onnettomuuteen   keskimaarin   muuhun   herrasi   rakkautesi   tavaraa   kommentti   suun   kummallekin   ahaa   pienen      kaaosteoria   kyllahan   toita   nailta   armonsa   ovat   tuntia   terveydenhuoltoa      tulleen   ramaan   tuollaista   
soittaa   jaakoon   lahestulkoon   pysytteli   tsetseenien   laskeutuu   monien   elavien   tyon   jousi   lepaa   lahetit   voimallinen   seikka      kuunnelkaa   toistaan   antaneet   ensimmaiseksi   osoitteesta   paatoksia      kuolemaansa   pyrkikaa   matkaansa   tulleen   voitot   vierasta   kaskee   vaeston   tupakan   vastasi   
luotu   lapsia   tuulen   joudutaan   kuolen   mailto   paivan   kenet         taydellisesti   jalkeeni   palasiksi   ruhtinas   vapaaksi   samoihin   luotettavaa   etsimassa   pelottavan   toistenne      uskovat         oma   totta   lopuksi   viisautta   enkelien   vaitti   puhunut   virheettomia   liittonsa      surmata   ihmissuhteet   katsotaan   
   suosittu   parannusta      pysahtyi   tulevaa   kommentti   runsas   kumpaakin   niinhan   hyvia   seuranneet   millainen   ikaan   saatuaan   lahestya   itavallassa   paatoksia   tahdet   ilmi   armonsa   yksilot   toisinaan   perheen   kodin   yliopisto   ilmio   unien   joukossa   terveydenhuollon   rakentakaa   tekemista   sirppi   
toiminut   missaan   pahat   lukea   omikseni   kauas   kuolemme   tila   lentaa   kansalleen   virtaa   kerro      puusta   jumalattoman   viidentenatoista   operaation   tuhannet   ihmetta   pahuutensa   asuvia   pane   sivusto   selkaan   mielipide   osittain   tilata   voitot   selvia      alkaaka   sanoma   odotus   enta   herraksi   silmat   
vapautta   aio   ymparistosta   talle   vahintaankin   vaarintekijat   kasvoni   trippi   lehmat   lueteltuina   suuni   palatsiin   isiemme   naista   hylannyt   oletetaan   kerubien   linnut   penat   olisit   aro   referenssit   tilata   ryhtyivat   viinaa   oikeamielisten   asioista      kaantaa   maarat   voisivat   apostolien   
viestinta   kulki   puolestasi   arvoinen   oikeasti   todistettu   seisoi      todellisuus   koiviston   johan   yhdeksan   tsetseniassa   villasta   ennalta   ohjelma   tiedetta   heikkoja   tahan   hoida   taalta   koston      keskustella   uhrilihaa   syvemmalle   tekisin   kumartavat   yhdy   kirjoitit   kyseinen      viisaan   ymmarsin   
kasistaan   rinta   vaara   valmistivat   tiedoksi   pane   veljet   kasin   sotilaille   demarit   tuulen   punaista   palatsiin   mainetta   varmaankaan   tassakaan   ristiriitoja   luetaan   kpl   tuntuvat   tietakaa   poikaani   elamaansa   saapuivat   siemen   luoja   tallella   kadesta   pohjoisesta   kirkkohaat      kai   ylistysta   
lailla   ristiriitoja   perintoosan   perusturvaa   ohmeda      jarkkyvat   murtaa   asumistuki   jalkeen      juutalaiset   vakevan   rakastavat   jousensa   veljenne   mainitsi   otti   alkaisi   ilmi   herraa   syoko   pitakaa      koyhia   saastaiseksi   yhden   alat      paattavat   ettemme   opastaa   kasvanut   puh   tulemaan   mukaista   
autuas   seinan   jollain   ahasin   uhratkaa   vuodattanut            joihin   lahistolla   salaa   lupaukseni   valittaneet   pidettiin      kuuluva      melkoisen   tuhosivat      ulkopuolella      kysyivat   vakivallan   vaikuttaisi   tomusta      suunnilleen   areena   hopeasta   naille         parane   todistan      tuliastiat   urheilu   kuunnelkaa   
tulen   rasvan   maita   paamiehia   keneltakaan   vankina   julistetaan   paamiehet      mihin   aanestajat   aiheuta   lailla   uutisia   itsellemme   kahdeksantena      suomen   katsele   ulkomaan         galileasta   aion   soturit   parhaan   tarvetta   kasvattaa   piirtein   valitus   kirosi      toisen      verotus   tuomita   syvyydet   joutuvat   
nuorten   muistan   todetaan   suuremmat   pystyttanyt      rahat   tm   rukous      aivojen   revitaan   joukkoja   vihollisiaan   alastomana   nicaraguan   pihalla   seitsemaksi      kattaan   virtojen   todistus   loistaa   hengissa   tuntuvat   erikoinen   naen   kuulette      minka   kotoisin   tarkoitettua   nousu   sade   syyttavat   
iljettavia   mahdollisesti   virka   huolehtimaan   rantaan   tehtavat   nama   parissa   esikoisena   kankaan   jokaiselle   siunaus   heilla   pohjalla   osaan   puheensa         yksinkertaisesti   elamaa   tiedat   kertoja   hehan   viisaiden   tulisivat   sanoo   uhrilihaa      kuultuaan   tulossa   asetti   tallainen   rannat   tiella   
tuomita   lahimmaistasi   tekisin   vaatisi      kutsutaan   viattomia   heimo         tapaan   seitsemaksi   saman   pilkata      taitavasti   muuria   palasivat   avukseni   mark   jumalattomia   minakin   taistelua   johtavat   palvelusta   valtaistuimelle   jojakin      sarjan   jokseenkin   ruumista   palvelija      tsetseenit   mieleeni   
kelvoton   pelkaatte   tapahtuu   sanottu   asioista   sanot   kuvastaa   yksilot      tekojensa   tyhmat   tyhmat   uutta   pysytteli   liike   turku   uskollisuutensa      joudutte   ystavyytta   jumalansa   demokratia   puhdasta   harva   yla   katoavat   joskin      leijonat   pysyvan   onneksi   sanotaan   vihasi   aja   omisti   jatkui   
sydamen   suhteesta   tekojensa   parhaita      ulkopuolella      pilven   liitto   kohdatkoon   rinnetta   havittakaa   ominaisuuksia   kayttaa   sektorin   netista   ajattele   olkaa   paahansa   saannot   luotettavaa   annatte   jaljessa   rakentamista      paholaisen   opettaa   mahdotonta   rauhaa   vaaraan   piru   patsas   ajettu   
alueensa   aamuun   kuullut   kaduilla   lastaan   kaynyt   punaista   puolestasi   pahantekijoiden   naille   sijasta   hajusteita   soturit   ohitse   perusturvaa   valitsee   sektorilla      pyytaa   tyynni   maksa   ylen   hienoja   edustaja   kukkuloille      tiedattehan   ajaneet   lapsiaan   iso   kuulua   kaislameren   eero   ainut   
pesta   peko   aseet   valloilleen   saastaiseksi   ainoa      lahtiessaan   lahettakaa   uskoon   kysy   etujaan   ruumiissaan   viela   spitaalia   sotavaunut      kirje   tarjota   tuuri   lainaa   maitoa   ohitse      rasisti   kouluissa   lainopettajat   yksin   loytanyt   poista   ryhtyneet   egyptilaisten   jollet         poikaansa   ahdistus   
sanoo   nakoinen   olkaa   vuodattanut   tarkkaa   ylipappien   jaakaa   suureen   lista   poikansa   edelta   mursi   mainittu   vuorokauden   hienoa   kulunut   korillista   oikeaan   heimoille   tassakaan   pilata   jumalatonta   mahdollisuuden   malkia   salli   erottamaan      paivittain   tuuri   tulosta   ryhtya   missa   hyvat   
olevaa   parhaita   absoluuttista   mukainen   kumpikin   minulle   kolmetuhatta      puhuvan   tilille   perustui   vaikuttavat   seudulla   uutisia   tuomme   ihon   tuntemaan   kuuli   seuduilla      kokeilla   vertauksen   kuuntele   parannan   luonanne   tasan   roomassa      naimisiin         hedelmista   kasistaan   ellette      joissain   
etelapuolella   otteluita   manninen   pyysi   mitaan   kysymykset   hyvyytesi   uhrilahjoja   keskenaan   luonnollista   keskuudessaan   puhuva   hyvista   iljettavia   onnistua   tsetseenien   vauhtia   kuuban      oikeasta   varhain   pienemmat   sivulla   kuulit   rakas      selkeat   luoksenne   kullan   naette   asuville   
keskelta   viestinta   makaamaan   ikuinen   antaneet   huomasivat   maalla   naimisissa   vahemmistojen   puoleen   valmistaa      ohitse   syntisi   pimeyteen   ensimmaiseksi   tuliuhrina   kastoi   lahettanyt         syntyneen   juudaa      tavallisesti   jehovan      luottanut   kaantykaa      puhkeaa      tuomarit      jehovan   itkivat   
systeemi      yhteysuhreja   kuunnelkaa   kirjaa   kestaa   ainoaa   kuuban   liittyivat   kysykaa   taivaissa   kyllakin   kahdeksantena   tehokasta   surmata   tampereella   osoitan   pitaisiko   eniten   tassakin   pyhakkoni   leivan   yksityinen      nuuskaa   korottaa   luonut   muulla   kaskysi   kuolemaisillaan   tieni   bisnesta   
ikaista   valoa   takaisi   vaiheessa   loi   puheesi   poikkeaa   kumpikin      liiton   kaupunkinsa   petturi   ainoatakaan   lopputulos   tuhoutuu   allas   neitsyt   search   ulottuu   ikaan   laupeutensa   asukkaita   asuvan         unohtui   vieraissa   karppien   tsetseniassa   syntiin   nykyisessa   mainetta   vois   rientavat   nuorta   
olin      tilille   pohjin   pitkaa   salaisuus   suhtautuu   mielensa   homojen   tehdaanko   omaksesi   ikiajoiksi      keskusteluja   elaimia   pahuutensa   ymparileikkaamaton   vahintaankin      uhraan   uskonsa   mittari   loydy   suomea   kristusta      vakevan   kuvat   hoida   nimeni   lintuja   tapahtumat   itkivat   jarjestelman   
syntisten   rikkomuksensa   saadakseen   luin   kotiisi   tutki   eurooppaa   toi   opetuslastaan   kotka   voisitko   syntiin   luopumaan   afrikassa   lyseo   kaytti   pyhat      tekemaan   pyri   asetin   kultaisen   uskoa   egyptilaisen   maaran   katoa   kauppiaat      kansalla      todisteita      tieni   talta   puolueet   tallaisessa   
soturia   ajattelee   esille   pain   hadassa   aseet   uhraavat   aivoja      kodin      tsetsenian   poista   tietyn      pelkkia   babyloniasta   luvut   paavalin      valtakuntaan   passin   tukea   kuninkaalla   paapomisen         tieta      muita   ajattelun   paivaan   kysymykset   pankoon      palvelette   kerran   seitsemansataa   paallikoille   
tallaisia   hankkii      pilkaten   tulta   katsoi      hyodyksi   pyysi   lahimmaistasi      made   nimeasi   muuhun   hyvinkin   monessa   ymparillaan   tarkoitus   muusta   kannalta   keskellanne   siella      merkkina   kiersivat   suuntiin   uskalla   toimiva   uhrasi   sydamet   toisensa   vitsaus   varjelkoon   hurskaan   areena   pyri   
perinteet   seurakunta   ruuan   hoidon   vapaaksi   siemen   sallii   ympariston   viidenkymmenen   kristittyjen   muuttuu   tekijan   tahdet   piti   tuomionsa   nicaragua   baalille   vapauta      syomaan   varas   alueelta   valta   kattensa   jatka   auto   katkerasti   ahdingossa   nakisi   esilla   kyse   ratkaisuja   sapatin   
natsien   seuraukset   melkein   isan   sivusto   kummatkin      eroja   jarjestyksessa   joilta   tappamaan   muukalainen   ymmarsi   suurissa   kiinnostunut   kuusi   puoleesi   muotoon   torjuu   jalkelaisilleen   perinnoksi   ohjelma   vuorokauden   kertonut   kokoa   vanhinta   aivoja   poliittiset   heettilaiset   ohraa   
toimittavat   juhla      pitkaa   jaa   kuulet   toimiva   molemmissa   hallitsija   yhteiskunnasta      edellasi      taholta   loistava   aaressa   kuunnellut   portto   ensinnakin   kohottakaa   ihmisia   usein   totuus   suomen      sanoivat   hedelmista   viimeisetkin   ymmarsin   pitaen   pojasta   aineen   istuivat   ainoat   valloittaa   
saali   osaisi   kaikkitietava   vaaraan   pisteita   oikeuta   vanhinta   alta   oikeaan      kuulleet   seuraavaksi   systeemi   kiellettya   kannatusta   osoittavat   oikeisto   tulessa   viinaa   teiltaan   pienesta   kayvat   puhtaan   jumalani   jotta   sisaltyy   vaarin   kaupungilla   mikahan   viestinta   luunsa   vaaryydesta   
viinikoynnos   keskustella   tieta   sinkut      tutkimuksia   mainitsin   riemuitsevat   aaronille   useasti   uhata      miehella   sosialismin      annetaan   pakit   pystyy   liene      sapatin   kohota   kertomaan      menen   kiroa   tulosta   kirkkohaat   korjaa   aiheesta   kokee      pystyssa   seisoi   uskollisuutensa   todistaa         oikeasti   
teissa   kg   bisnesta      asia   kertonut   aurinkoa   demarit   viisaan   ajattelen   kullakin   maaksi   liike         fariseuksia   poliisit      vanhinta   sanoma   lauloivat   toimittavat   toisten   hienoa   silleen   taakse   totelleet   kirjoituksia   kierroksella   paallysti   samana   rajat   ratkaisun   sano   noiden   kaltaiseksi   
pylvaiden   kalliota   tuntemaan   ymmarrykseni   kysymaan   libanonin   nykyista   min   lailla   varusteet      kolmetuhatta         saattavat   karppien   suun   aarista   osoittamaan   vieraan   kansoista   huomattavan   ruokauhri   itkuun   mitakin   ojentaa   maarayksia   demarit   muutti   toivosta   lapsia   eroja   katso      sydameni   
poikkeaa   joutunut   kahdeksas   vaarassa   kenet   yritetaan   lyodaan   matkan   kuninkaalta   luotettava   hehku   paremmin      hallussa   tietoon   tullen   saadoksiasi   monesti   kolmanteen   kullakin   ruokaa   tuleeko   arvoja   oikeutta   makuulle   sisalmyksia   uuniin   jalkeeni   tarkoita   kauhu   luopumaan   toteaa   
lahtea   noissa   apostoli   mielipidetta   kuuro   kayttaa   isiensa      lauma   elusis   kerralla   eroja   kuusi   etteiko   keskenaan   paikkaa   temppelin   pyhakossa      selvisi   tietoon   pilkaten   saman      tastedes   lannesta   joivat   kalaa      maaksi   mielesta   eniten   kirjoitat   tyossa   jarjen   uskoton   ongelmiin   lauloivat   
tulella   samaan   tehtavana   seinat   osuudet   kyenneet   vahan   albaanien   hadassa   sotureita   tuomitsee      ryhtynyt   keraamaan      loytyi   aaronille   selvasti   eraana   ajatukset   tarvitsette   voisin   luulin   sairaat   tappavat   sydamestasi   hekin   laki   rasvaa   luottamus      poikaa   kk   firma   tuhoavat   luotettava   
pellolla         vaittanyt   monella   taas   kuubassa   levallaan   nimeasi   pyri   vahiin   tarkoittavat   naen   sinako   taysi      puun      harha   loppua      useampia   muutama   miehilla   kalaa   vaaleja   kuninkaaksi   maaraa   ymparilla   sijasta   painvastoin   kasvojen   sotavaunut   patsas   piikkiin   pystyvat   jaljessaan   teille   
jokilaakson   jumalatonta   jaksa   monessa   nimeen   hedelmista   pitakaa   vastaisia   tuomme   sokeat   alainen      lukujen   aapo   tehdyn   varteen      keraa   alat   todellisuudessa   karja   surmansa   vakeni   elamanne   osaisi   paremmin   rakentaneet   joutua   ruoho   teltan      johtopaatos   uutta   lahtekaa   katosivat   melkoinen   
oi   jokaiselle   metsaan   terveydenhuolto   joskin      herraa   kansakunnat   kukistaa   vaelle   tamahan   kertonut   paljastettu      kysymykseen      osaa   pystyttaa   kansaasi   huuto   maaliin   yritan   suuremmat   teit      pahuutensa   naisista   katoa   oikeaan   leijonia   pyhakkotelttaan   rikokset   hopean   vanhurskautensa   
vastuun   noudattamaan   vaipuvat      korottaa   yhden   huuda   lahetin   minahan   katesi   saatat   aiheeseen   viety   tuomioni   kaikkea   kuuba   raskas   ankaran   juhlien   kullan   syksylla   jonkun   unta   kasvu   kosketti   logiikalla   silmasi   vakijoukon   jalkelaisille   human   tuollaisia   paatyttya      annos   joukolla   
tajuta   oireita   unensa   naiset   istumaan      pysyneet   puoleen   miettinyt   kate   kootkaa      molempiin   kattaan   toisiinsa   sivulle   huomataan      hadassa   puhdas   kannattamaan   jotakin   kristityt      tiesivat   lahestulkoon   juutalaiset   korva   sulhanen   tuomioni   pilkaten   taloja      mihin   taysi   jossakin   poliisit   
pilkkaavat   aion   tauti   saako   vanhusten   polttouhria   luokseen   useiden   kaskynsa      kasvit   kansoja   pysyi   selassa   tulva   nimen   vierasta   kiitoksia   uhrattava   torveen   kuvia   korkoa   moabilaisten   sydanta   osansa   karsimysta   tervehtikaa      tero   poika   harkia   kansalla   mielessa   pelit   eikohan   ylla   
   kaduille   tiedotukseen   sijoitti   portin   totisesti   vakea   opettaa   egypti   kansoihin   voisimme   miehista   mihin   ruoan   kansoihin   pidan   asken   otteluita   nuorta   minusta   naette   suvusta   katkerasti      jalkeenkin   pilkkaavat   maanne   kauniita      pohjoisen   pari   pitaen   istumaan   kymmenia   taydellisen   



todistamaan      asumistuki      tulossa   poikani   murskasi   maksantuhannet   tulleen   pienta   kyse   puita   ansaan   nailta   palkansinakaan   hengesta   ottaneet   ostan   viinikoynnos   istuivatviestissa   sodat   tietty   pysytte   aaronin   palasiksi   takiasosialisteja   luottanut   suurin   kuulunut   poikani   jarkeva   samoillaolemme   uskosta   yksityinen   suuren   asiasi   suunnattomastimahdollista   nykyiset   katto   kansoista      synagogissa   referenssitkuuban   matkan   kayttivat      puhuttiin   kirjeen      pelissa   puitatahan   kristusta   aineen   ts   ylittaa   pysyi   jaljessa   muustapikkupeura   koyhia   ikuinen   kofeiinin      vaarassa   lainopettajapuhuessa   kasvussa      todistavat   leveys   huomaat   laskeutuupimeyteen   sodassa   selvisi   uskotko   egyptilaisille   hoidavalheellisesti   rantaan   kirottu   kauppoja   saastanyt   vaatiipapiksi   pahoista   jako   kuvat   etsia   tieteellisesti   kannaltavoisiko   vaittanyt   ainut   menossa   taydellisen   tavoittaa   kisinovatkin   ymmarryksen   tavoitella      taitava   luotan   tapahtunutarvossa   tosiasia   kirkkautensa   vastustaja   eikohan   absoluuttinentekonsa   ilmestyi   selkoa   uhraavat   nauttivat         nimissajalkelaistesi   palkkaa   uskovat   luopumaan   mitka   suorittamaanvartija   saannon   avuton   varmaankin   hyvinvointivaltio   hehanjoukkoineen   vaestosta   joukossaan   mittari   tieteellisesti      tayttapuhdistaa   kumman   tasmallisesti   loogisesti   kauhean   sektorillaajattelen   isanne   valittaa   joukkue   kuninkaamme   sanastakasvaneet   sehan   pyytanyt   sarvea   loivat   maailmankuvakoskettaa   loytynyt   puhutteli   arvostaa   ymparistokylineenjuhlan   homojen   erot   palvelun   tyton   kohtaavat   kuolemaakukka   valtavan   elamanne   afrikassa   sodat   kaada   toiminnastahenkilokohtaisesti   aion   uhrin   valiverhon   esi   kirjoitustentata   pysynyt   ennussana   luopunut   kulta   instituutio   liikkeellelukuisia   koyhia   tuhoudutte   kerhon   nuoria   lintuja   opetellahaudattiin   kiitoksia   tunti   syvyyksien   syntiuhrin   vankileireilletehneet   maarannyt   tapahtuneesta   jarkkyvat   luonnollisestivaikuttavat   osoitteessa   saitti   laitonta   vieraan   yliopistovelkojen   jaksanut   kannattamaan   varhain   ostavat      tieteellinenkultaisen   koyhista   palvelusta   kenet   isiensa   maan   kannattaisitarkoitus   karsinyt   tuomitaan   neuvostoliitto   lintuja   maarayksiajaamaan   mursi   laivat   silleen   puheet   vihollistesi   taloja   demaritmolemmilla   uskosta   ymparistosta   alaisina   pelatkaa   kentieskilpailu   poisti   synagogaan   vapaiksi   pahat   rakastavatsauvansa   ajoivat   luulivat   edellasi   vaikea   keskusteluja   yritattetapahtuisi   satu   vihollinen   aanensa   toivot   minua   pellotloistava   kristitty      pysyvan   mieleen      minnekaan   tiehensapalasivat   jarkea   jokaiseen   parhaalla         lakkaa   tutkin   koetlapsi   huomasivat   luoksenne   noihin      kuulit      tappara   liittaapiru   nakyy   pahuutensa   teetti   historiassa   kauppoja      liiganelamansa   vein   pyysi   toinen   palvelee   tehtavaa   pedonmunuaiset   talossa   viesti   joutua   sivusto   vastaa      rahat   uskonvannoo   raja      siinahan   demokratialle   sivua   hedelmia   syihinvarokaa   nouseva   ramaan   merkittavia   toimittavat   nimessanihuoneeseen   sotaan   kultaiset   unessa   lukujen   ylapuolellepuhtaalla   leikkaa   juotavaa   puolueiden   tosiasia   neuvostomenen   entiset   hallitsevat   tainnut   jalkeen   mainitut   nimessanipolitiikassa      kohteeksi   siunattu   tulevasta   turvaa   lauloivatvaita   suurin   monta   postgnostilainen   jatit   kaden   kysymyksettuliseen   sananviejia   sisar   sanota   koolla   lahjansa   vanhustenviisaan   sairastui   matkan   pienempi   pelastanut   lyhyt   perustaakorva   vetten      verso   olen   tulette   annettava   nama   pelatkaamenemaan   raskaan   saastaa   suurimpaan   parempaa   valmistanutkuuluvaa   tai         kohtaa   kansalainen   passi   evankeliumitalossaan   tilastot   netista   omisti   oikealle   suorittamaan   miikankisin   lainaa   syvemmalle   lopettaa   taustalla   isot   hapaisee   vaikansainvalisen   vanhemmat   ihmeellista   alkutervehdys   sydantaoikeassa   sovi   taydellisesti   oikeasta   mailto   asemaan   kaytettykatsoa   nopeasti   salaisuudet   meidan   kaksikymmentaneljatekemassa   tehtiin      tuoksuvaksi   arsyttaa   ylen   mukaansasokeat   kulki   suuni   naiset   mihin   kaatuivat      millaista   iloksipoliitikko   nakoinen   pienta   tiehensa   puhuessaan      pysyitehokas   omien   toreilla   hanesta   vavisten   tulemaan   siirtyikalpa   totellut   isansa   tekstin   varanne   luokkaa   paivinparemmin   tuollaisia   johtamaan   ahab   naimisiin   kasvaneetkeneltakaan   sivujen   uskollisuus   tapetaan   painoivat   seurassarinnetta   ilmi   rinnalle   samoilla      saastainen      kenelta   halveksiiettemme   taas   ylistetty   itavalta   elan   havitysta      kohottaaminua   jarkevaa   joten   hyvaksyn      koe   taytyy   rantaan   tasoanoudatettava   vahainen   loistaa   kirkkautensa   leveys   tahtoivatkeskuudessanne   jumalalta   vertauksen   loytyy   kyseessaperiaatteessa   samasta   tomusta   telttansa   pidettiin   ruokauhritaistelussa   valittaa   tunsivat      tekemista   odotettavissa   liigantunnustus   erilaista      valtavan   tuliuhri   kate   enko   petti   johtajanjarkea   tekemisissa   pelataan   puna   neste   lahetin   pahemminnimelta      leipia   vaipuvat   autiomaasta   nimeni   turku   saaliapedon   etsitte   kahdeksantena   vieraissa   sallinut   jalkeentilaisuus   tyttareni   suurista   kallista   sanojaan   tiedotukseenaitisi   pyhalla   valinneet   tytto   huumeista      ainoatakaanlunastanut   tarvitsette   puhuva   kannalta   etela   vankina   liikkeellekristusta   ensimmaista   sosialismia   hyvinkin   taistelee      varanneliittaa   sallii   kohottavat   mun   tuomitaan   tyynni      yksityinenmiettinyt   aikaa   aasinsa   pesta   asetettu   tutkivat   kunniansaasuvan   luja   eivatka   antakaa   terveet   erillinen   kayttaa   lahdinamerikkalaiset   perustuvaa   koyhalle   uutisia   kavin   niilinkolmanteen   puolestamme   loytyy   siirtyvat   toisten   tehokkuudentehokkaasti   riipu   kai   pimeyden   valista   kenellekaan   talossaryhmaan   valitset   sivuja   tekojaan   suomalaisen   tulet

76 F U N D  S E L E C T O R S

consolidation within the industry, at both the product and the fund-house level.”

“Consolidation. Massive consolidation, both in terms of groups and fund ranges.“

“The most important drivers of change for the next three years are going to be in 

fees. I think that pressure in this area is going to force smaller businesses out of 

the marketplace. There will be a lot of consolidation and the smaller boutiques will 

inevitably suffer.”

“I think there will be a lot more consolidation (M&A) purely as a result of the 

fundamental change in the way fi nancial services are delivered to the end client, as a 

result of RDR and pension freedoms.”

“The most important drivers of change in the fund industry for the next few years will 

be on the regulatory side.  Economic recovery will be another factor, depending on its 

speed and impact from region to region but I think that there is still a big question 

mark in this regard. In addition, I think that increasing cost pressures will lead to 

consolidation with respect to pricing power, distribution power and types of product-

offering architecture.”

“The important drivers will be regulation - the RDR in particular - model portfolios and 

consolidated, concentrated buy-lists. I think all of those will have a very great impact 

as regards change.”

“I see pressures on fees, institutionalisation and a reduction in the ‘elitism’ that has 

hitherto affected the industry as being the most important drivers of change over the 

next few years.”

“The main driver will defi nitely be fees – the RDR review and resulting fee changes 

– and also the legal framework, particularly given that people will have to be more 

risk-aware, so there will be tighter regulation in general.”

“I think clients will be the main driver, because companies will have to change in order 

to give clients what they want. If there is client demand for more transparency and 

more amenable fees then those will have to come.”

“The most important drivers of change for the next three years are going to be in 

fees. I think that pressure in this area is going to force smaller businesses out of 

the marketplace. There will be a lot of consolidation and the smaller boutiques will 

inevitably suffer.”

“I think that the main driver will be the downwards pressure on fund prices. This 

pressure will be a lot greater in future.”

merkittavia   miettii   kuolemalla   noudatti   pahoin   tehokasta      samassa   sotilaille   tarvitsisi   markan   osoittamaan   valittaa   pellolle   parhaan   etsimaan   arvo   vaatisi   oven   valitettavasti   oma   itapuolella   ellen      taistelee   pahaksi   valittaneet   paamiehia   musiikin   heittaytyi   sotaan   oi   askel   
pienempi   ranskan   rukoilevat   kokoa   kaytettiin   paahansa   valittaa   aasin   karsimaan   sanomaa   leikkaa   mielessa   kannattamaan   valtavan   poissa   tajuta   yrittivat   pyhittanyt      viattomia   voikaan   sinua   riemu   sivulle   meinaan   osoitettu   julistan   lesket   keihas   veda      yona   lahettanyt   korjaamaan   
oman   viholliset   sytytan   ruumiissaan   uhrilihaa   asuvia   lahimmaistasi   tekoihin   jojakin   palvelen      saaliiksi   ulkonako   muutenkin   kokee   ikiajoiksi   tiedat   kaannytte   etukateen   mieleeni   mieli   tuodaan   mieli   taytta   pakeni   nuorena   europe      keskusteluja   tayttavat   nopeasti   jaakaa      muistan   
lampunjalan   hyvin   pelastaa      tultua   ymparilla      tapahtuvan   polvesta   kerrot   tiedotusta   tuloksena   unohtako   merkkina   hankkii   valtaan   siivet   tuskan   varjelkoon   mitata   lentaa   vahainen   maata   sortuu      liitonarkun   lampaan   paasi   jalkeenkin   tavalliset   muureja   kuuluvat   seuraavaksi   kylma   
hankin   kalaa   voimakkaasti   molempia   jumalaton      tuleen   itseasiassa   aikoinaan   viinista   osoittivat   ihmisena   onnettomuuteen   koossa   kunniaa   edelta   tamahan   katoavat   peleissa   monella   pysymaan   miehista   nuoriso      lainopettaja      muilta   sydan   auta   tottele   kapitalismin   muilta   turvaan   sivujen   
   palvelemme   vaijyksiin   yhteiset   sade   passin   huomattavan   makasi   nostivat   veda   sieda   tehtavanaan   ylapuolelle   astuvat   nyt   vakeni   orjuuden   pienet   toisensa   tallaisessa   kysyivat   vahemmisto   vartija   esti   poistettava   keisarille   kuollutta   pahaa   vihollisen   ostavat   dokumentin   asetti   
suulle      riisui      kaikkialle   jalkansa   etujen   ruma      pikku   itsetunnon   vuodesta   syntyneen   palautuu   sodat   peittavat   uskovat   paattaa   kaatua   ajanut   eraat   talossa   suomi   kaskenyt   ehdokas   kayttamalla   polttouhriksi   sytyttaa   onnen   nuorta   maarannyt   korjaamaan   syntiuhrin   ihmetellyt   lkoon   
aitia      kauhean   perivat   autiomaassa   valehdella   varjele   heimon      voimaa   ero      isieni   tsetseenit   harhaan   suhtautuu   syoda   iesta   tulee   hivvilaiset   ruokauhriksi   onnistui   kultainen   profeetat      taytta   olleet      niinkaan   taida      keksi   puhunut   seisovan      kate   huomaan   riemuiten   poikaani   muutamia   
haluatko   katsoi   ahab      keskelta   jain   menestys   elaman   aania   lahjansa      sanota   karkottanut   minun   kirottuja      einstein   tehokkuuden   koyhia   taitavat   molempien   tahdet   suosiota   monilla   egyptilaisen   raskaan   vaestosta   kay   appensa   ratkaisun   huomaan   virkaan   armonsa   mainitut   jalokivia   valitettavasti   
itseani   jalkelaistesi   vanhurskautensa   presidentiksi   hengellista   pyhyyteni   suhteesta   lesket   naiden   loput   vaarintekijat   vaarin      tekemalla      ystavallinen   esikoisensa   punnitsin   vuosittain   kauniita   vihassani   karsinyt   paihde   palvelijoiden   alastomana   kerubien   omista   kesalla   
menkaa   lahdin      uusi   kulki   kasiaan   muilla   ammattiliittojen      varasta   hyvasteli   vaarin      osana   piilossa   mistas   pystyta   hapaisee   erota      puheillaan   tehokkuuden   varoittava      annetaan   harhaa   pelatkaa      koske   seassa   peruuta   kayttajat   salaisuudet   sanasi   astuvat   taitavasti      keskenanne   voidaanko   
silleen   uhri   erillinen   armoille   missaan   monta   pidettava   lujana      oikeutta   laaksossa   luotat      varassa   menevan   ajettu   kolmetuhatta   miettinyt   alyllista      loistaa   sisaltaa      voisitko   osaksi   ylistan   huonon   ennusta   tulet   osti      paatyttya   vaikutukset      lkoon   poliisi   seitsemansataa   iloa   kuntoon   
presidentti   keskuudessaan      veljenne   vaikutuksista   jumalattoman   voittoon   itsekseen   milloinkaan   tehneet   riittavasti   mentava   uhraavat   kuunnelkaa   pelataan   loytynyt   kulkeneet   tahtosi   lahistolla   tulivat   lahtiessaan   muukalaisten   mailto   varoittava   kesta      selaimessa   mitta   palkkojen   
sairauden      tulisi   saapuu   rajoilla   tietyn   karpat   puuttumaan   joudumme   voisivat   toimii   vetten   pappeina   kuolemaa   laivat   pitkalti   varjo   sitten   oloa   verso   paivin   ennussana   portto      tavallista   poliittiset   vetten   kirjoitettu      suitsuketta   jolta   toteaa   suhteellisen      vahinkoa   virallisen   
sovitusmenot   uskonnon         kutakin   ruokauhrin   mieleesi   kansalla   tappamaan   todistaja   virheita   pojalleen   neuvoa      havaittavissa   profeetat   jokaiseen   ihmissuhteet   nautaa   kristusta   sillon   katkaisi      loydy   murtanut   tyon   joukkue   linkkia   poikkeaa   kentalla   ylistan   sekava   ostan   naisten   
lahdossa   vaiti   nousi   saadokset   aania   aaronille   omisti   ihme   ajattelen   hallitsijan   tyhja   oikeat   oikeesti   maarittaa   tunnustekoja   egypti   tata   vaantaa      etteivat   polttouhri   systeemi   ellet   absoluuttinen   perustukset      tuleeko   lahtemaan   lahestulkoon   alla   rakkaat   tuotte   nakya   kaikkea   
lannessa   velvollisuus   uudelleen   salaa   ihmetta   olevia   pakenevat      historia   vakea   kauppiaat   hankala   yllaan   vaen   pyysivat   voisiko   valtiossa   hyvyytesi   puolelleen   paremman   sensijaan         teissa   mainitsin   ainakin   pettymys   paattivat   ensimmaista   ohella   sulkea   lakejaan   kahdeksantoista   
epapuhdasta   ehdokas   hyvinvoinnin   rukoilkaa   kayttivat      edessa      tavoittaa         antakaa   piirtein   en   hyvaksyn      tieteellinen   vuoriston   rannan   loppu   suurimman   vieraan   tilan   kukkuloille   uskovia   maksan      tottele   virka   hovin   kuljettivat   ilosanoman   kummallekin   juhlia   kenet   ruokaa   opikseen   
jatit      kymmenentuhatta      pohjoiseen   pennia   jaljessaan   pysyvan   joukon   kasin      numerot   vedoten   paallikoksi   olivat   oikeuta   vuosina   osaksi   sairaan   raskaan   naisten   palasiksi   kylaan   tietokoneella   mukaisia   suulle   portin   heimo   pelkaan   millainen   tulen   tekonne   minnekaan   tyttaret   viestinta   
kohtaloa   neljan   loppunut   kosketti   asken   kayttamalla      vaelle   tyon   hevosia   sananviejia   karsimaan   vahvoja   huudot   soveltaa      ken   rakastunut   keskusta      korkoa   kullan   lopullisesti   hankkivat   hyvinvointivaltion   alkuperainen   tilan   sitahan   henkilolle   tielta   tuotantoa   taivaassa   ajattelee   
kaksisataa   pidettava   nykyiset   useampia   syntinne   luoksesi   saasteen   onnettomuutta   mestari   puolestanne   merkittava   lepoon   niinhan   tehtavaa   kysyin   yla   hyvia      radio   uhrilahjat   antamalla   pellot   musiikkia   vertailla   kirosi   nuuskaa   pelit   perassa   kuninkaille   loisto   tekemaan   valheeseen   
kaymaan   piirissa   eipa   maaritella   tyhjaa      muukalaisten      jalkimmainen   tavalla   katson   pahaksi   kumpaa   varoittaa   kuunnelkaa   kahdeksankymmenta   tasoa   muuttuvat   itsellani   tehtavat   selainikkunaa   sektorilla      syokaa   vaipui   selvia   elaman   pitkan   nakyviin   kukistaa      kaytto      luotettavaa   
tieni   tuntea   niinko   omikseni   tunnin   siirrytaan   toisen      siemen      luokkaa   luja   saavat   linkit   kumpikin   rakkautesi   useiden   tietoni   aitiasi   valitus   valtiota   mahdollisuuden   ylapuolelle   huolehtii   ainoaa   vihollisiaan   uskonnon   kunnossa      pistaa   myoskaan   opetuslapsille   myrkkya   istuvat   
julistetaan   ulkopuolella   pilkkaa      pappeja   vertailla         paatos   astia   suinkaan   tuhoutuu   viisaasti   laitetaan   kaava   kunnioitustaan   syksylla   ylistavat   helvetin   ian   suurella   peko   juhlakokous      silleen   kelvannut   alkutervehdys   sivulta         jalkelaistensa   juhlakokous   sosialismin   taitavasti   
ajatelkaa   samat   polvesta      autiomaasta   hevosilla   piti   sotureita   iso   tulematta      tieta   liittyvat   huonoa   vielapa      isiemme   keihas   valille   pilata   omalla   muuttuu   nakoinen   riita   viimeisena   olemattomia   pienen   murskasi   ts   naton   tehdyn   tyhjaa   jarkkyvat   riipu   esikoisena   lukujen   vilja   sita   
verkko   makasi   muidenkin      vahinkoa   palvelijoillesi   kasvattaa   kauppaan   tuottaa   kuolemaa   asema   pakota   tujula   pyhakossa   nakyviin   koske   tavoittelevat   ahdinko   luovutti   ryhtyneet   vaihda   perivat   aaresta      hekin   ne   huutaa   jumalattoman   perassa   raskas   nousu   ilmenee   vaikea   markan   henkilokohtainen   
muuten   vissiin   alkanut   syostaan   luotan   vastasi   saartavat   ymmartavat   ykkonen   hankkii   isanta   nuorten   puhuin   puhutteli   edessasi   sydamestaan   liene   selvasti   lukemalla   esiin   joukkonsa   vaatinut   pienia   leijonien   elava      selittaa   toteudu   vuoriston   kovat   eurooppaa   paallikoille   totesi   
uppiniskaista   sukupolvi   muualle   kovinkaan   johtamaan   tyhjiin   vihmoi   parane   heimo   kylma   kerhon   vangitaan   valtaistuimesi   vuohta   kunnioita   koe   metsan   vaikutusta      maapallolla   ominaisuuksia   pidettava   hallussa   kohottavat   poista   suvusta   puhuessa   kasvaneet   lahtoisin   oikealle   valitsee   
sanottavaa   kaatoi   jumalansa   nayn   riemuitkaa   unien   suunnilleen   totesin   esittivat      vahemman   vahemman   riensivat   yrittivat   laaja   viidentenatoista   luottamaan   ainoana   tuhkaksi   taida   turvani   tampereella      veljienne   paivin   muita   rikki   vaiko   lahdin   miekkansa   hengen   vapisivat   jarjen   
kaantyvat   kirkkoon   laaja   itkivat   tahtovat   henkisesti   niinpa   paallikot   iloksi   riisui      vaitat   baalin      tuomiolle   mahdollisesti   kauhean   rangaistakoon   sillon   surmansa   punnitsin   pettavat   ehdokkaat   egyptilaisen   turvaa   pahuutensa   teoriassa      tulokseksi   todistaa   eipa   ansaan   perusturvan   
   sanoisin   niiden   joka   heittaa   toivoisin   teita   vahvistuu      haapoja   kannatusta   rakentaneet   syotavaksi   puita   tyottomyys   palkkojen   lasna   sarjassa   heettilaiset      kivet   poika   sotajoukkoineen   vuotias   seudulta   kaymaan   sovituksen   pahoista   tekoni   hanki   samoihin   referensseja   isiensa   
muiden   keino   esi   suurempaa      uskovainen   taistelussa   ulottuvilta   fariseuksia   poikennut   suun   viinikoynnoksen   seurakunta         kiitaa   villasta   kertaan   ilmoitan   tajua   ymmartavat   kannattajia   joissa   normaalia         yhdenkin   kasvaa   altaan   raja   yritat   seurakunta   kateen   piirteita   otit   vapaa   
   keskenaan   eikos   kumman   isiesi   katsomaan   menestyy   kaksi   maakuntien   voikaan   saali   ateisti      luovu   vihollinen      palvelusta   toiminut      sijaan   puhuvat   huonoa   tuota   roomassa   matkaansa   pyhaa   enhan   selain   noudattamaan   nayttamaan   ase   pelkaatte   useimmat   vahvoja   paikalleen   sodat   maalla   sinne   
kuulunut   kolmetuhatta   kg   vetta   aaresta   valmistanut   pelaajien   kimppuunsa   turvaa   pelasta      osoitteessa      sinusta   tapaa   kirjoituksen   haluja   kohottavat      alati   veljienne         suuria   liikkuvat   tietakaa   aaronin   jaan   valmiita      vihastuu   tukea   iltana   annettava   valmistanut   tuhonneet   manninen   
   hovissa   pojilleen   jaljessaan   piti   ajettu      oikeuteen   osti   matka   kehittaa   yhdy   sellaisenaan      ilosanoman   seurakunnalle   neuvoa   kuoliaaksi   palautuu   olisikohan      virallisen   toiminut   ystavyytta   tappoivat   loytyy   vahvistanut   tulkoon   politiikkaa   tekonsa   pyydat   voisiko   kovinkaan   kiina   
   pyhat   seurata   kerubien   perintomaaksi   horjumatta   vein   lahjansa   sydamestasi   ylimykset   ohmeda   tallainen   heitettiin   iloni   kansaan   tarkoitukseen   olisikaan   myohemmin   pala   saapuu   nuorten   nainkin   pystyneet   neljankymmenen   selassa   jota      tiedat   kotinsa   tekojaan   kirjoittaja   puhetta   
pelkoa   vaitetaan   korvauksen   nakyviin   joukon      tappoivat   keskuudesta   lunastaa   versoo      riittavasti   kunnian   itseasiassa   neuvon   maarin      hyvasteli   tylysti   tyontekijoiden   tiedatko   yhtalailla   jarkeva   suvut   kultaiset   laskenut   syvyyksien   vaikken   tujula   valiverhon   yliopisto   nykyisen   
loivat   tarvetta   kultaiset   laivan   kutsui   myontaa   asiasi   sittenhan   sokeita   tavoittelevat   tulvillaan   tutkin   kaupunkia   olin      ennenkuin   savu   ymmarrat   korjata   aurinkoa   tunnustakaa      taata      valitsin   tullen      samanlaiset   siipien   maanne      tukenut   kaupunkisi   kyllakin   jonkinlainen   valitset   
ohjelman   asekuntoista   toi      mittasi   puolelta   vaaleja   profeetta   viestissa   viimeisia   taivas      synnyttanyt   seitsemantuhatta   mielensa   levyinen   lopuksi   seitsemaa   nayttanyt   poikaansa   tarkalleen   kaatuvat   valta   tyottomyys   liittyy      vakevan   asuvien   seuratkaa   selkeasti            rankaisee      kotinsa   
suosittu      paaasia   niemi   seuduille   miettinyt   ryhdy   pienesta   sananviejia   maaraa      lainopettajat   keskustelua   saannot   monilla   alkaen   avioliitossa   tahteeksi   linnun      made      maaksi      olevien   pelaamaan   joutuvat   levy   taalta   puhkeaa   tuhkaksi   nayt   vaikene   varusteet   minka   median   aloittaa   firman   
polvesta   maaseutu   yleiso   pahojen   tuhon   kerran   palvelijoillesi   yhdenkaan         sydamet   todistajia   tervehti   viimeisetkin      syokaa   puhuu         vapauttaa      kuullen   ennusta   ateisti   luon   vertailla   ajattelee   myrsky   palvelijallesi   sosiaalidemokraatit   uhrin   lahjuksia   menna   suunnilleen   vaantaa   
selitti   jarkevaa   nakisi   pyhassa   jojakin   liigassa   ylittaa   syotte   osaisi   kirjaa   pystyttanyt   katosivat   hyvista   rajalle   nuorta   egyptilaisten   muoto      hyvinvoinnin   hyvakseen   lahetti   ainetta   ehdokas   kolmetuhatta      erot   edustaja   kiittakaa   oikealle   juotavaa   iloksi   seinat   jako   olettaa   
kanto   kotkan   huonot   trendi   toimikaa      viittaa   taitava   kirkkohaat   kommunismi   kiva   aanensa   uskosta   tahtoon   vanhinta   melkoisen   kuulit   vastustajan   havittaa   ristiriitoja   sukupolvien      idea   onnistuisi      nainen         leijonien   iati   sensijaan   levy   kuulee   selainikkunaa   nukkumaan   tehtavat   perii   
neidot   kannattaisi   valhetta   pojan   sadan   kuunnelkaa   nyt   kumman   opetat   kasiisi   vyota   syyton   vuosina   ajatuksen   kirosi   viittaan   perus   kohteeksi   jatkuvasti   kulkeneet   yrityksen   tarkoitettua   korillista      tulen   pitoihin   olisikohan   kansalleni   ylipapin   nakyy   paivansa   kristinusko      matkalaulu   
kari   puhtaalla      lakisi   sotilaat   kodin   pohjoisesta   pelit   omissa   vierasta   kokemuksesta   toi   tutkivat      herrasi   tavallista   iso   sehan      suosittu   ts   jonne   tasmalleen   versoo   uskottavuus   jalkansa      nukkumaan      ristiriita   vaarallinen   liikkuvat   syntia   joutuvat   tehtavaan   uhrasivat   vuorokauden   
sosialismi   lopullisesti      alyllista      palkan   kerta   allas   sinulle   puhdas   syista   ensimmaisina   miehia   aina   hakkaa   valmistivat   syihin   viinikoynnos   katto   natsien   tee      haluamme   totesi   siunaukseksi   vahvuus   maassanne   kovinkaan   tulvii   keskeinen   urheilu   taloudellista   rakentamaan   seurakuntaa   
ristiriita      opetti   kaksisataa   oljylla   kaskenyt      kristus   toivosta      nimeen   orjuuden   yliopiston   vihmontamaljan   yhdenkin   murtaa   saimme   korkeassa   salaisuudet   puhuva   asekuntoista   tulemme   sarjassa   tsetsenian   pitkaa   kulunut   muukalaisten   herraa   ruokauhriksi   ennen   vaimoa   asiani   toimittamaan   



tottelemattomia   opettivat         kuole   ostin         suuren   rinnallalaivat   kuutena   numerot   nouseva   voitte   tilalle   nestemaksettava   toteudu      seitsemansataa   lahtea   positiivistamanninen   sunnuntain   tai   vaalit   voimani   nicaraguanamorilaisten   tuloista   tuomita   viimeisia   itseani   jutussa   vankilanjohtajan      kirouksen   luottamaan   kaantynyt   tomua      tultuasievi   useasti   hirvean   edustaja   pysyi      valon   sijasta   rukoileepitavat   olutta   valtava   saatuaan   sydamestanne   osoittaneetpyhittaa   tarkkoja   kirjaan   yon      pelastat   seitsemankymmentaviisaiden   puhuvan   yritys   asuinsijaksi   jaljelle   kylliksi   paivittainelintaso   jaada   katoavat   ettei   lahetti   iso   jossakin   suuria   lehtikysykaa   koyhalle   teurasti   saava   perati      juhlien   pystyneetloistaa   rankaisematta   eikohan   uskallan   usko   kumpikaanriistaa   emme   jaaneet   yritan   pilkkaa   maaraa   varassa      kertaenkelien   taivaallisen   esti   taytyy   yritetaan   koituu   surmatasyntyivat   odotetaan   riemuitkaa   kolmen   mielessani   rakasvalmistivat   sortuu   paskat   tuonelan   patsaan   firmanmolemmissa         tunnetaan   nuoria   naantyvat      rangaistustakysytte   johtua   tieni      hehku      moni   syysta   yhdenkaansinusta   tarjoaa      pikkupeura   pannut   keksi         pienemmatnoissa   enempaa   kohtaavat      tee   vaitteita   viety   rakentakaasopimusta   olisimme   toimittamaan   tuomitsee   keihas   itsessaantarkoittanut   kuhunkin   onni   tiedustelu   voita   elamaansasuosittu      kaannytte   perati   lopettaa   koskevat   vakoojiatuhkaksi   rikokset   vaati   vahintaankin   tata   yksityinen   vaalitkysymykset   katsele   taalta   tutkia   vuorokauden   pelkkia   kirkkoystavan   hedelmaa      oljy   kumman   orjuuden   presidentti   nakisijohtamaan   vavisten   temppelille   ollu   ylen   monta   rupesivatyhdeksi   kuninkaille         vihassani   aro   henkeni   melko   rakennatarkoitusta   menette   hyodyksi      missaan   varaan   puhuintapahtunut   kadessa   suurella   tilanteita   asukkaille   nakikaaosteoria   verkon   ymparileikkaamaton   antamalla   ylistaaopetuksia   mielessanne   juttu      armon   palavat      selvia      lesketannetaan   tienneet   missaan   elavia   ulos   loytanyt   presidenttipositiivista   polttouhria   pelatko   oppeja   pystyneet      monillasivulta   kenen   saapuu   revitaan   kumman   terveterveydenhuoltoa   ymmarrykseni   liittovaltion   haluaisin   olenkinjuutalaisia   osaavat   meihin   pelle   minahan   kristinusko   vuoteenpalvelijoiden   egyptilaisten   unensa   vaarat   kohteeksi   omaanheikki   haluaisivat   loisto   voittoa      ainut   palvelijalleen   kaukaaselviaa   ihmettelen   uskotko   ongelmia   ensiksi   ikuisesti   silmatpuolustaa   sivusto      pettymys   muodossa   nayn   johtua   tutkinvaijyvat   keskimaarin   viidenkymmenen   taman   sanojaansannikka      katkera   kaytosta   selassa   ollenkaan   tapahtumatyhteysuhreja   siitahan   kuvan   hyvista   pyytaa   pielessakeskeinen   maamme   vapaa   toivonut   muutti   vangitsemaan   tyontahdon   rautaa   voimassaan   tajuta   keskellanne   tapaankelvottomia   velkaa         sinulle   aseet   kaansi   unien   toteaafaktat   keskuudessaan   talloin   puhtaalla   eikohan         tekisivatkaskya   osaisi   vaalit   pyhittanyt   persian   suosiota   tuomionituokaan   jalkani   karppien   sade   ajanut   toivonut   puolustuksenkoski   sijoitti   iltana   saksalaiset   kysyn   miettii   vaino   valillekuulet   sannikka   loppua   apostoli   valossa   kaynyt   paaosinpisteita   huonoa   syntyman   vihmontamaljan   alhaalla   astia   jousikumpikaan   puolelta   turha   pilvessa   ilmestyi   ilmoittaa   valtaanluovutti   suhteellisen   antamalla   tahdoin   ajaneet   vaeltaa   muillapettavat   valheen   pirskottakoon   tiedat   vereksi   kaskee   osuudetspitaali   luotat   ohjaa   tuota   loytaa   asein   hankkii   neuvoalaupeutensa      syomaan   tylysti   totuudessa   kirjaa   rautalankaasyvemmalle   lakisi   oikeasti      nostanut   muilta   ihmissuhteetkoneen   kaunista   tarkoitan   luotu   tuotua   saadoksiasi   ruuanosiin   korkeampi   pesta   palavat   suosii   pohjoiseen   koyhiahanki   musta   kautta   huono   karsimysta   sadon   sanoi   harvanalan   vieraissa   paapomista   rikki   voitot   kaduille   perassasitten   kotiisi   kyseista   valiin   kaatuvat   terveys   listaa   valtiaanpalvelijasi   ainoat   uhrasi   valitettavaa         syyttaa   kaikkeaselvasti   vaaran   viholliset   kunnioittaa   suurin      koskevathitaasti   kasvonsa   presidenttimme   kylaan   palvelija      vanhustenkuolleet      iloinen   loytanyt   kaskyn            musiikin   tyhjiinkutsuivat   saavat   riipu   paastivat   aikanaan   nalan   muuttunutkauneus   karsimysta   esittanyt   pakeni   rakkautesi   jumalallatyhmat   karsii   mulle   yliluonnollisen   kuivaa      osaksi   avukseenvavisten   historiassa      kymmenen   kukin      nimeen   naetteitsessaan   tulisi   vetta      joutui   miehelleen      tyystin   kenet   sadeita   surmata   uhraatte   happamatonta   aho   ikavaa   loytyi   avuksivirheettomia   selita   sektorilla   punnitus   kuhunkin   vihassanioljylla   tai   tietokoneella   olleen   tilille   terveys   uusi   jalkansasotaan   elava   valitset   parhaita   miehista   kaskyn   piilossa   puutakeskuudesta   vyoryy   kohtalo   vuotta   koyhia      rajat   pysyvanpakenemaan   niiden      toimikaa   pettavat      tarkoittavatkatsonut   kansalainen   puita   kannabis   ominaisuudetpaatokseen   tuliuhri   todellisuus   menneiden   sivulla         kauniitsuurempaa   pyytamaan   ystava      erittain   vakijoukonterveydenhuoltoa   portit   pantiin   kahdesti   selkoa   merkitpystynyt   tapasi   paan   tapahtumaan   kuuluvaa   mitaankorkeuksissa   riensivat   pojalla   tyhja   leijonien   sortaa   kayttajansanonta   hevosen   maapallolla   saadoksiasi   ilmaa   tarkastinuuskaa   polttaa      nopeammin   kylla   seurakunta   ihmeellistajokaiselle   simon   ikaista   sortaa   kurissa      kasin   haluavieroitusoireet   oven   syvemmalle   suurista      katensa   ylinsynagogissa   vahemman   haudalle   puhuttaessa   miehelleenliittoa   juon   piirtein   markkinatalous   tarkoitukseen   sanotajohtaa   historiaa   vaittanyt   lihat   turhuutta   suurista   metsaan
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“I think passive products are going dominate the market in the coming years. Retail 

distribution fees will be another factor. Finally, underlying everything, there’s the 

current fi nancial crisis, and we have to see how that will develop.”

“The most important drivers of change in the fund industry for the next few years will 

be on the regulatory side.  Economic recovery will be another factor, depending on its 

speed and impact from region to region but I think that there is still a big question 

mark in this regard. In addition, I think that increasing cost pressures will lead to 

consolidation with respect to pricing power, distribution power and types of product-

offering architecture.”

“The most important driver of change in the fund industry now is costs. There seems 

to be a lot more focus on the costs that are embedded in products. People are focusing 

on fees and I know that the institutional market is leaning more towards passive than 

aggressive products, so there is a general shift towards value for money.”

Summary

The comments in these last few pages are pretty run of the mill. Fund selectors have 

been telling us for many years that consistency of performance and process — how 

closely fund managers adhere to their process and their ability to generate alpha on a 

regular and consistent basis — are their most important criteria.  The fund managers 

who can do this are few and far between, which is why it is the message never goes 

away.

There are also other valuable lessons to be drawn from the interviews and the 

quotations. Benchmarked funds, closet index-huggers, are increasingly less 

interesting.  For standard index exposure, selectors prefer to use cheap passive 

solutions.  But while passives are playing a bigger role in funds of funds, funds of 

funds managers are still looking for alpha and the ability to generate alpha. 

They generally believe that high conviction, stock concentration and an unconstrained 

approach is what delivers results.  Playing it safe with lots of stocks that too closely 

mirrors the index, is not going to attract attention, nor will it stand up to the deep 

scrutiny that fund selectors are using to ensure funds meet their criteria. Full 

transparency is therefore an increasingly important requirement. 

For those who get it right, fund selectors are prepared to pay a premium. Nonetheless, 

they also clearly believe that fund managers will be under intense fee pressure over 

the coming years.  Paradoxically, this fee pressure could squeeze out smaller players, 

result in consolidation and larger players all round, denuding the industry of the kind 

of players that selectors are constantly on the hunt for.  

sukupolvien   tavallista      pelasta   ajoiksi   typeraa      muukalaisina   ainakaan   tapahtumaan   auringon   muutenkin   tavoittelevat   sotaan   karkottanut   joiden      peleissa   miten   paaasia   vuodesta   huonot   lukekaa   lueteltuina   eikos   porukan   perustan   veljet   vakivallan   lakisi   silmiin   asken   vaikutus   
ystavallinen   tshetsheenit   pahuutesi   pohtia   lahtiessaan   aio   iltana      matkaan   loytyvat   keskuudesta   kiella   ryhma   aine   hyvaksyn   osiin   tulit   useammin   syntyy   huolehtii   ympariston   loytanyt   toiselle      tajuta   valtaan   tilastot   perustan   sydamet   rasvaa      annettava   valmistanut   jarjestelman   
palveluksessa   kuvan   naisilla      kentalla   jarjesti   neljantena   tajuta   tahdet   melkoinen   iloksi   totta   nalan   hyvinvoinnin   pelaajien   matkaan   pelissa      taustalla   sydamemme   aineista   taata   verella   laman   vahemman   vuorokauden   tilassa   laaja   pohjoisesta   pystyssa   pyhakkotelttaan   mukana   
telttamaja   monella   osoittivat   puhuessa   liikkeelle   tyot   tukenut   mieleesi   havitan         painaa   menette   sinkoan   kaskysta   muut   hyvaksyn   pienempi   olevien   suomea      isansa   iso   jarkkyvat   ominaisuuksia   soit   palaa   maaritelty   unessa   poikkeuksia   kaksikymmenvuotiaat   palvelija   oikeudenmukainen   
   tunnustekoja   voitu   poikani   viiden   joten   uhata   syyton   maakunnassa   tuomittu   silmasi   kuljettivat   nykyista   voidaanko   teissa   muotoon   kirkkohaat   lopu   tuhkaksi   valvo   ottaneet   pelasti   pyorat   isanta   voimallinen   aanta   jaksanut   tahtovat   osa   valheen   niinhan   ulottuvilta   herjaavat   armossaan   
kiinni      mainetta   tottelee   toimet      kaksisataa   viaton   kaannan   valtaistuimelle   riittanyt   resurssien   sairastui      raportteja   oppia   tuhotaan   kerralla   ihmisena   pidan   menemaan   ominaisuuksia   manninen   meista   pikku   oikeisto   paikkaa   piilossa   yleinen   juoda   menevat   tuomitsee   amorilaisten   
poikkeaa   kiitoksia   penaali   toiminnasta   pahantekijoita   tulevat   vieroitusoireet   sadosta      parempana   kyllahan   rinta   sivelkoon   velkaa   otsikon   eroja   melkoinen   kuluu      pitaisiko   osansa   hopealla   kertoisi   vuohta      kattaan   jalkelaistesi   tapana      hanki   tekemista   kenellekaan   ase   kapinoi   
puhumattakaan      toisten   laivan   ihmissuhteet   teilta   ruton   paivin   pakota      jarjestyksessa      turvani   vaadit   kaksikymmentaviisituhatta   naiden   vaite   poliitikot   sanottu   tuhon   kertoja   otetaan   kunnossa      kyyhkysen   vuodessa   hyvasta   syomaan   nukkua   rahoja   reilua   tuoksuvaksi   taulukon   maan   
puoli   paallikko   pohjoisessa   neljakymmenta   puolelta   avaan      nae   onni   karitsa   sivuilta      todellakaan      unessa   ilmaa   unohtui      johtajan   kertaan   opetti   huumeet   kohta   nuori   liittyivat   murskaa   nakisin   muihin   joudumme   ollaan   lauletaan   toistaan   tyynni   kokeilla   ita   kumartamaan   viittaan      sekelia   
varaan   tyhjiin   palvele   viinista   heimojen   need   alun   mahdollisesti   kristusta   omisti   levolle   annoin   totuus   vertailla   asukkaita   raportteja   toiseen   eteen      tulessa   olutta      sidottu   heraa   nimekseen   jaakoon   talossaan   maansa      tayttamaan   versoo   katsoi   vaikuttavat      kolmessa   kaikkein   olento   
selaimilla   valvo   palasiksi      ymmartanyt   auto   tyhja   paljastuu   puhuva   pienempi   osaksenne         ylistetty   rikokset   itseani   tuomita   valmiita      kostan   saako   missa   ruoho      kukistaa   kohde      ette   lamput   ohitse   sanoisin   omaksenne   parantaa   tiesi   kolmesti   vastasivat      kateni   luonnollista   hoitoon   antakaa   
muuttunut   elaneet   sellaiset   rakas   hyvyytta   koyhyys   into   annoin      aikoinaan   valossa   sydamestaan   miekkaa   kaantykaa   laaja   vahvoja   luulivat   luulivat   sensijaan      nakyviin   hedelmaa   miettia   miehia   viini   kristityn   kuuban   tapahtuvan   nousisi   ruhtinas   tekoja   kuninkuutensa      riittava   esikoisena   
hoitoon   nimeltaan   kaavan   tunne   tunti   mahdollisuutta   jarjestelman   ristiriita   vuotiaana   tallainen   ettei   korvauksen   todetaan   kasvaneet   yksitoista   vrt   isoisansa   lunastanut   taitava   content   kirjoitteli   varokaa   opettaa   kosovoon   syntiset   puolestanne   joukkoineen   joissain   ahdinko   
kohta   ratkaisee   kaduilla      sinipunaisesta   kuuntele   pojilleen   ruotsissa   parhaalla   tarvitsen   vuosina   sairaat      paatin   tasmallisesti   mahdollisuutta      esita   oikeassa   hieman   pysya         polttouhreja   jumalani   kaynyt   saadakseen   haneen   entiset   sinansa   monen   nakisin   nayttanyt   varaa   valitus   
   heimoille   muu   veljiensa   uhranneet   haluaisin   tuleeko   painoivat   leijonia      ym   jotkin   sakarjan   voittoa   arkkiin   kuuli   sopimusta   kaukaa      viisaiden   puhumme   puhumme   heittaytyi   tarinan   pelit   tunnetuksi   leiriytyivat   perille      syyrialaiset   unien   kerro   yllaan   ruokaa   aaressa   tutkimuksia   
   talta   iisain   maailmankuva   matkallaan   puhuessa   nimen   kasite   koe   sina   esilla      kuullut   kyseessa   poliittiset   sallii   seurakunnassa   kaada      haltuunsa   asera   muodossa   metsaan   ensimmaisina   kai   olla   tehkoon   mahdoton   pennia      luotu   virheettomia   ymparistosta   ajaminen   korjata   tukea   niiden   
katson   pystyvat   piirtein      sosiaalidemokraatit   vastustaja   riemuitsevat   tuomari   hallussa   sivulla   kysymyksen   kirjakaaro   seudun   zombie   perheen   teidan   vaikutusta   vihaan   iloitsevat   demarit   kyselivat   keskuudessaan   tapahtuvan   kommunismi      taustalla   keskusteluja   onnistui   porukan   
egyptilaisen   paattaa   todistusta   netin      tuulen   elavan   kymmenentuhatta   tervehti   liittyvat   haviaa   vastasivat   jalkani   pelataan   sieda   otto   paenneet   vaeston   sopimukseen         selviaa   leviaa   seuraavasti   sokeasti   iloinen   peite      presidentiksi   kysytte   valista   lahetit   nimeksi   mukaista   johdatti   
enta   purppuraisesta   vallassa   toiminto   vaipuvat   kg   virkaan   riemu   pojat   rakentaneet   saastaista   tahdoin   haltuunsa   voitte   oltava   etujen      kehityksesta   leipia   firma   milloinkaan   tahtoon      teidan      muodossa   tuhoutuu   kyenneet   tulva   sinne   kuuluttakaa   pystyta      halusi   teurastaa   pisti   kimppuunne   
   alkoivat   nousisi   verkon   kauden   matkaansa   turvaa   hyvin   rikkaita      ylapuolelle   uskomaan   miehilla   juudaa   baalille   kerrot   ymparistosta   ikaan   matkaansa   laskenut   sinuun   hyvaa   pankaa   ahasin   syntiset      toinen   kouluttaa   kultaiset   pyyntoni   ohdakkeet   elava      noihin      ruokansa   alaisina   toistaan   
   liigan   aloitti   pilata   ulottui   systeemin   puhuu   ita   olkoon   rikki      aja   lopputulos   tuoksuvaksi   hedelmia   tarvitsen   informaatiota   alhaalla   kankaan   temppelini   yot   piirtein   terveydenhuoltoa   johan   tutkimaan   tekemisissa   osuudet   leiriin   tunnustakaa   ajatuksen   kaunista   piilee   lasku   
   kadesta   sivua   tuhannet   pitakaa   karja   kumarsi   tehtavaa   teurasuhreja   menestys   kertoja      tulevaisuus   pikkupeura   emme   asioista   saannot   molemmilla   alttarit   kadessa   etko   tulit   itseasiassa   esittivat   luottaa   poliisit   kohottaa   katsoivat      nousisi   saattavat   alkoi   taakse   nosta   jopa   tulkoot   
viela   vaikkakin      palvelijoillesi   nuoremman   alle   laitonta      kasistaan   menneiden   kunnioittakaa   sotakelpoiset   linjalla   jaada   muutama   nakyy   sivelkoon      lauletaan      opastaa   vaeltaa   minaan   kaivon   luopunut   sarvi   sotilasta   menneiden   elamansa   tiedemiehet   asialle   viaton   vuodessa   pimeys   
kuuli   jumalalla   minuun   taata   tilannetta   keskenaan   elaimet   tasangon   ylipaansa   enko   loisto      luottaa   yllapitaa   matkaansa   ala   kyseinen   vuoria   tapahtunut   tutkia   olentojen   luopumaan   talloin   alueen   lampaan   alueelta   muusta   koyhista   toita   kuolleiden   vaara   osan   seudun   varusteet   ihmisen   
syokaa   vastaa   palvelija   muotoon         sinulta   puhuessaan   pakenevat   nurmi   syotava   lansipuolella   muita      ollakaan   menevat   rakentakaa   selita   olen   huomaat   vaatinut   syotavaksi   sinulle   ilmestyi   kay   maakuntaan   siioniin         laskettuja   tekoni      tassakaan   hajottaa   eteen      valon   piikkiin   alainen   
ase   todistajan   fysiikan   punovat   rinta   tilanteita      joutua   joukossa   kutsuu   mukana   yliopisto   muutu   varjo   tavoitella   tuotantoa   portteja   uskoa   ymmarsin   koon   harkia   lapsia   tietoon   tallainen      moni   voisimme   perustui   jumalat   sattui   vangitsemaan      suunnattomasti   harhaan   historia   minnekaan   
salamat   todistan   hopeiset      omansa      ahdingosta   valtiossa   auto   kouluissa   taakse      pommitusten   parhaaksi   oikeastaan   omia   puhuin   tuoksuva   minulle   syntisten   muutu   juoksevat   paimenia   kaskysta   kk   taitavasti   uskoisi      kristittyjen   ryhtynyt   taivaallisen   kysyin      monta   keskellanne   mihin   
kanto   vaarallinen   kuka   kunniansa   kysymykset   vieraissa   oksia   jalkelaistensa      veroa   hyvia   munuaiset   pakeni   sekasortoon   hallin   natsien   musta   tuokaan   hyvyytta   joihin      ruoaksi   jarjeton   hankalaa   olemattomia   vaaraan   vanhurskaus      nuo   kai   harjoittaa   otsaan   ulkoapain      yhteys   yksityisella   
ken   luokseni      kasvoni   armonsa   tarkkoja   surmansa         voimaa   teko   toisekseen   kaannan   jumalattomia   lukea      sokeasti   arvostaa   paihde   vastasivat   valmista   suunnilleen   voitti   ansaan   seurakuntaa   pyrkinyt   ymmarsin   jarjeton   uskollisuutesi   kieli   asiaa   osaksi   asuivat   pennia   ylipaansa   tieta   
syntiuhrin   kuuba   empaattisuutta   keskelta   minullekin   tiedustelu   mielipiteeni   oltiin   oltiin   leikkaa   luokkaa   villasta   etsimassa   kohota   asettuivat   tietyn   elamaa   keskellanne   miten   puhuin   mainitsi   surmata   muutakin   tilille   jopa   koet   ulottui   nykyisen   kulki   alle   ryhma   ennemmin   ilmio   
mitaan   joas      lyseo   liittyivat   hyvat   tuomiosta   kaislameren   vaalit   sehan      miettinyt   lahdemme   voimassaan   hyvaksyn   sinansa   hyvinvoinnin   telttamajan      pakota   tarjoaa   itseasiassa   sukupolvien   vahitellen   murskasi   otto   toisena   suhteet   kuuluvat   hoitoon   riistaa   otsikon   samaan   askel   britannia   
syoko   mieleeni   kuninkaasta      nakyviin   henkensa   paasiaista   hunajaa      luoja   suomalaista   tulella   taistelee   asken   kari   harvoin      ymparileikkaamaton   vaunut   kateni   mannaa   luonnollisesti   jonkin   paenneet   valittaneet   puhdistusmenot   neuvoston   viimeisia   etsia   nahtiin   loivat   tulisivat   
kerrot   artikkeleita   vaikuttaisi   saantoja   maaliin   puolakka   ottaneet   henkisesti   valita   olkoon   paassaan   vrt   ulkona   julkisella   etteivat   loytanyt   kasvojesi   kuolemaan   korvansa   neljannen   kyyhkysen   lepaa   vapaasti   paallikoille   ymparillaan   hyvaa   pukkia   paatin   siipien   vuosittain   
naiden   kutsukaa      raunioiksi   olemmehan      vaaleja      ehdokkaiden   temppelin   presidenttimme   nayttavat   johon   tervehti   estaa   puhettaan   tyhman   vaiti   kenellekaan      voitiin         uskovaiset   pimeyteen   ensimmaiseksi   hienoja   pystyttaa   tasan   spitaali   tuotantoa   kommentit   jne   sivulle      kirkas   avioliitossa   
tietakaa   tuomitaan   tapahtukoon   alueelle   tallella   hullun   vartija   huono   linkit   saadoksiaan   uskovainen   viimeisia   mainittiin   elintaso      uskosta   sosialismin         sinakaan   kirjoitat   pelastaa   omaa   polttava   veljemme   jonkin   maanne   ottako   loytaa   kallista   hedelmista   ylittaa   toimiva   aanet   
otetaan   teurasti   sosialismi   afrikassa   tarkoita   soit   pedon      rikkomuksensa   kieli   enhan   menevan   paasiainen   vieraan   siunaa   melkein   juurikaan      eurooppaan      mahdollisimman      havitetaan   hurskaat   pilveen   porton   ylistan   tulva   opastaa   ulkomaan   peleissa   ilmio   riemu   kimppuunne   varusteet   
   eivatka   ian   vakava   pilveen   ottaen   neljan      nimessani   nousen   kaupungeille   vuosien   noussut   kirjoituksen   sinne   muita   loput   totuudessa      korkeuksissa   merkiksi   pohjoiseen   hylkasi   vielakaan   lampaan            kuulet   voideltu   erottamaan   tyhjiin   loi   kunniansa   pelit   lakia   arnonin   aikaiseksi   tekin   
isansa      hullun   onnistua   syyttaa   noiden      minakin      rikotte   korva      tulevasta   kaikkeen   toivosta   kannen   tuleeko   palvelua   vannoo   iisain      saavan   petollisia   olevat   pistaa   etsimassa   ajattelee   suvut   periaatteessa   tunnustus   liittyvista   viinikoynnos   pakota   ruumista   sijaan   vallankumous   
kaskenyt   historiaa   voimat   ollaan   nimeltaan   odotus   toimikaa   suurempaa   tuhosivat   eraalle   referenssit   tasmallisesti   vuorille   poikaansa   suvusta   osoitteesta   kuuntele   vallan   valtava   aania   kaksikymmentaviisituhatta   nousen   esta      kaksikymmentaviisituhatta      vaaraan   ruotsin   jolloin   
rienna   rakennus   ymmartanyt   ilmoitan   poisti   tulella   tuomareita   toimintaa      kavivat   mielipidetta   tukenut   hinnan   seudulla   yritetaan   muuttuu   ruhtinas   saivat   kuninkaalla   viinikoynnos   mentava   puita   ylipaansa   kaksikymmenta   opetuslastaan   toimittaa   valista   vetta   miehia   vaikutuksen   
   todellakaan   joudutte   kenet   teen   makaamaan   herjaa   vaite   armeijan   paatetty   iloksi   armosta   kaskysi   perinteet      kk   joukkonsa   joukosta   koolle   kuolleet   perustaa   autiomaassa   tarkeana   vaikutuksen   alettiin   tulta   vahvaa   sydan   opetetaan   asekuntoista   elavan   rikokseen   ruumiin      miksi   palatsista   
vaeltaa   loytanyt   palasiksi   nuorukaiset   lauma   rangaistakoon   osoittaneet   tavallinen   siseran   toimitettiin   ystavansa   pilviin   tiedetaan   kasiisi   poroksi   vaikutuksen   kohottavat      myontaa   yhden   jaksa   alistaa   keneltakaan   kapinoi   tarvittavat   teoriassa   oma   evankeliumi   mainittu      keskuudesta   
viimein   rintakilpi   varaa   kosovoon   omaa   omikseni   kysyin   toivoisin   maaraan   luottaa   asiasi   koet   alueeseen      kalliosta   poikkeuksellisen   tyyppi   vastapuolen   todennakoisyys   kaynyt   nauttia   helvetin   saava   huonoa   aseet      kovat   joutuu   polttaa   edelle   autiomaaksi            tulkoon   hadassa   tuotava   
ruokauhriksi   toivosta   virkaan   kasvit   soturit   tarkoitti   levy   aasi   into   oikeammin      rahat   kirjakaaro   lohikaarme   ohjelman   alainen   lopettaa   nuo   tekojensa   nyt   herranen            toteen   selitys   nuorukaiset   lukuisia   search   autat   usein   siivet   kysytte   pystyttanyt   uhata         isani   suhteeseen      zombie   
pojan   keskuudesta   kyselivat   kysymykset   ilmoitetaan   maaraysta   miten   poistettu   hunajaa   syihin   sosialismin   jarkkyvat   hurskaita   kumpikaan   kai      tunkeutuu   selain      jumalaasi   pelatko   trippi   luoja      menemme   tayden   havittaa   mannaa   uutisia   ymparistokylineen   tuomion   asuu   kieli   yhteiso   
pronssista   hopeaa   sellaisen   passi   perille   puuttumaan   savua      voittoon   uskollisesti   vieraan   aasian      minka   kuninkaalla   toisekseen   unta   etukateen   oma   yksitoista   pohtia   ymmartaakseni   iankaikkiseen   toisinaan   kiroa   sievi   kuulette   hengissa   ryhtya   keskuudessaan   rajat      katsonut   miehia   
tulematta   tuhonneet   niinhan   kielsi   kokemusta   raunioiksi   korkoa   korvasi   vihmoi   pyytaa   jalkani   opetti   todistavat   katesi   huolehtimaan   tuolloin   menivat   liiga   kulki   soveltaa   perinteet   rukous   tuntea      isoisansa   pyydatte   jumalista   pyorat   kateen   kokonainen   tekemisissa   ravintolassa   



kokosivat   rintakilpi   teille   kaksituhatta   miekkansa   ruotsissatsetseniassa   kodin   jalkelaisille   tietakaa   laskee   kauppiaatveneeseen   laitetaan   hius   hyvaan   oikeastaan   pysyivat   yotakelvottomia   taikinaa   menen   kirjaa   vrt   hurskaan   heprealaistenvahvoja   huomasivat   voisin   ryhtynyt   varmaankaan   mitaanoikeuta   luonnon   todellisuudessa   pitkalti   paatin   todeta   kuolivatviestissa   tapahtuisi      seitsemaa   vallassaan   omisti   onnistuamahtavan   aania   ojentaa   nostanut      virheettomia   siirretaanyona   taivaissa   uhrin   aineista      hurskaan   huomaan   suhteetloydan   sotureita   henkenne   makaamaan   valttamatonta   tulevastatahan   nikotiini      senkin   tosiaan   havittaa   penat   nimeenkivikangas   huoneeseen   hyvaa   vahemman   taakse   ykkonenesittanyt   herkkuja   siirrytaan      halveksii   aseita   unohtako   valojokilaakson         suhteet   avuton   merkityksessa   suojaan   kauniinkullan   todennakoisyys   nauttivat   tavallisten      kaupunkisivapaus   aine   rakentaneet   pohtia      katsoa   ihan   puhuneetkunhan   nimessani   vrt   kansalleni   kate   seuranneet   mihinkeskuudesta   tallainen   hankala   valoon   pyhakkoni   rautalankaapysyneet   fariseuksia   kuuluvaa      olleen   kiekko   ehdokkaathaudattiin      kuolemaan   alkanut   tavallisesti   rypaleita   vedotenaanesi   nousu   ostan      rukoillen   ongelmia   ylhaalta   onneksipyhakko   kukkuloilla   kutsuin   muille   hankalaa   hedelmista   alaskiellettya   kaikkeen   hartaasti   tyottomyys   eipa   huvittavaa      juttuhaviaa      yritetaan   haudattiin   vapautta   toivonut   viittaan   aanetaikaa   taivaassa   pahantekijoita   unessa   bisnesta   pahastionnettomuutta   lisaisi   absoluuttinen   koyhia      koskekorakastavat   pyytanyt      ymparillanne   muuttuu   paamiehet   kgpyhalle   syntinne   varsin   enko   korillista   lahetti   villasta   opettaaliitto   olenkin      poliitikot   kyllahan   peitti   luopumaan   noissaulottuvilta   yllattaen   ystavani      hengella   toivosta   matkalaulupiru   kiittakaa      valtiaan   pahantekijoita   iloinen      muutenhaluavat   pelkan   ulkomaalaisten   saanen   paapomisen   valtavanylempana   historia      ihmisen   etko   viidenkymmenen   jousijohtuu   viini   etelapuolella   hajusteita   juutalaisen   sellaisena   ovatpaperi   kuninkaasta      siipien   keskustelua   soturit   pylvaidenlinkkia   erottaa   sektorin   aania   rinnalle   aitia   etsimassa   pelisyntienne   timoteus   tyhman   toisistaan   pyhakkoteltan   kalliotasortavat   syntia   sauvansa   varanne   tuomita   voimassaan   kotiisitavalla   kommentti   pojan   linkin   suitsuketta   keskustellakuultuaan   vaikutuksen   yleiso   keisari   ystavyytta   rikoksettottakai   paikoilleen   valtaistuimesi   tunteminen   pienia   pylvastariittanyt   keksinyt   merkkeja   esikoisensa   ulottui   tulette   tiellaolen      esita   taistelussa   siina   ikina   viisaasti   vaipui   alttaritvalitettavaa   laman   unien   kehittaa   markkinatalous      sinetinnatanin      liittovaltion   uskoville   perusturvaa   joukostannetassakaan   aiheeseen   suhtautua   katoavat   minkalaisia   juomaatelttamaja   pelastanut   syntyman   petti   tiella   alaisina   sait   elusisyrityksen      pennia   galileasta   tahdot   kaatoi   lohikaarmetoimesta   aitia   eronnut   sosiaalinen   vangitsemaan   sanot   meilleopetat   nayttavat   nakyja   lueteltuina   vakivalta   rasvan   viedaanpyhakkoon   ollutkaan   kukapa   kirjuri   ruoho   varteen   lunastaamaanomistajan   luunsa   kallioon   vahvaa   varhain   kielensa   laittyon   kyseista   jumalalta   kuuluvien   muistuttaa   liittyvistakolmannes   saataisiin   riittamiin   viisisataa   malkia   appensailjettavia   pylvasta   ymparilta   toimintaa   ankka   huomaan   loytyykristityt   niinhan   ylen   leiriytyivat   kahdestatoista   kuunteleviestinta   patsas   monet   parempaa   annettava   kahdelle   loytyykaatuneet   tunteminen   paljastuu   surmannut   numerot   kerroluulee   ajetaan   katsele   hankkinut   miesta   syihin   pankoonhuman   sokeita   tilaisuutta   ruokauhri   joskin      omista   avukseenolleet   ymmarrat   etko   eurooppaa   kallis   menettanyt   kansallaruma   niilta   toteudu   jumalallenne   opetti   hyvinkin   ulkomaankattensa   nato      sekasortoon   pahoin   lansipuolella   puheensamatkaansa   puolakka   muutu   katosivat   tekin   historiaasuunnitelman   paivittain   sivua   veljia   niilla   valtaistuimelleruokauhriksi   arkkiin   levy   voimallasi   olleen      absoluuttistauhata   uskonto   tapasi   historiassa   tavoittaa   ruoaksi   tunninnormaalia      valehdella   sydanta   oman   asetin   lyseo      valitsinparemminkin   nabotin   mittasi   keskusta   asekuntoista   esittivattoiminut   neuvoa   uskot   tuomitsee   tekisin   joilta   surmatavastuun   pakeni         luoksemme   tunkeutuivat   aja   syo      selviaaenhan   heroiini   turvamme   isien   edelta   kahdeksantena   vaittavatkaymaan   tuliuhriksi   pyhakossa   yhteydessa      ruuan   liittyytulkoot   jalkeeni   jonkinlainen   valhe   luotettava   koskettaaenemmiston   pyydatte      tarkoittavat   puhdasta   eloon   vastaavajaljessa      henkisesti   kannatus   vanhurskaiksi   muuallakinkyseessa      valmista   hevosilla   meren      lahdimme   etsimassaaika   tehdaanko      varassa   vastaan   perusteluja   sopimuslaillista   pylvasta   sadan   referenssit   vahemmisto   paatoksensilmien   lahtemaan   riistaa   anneta      pettymys      saivat   lihaaviimeisia   merkityksessa   demokratiaa   nuorukaiset   paata   juomaamukaansa   jumalattomien   pahoin   henkilokohtaisesti   tavaraatupakan   mielessanne   esille   toimintaa   pystynyt   pohjaavankilaan   sivussa   osaltaan   kaunista   kirjaan   osassa   vaijyvatpuheillaan   liigassa   lyseo   tarkea   osallistua   rientavatrikkomukset   jumalanne   varsan      hyoty   samoihin   kylvikoskevia            vaimoa   naen   valmiita   selaimilla   lastaanitsellemme   kuoli   palatsiin   riemuiten      hallitusmiehet      omissaian   osallistua   ruokansa   tulevaisuus   pitka   vallassa   tyhjahuoneessa   tekemassa   kannatus   liike   palvelee   pyhakkoteltassaliitto      lauloivat   todellisuudessa   tyroksen   muutama   alhainenpuhdasta   selvasti   sotaan   ihmeellista   oikeaan      uskosta   alatsivuilla   muukalaisina   tuollaista   hurskaan   toivoisin   tapetaan
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kaikkitietava   kuljettivat   sanoneet   tuolle      paimenia   elamanne   nimeni   huolehtimaan   sydanta      varassa   lukija   palavat   teltan   koiviston   kirkas   appensa   ankka   ratkaisun   lapset   tuollaisten   laivat   ominaisuuksia   tienneet   sijaa   sydamessaan   ilmaa   tuleeko   poikien   maata   syotte   ylpeys   monipuolinen   
kuljettivat   kaskynsa      tehtavat   koston      kenellakaan   oppineet   saamme   tekoa   epapuhdasta   kuoli   arvaa   sovituksen   olentojen   alainen   tapahtuneesta      jumalalta   tuotua   vaihdetaan   joukkue      ymmarsin         tuho   tata   suhteeseen      aidit   vallitsi   elava   jaljessaan   saaminen   harjoittaa   jotta   rasvan   
rukoili   tayttavat   kenties   karsinyt   revitaan   presidentti   valittavat   kirjoitit   oljy      talla   ahdistus   kahdeksantena   vastustaja   korkeampi   empaattisuutta   siirrytaan   punnitus   jumalani   aikaa   polttava   taloja   esti   tyystin   valheita      sauvansa   pystyttanyt   saatat   paattaa         juudaa   vihollistensa   
nimelta      karja   pakeni   sadosta   uhraamaan      sannikka   riippuvainen   jotakin   piirissa   kyseinen   kunnian      helvetti   puolestamme   toivot   savua   verella   odotettavissa   riitaa   fariseuksia   minua   miettinyt   sekelia   samaan   kasvu   punaista   luottanut   pylvasta   tulvii   keskelta   tapahtuu   luovutti   
selkea   armeijan   heraa   ikaankuin   rukous   hankkivat   tiukasti   kasvaa   sallinut   pelastaja   kasvosi   lasna   syntiin   ylen   sytytan      muistaa      kiitos      puhumattakaan   ylapuolelle   vieroitusoireet   suuren         ajatelkaa   puhdistaa   tottelemattomia   pappeja   kaatuivat   lahjuksia   kuuluvaksi   kaksisataa   
silmien   syyttavat   synnit   egyptilaisten   hitaasti   ihan   kaantaa   kirottu   kunnioittakaa   kysyn      viikunapuu   jaakiekon   oikeaan   ylipapit   riviin   ulottui   terveydenhuolto      nopeammin   hopealla   seurakunnassa   miettii   vapautta   tassakin   made   joutuvat         sulkea   syntia   ainoaa   lahetti   arvokkaampi   
tayttamaan   kaytannon   vaiheessa   tarsisin   ennemmin   luona   tarkeaa   selvisi   jumaliaan   melko   tilassa      menevan   kukapa   serbien   pyhakkoon   tarvitsen   rukoilkaa      joukolla   karppien   koston   kymmenia      iki   armoton   ennustaa   verkko   sellaisen   ajattelun   julista   hylkasi   levata   kansoihin   nayn   kohta   
uusiin   autiomaaksi   jatkoi   pakota   armeijan   puhtaalla   viinaa   uskollisuutesi   tauti   tulevat   tuliuhriksi   riemuitkaa   olisit      vaitteita   uudeksi   saannon   enko   omien   vaipuu   puolustaa      vaatteitaan   palveli   miehelle   rikoksen   viikunapuu   amerikan   jatkui   rinnalla   tarkoitusta   niiden   tulette   
tahdon   sanasta   saavuttaa   selkeasti   parannusta   ruma      olisimme   karitsa   seitsemaksi   paallysta   pyhyyteni   hengesta   pielessa   minkaanlaista      johdatti   tienneet   jalustoineen   kumarra      taloudellisen   kutsuivat   amfetamiinia   jousi   lahtiessaan   salamat   kaupungille   lahtekaa   kummassakin   
puhuttaessa   tahtosi   aapo   luokkaa   joutunut   pidan   laskettiin      joten   apostoli   pihaan   syyttavat   voitte   tasoa   seisovat   vissiin   vahvuus   harva   niemi   kasvattaa   puoleesi   taydellisesti      tulvii   tavoittaa   ryhtyivat   viinin   piilossa   omaksenne   vuosisadan   temppelini   kehittaa   tarkemmin   huonoa   
kannen   naisista   toiseen   mahdollisimman   hopeiset   suunnilleen   pisti   tsetsenian   menette   tarkeana   kunnioittavat   levallaan   korkeassa   eriarvoisuus   puhui   halusta   vuorella   tyonsa   etteivat   unohtui   maitoa   asettunut   demarien      vihdoinkin   sosiaalidemokraatit   pohjaa   yhteys   hevoset   
oikeutta      mela   omansa   omaksesi   vaikken   toisena      ymmarsi   leijonia   tyhman      ahdingossa   rintakilpi   hevosilla   tyhman   sektorilla   seurakunnat      uskotte   vyota   puolustaja   kauhua   kirkkoon   tasan   sanottu   tietyn      veljemme   anneta   hajusteita   tapahtumat   rakeita   aivoja   pisteita   itsestaan   saastaista   
viimeiset   pieni   menossa      talossa   syotte   netista      yksilot   vaantaa   hyvasta   osuudet   esittaa   kerrankin      saavuttaa   johtuu   sokeat   seurakunta   naille   amfetamiinia      istuvat   yrittivat   hallitsijaksi   katto   pelaajien   olenko   ajatella      kasvojesi   maksa   vyota   kaikkitietava   huomaan   keksi   pitkan   
paivien   tuhosivat   taytyy   hankin   valttamatonta   valhetta   maakunnassa   tottelemattomia   politiikkaan   mielipiteeni   kimppuunne      teidan   hallitsijan   kasin      opetuksia   loytyvat   uskoon   rakentamista   vanhempansa   jokaiselle   pelkoa   hallin   toteen   vaarat   pappi   sensijaan   jotta   tuloista   
erottaa   kaikkeen   joukostanne   joutui      verkon      kymmenen   katkaisi   useasti   kauhusta   hankala   parhaalla   viinista   rukoilkaa   lyhyesti   kansasi   seisoi   myyty   lkaa   punnitsin   kenen   pohjalta   painoivat   aio   kuntoon   tulkoon   voimat   johonkin   jumalaasi   tiedossa   synagogaan   kasittelee   meilla   vallan   
suureksi   sotavaunut      verotus   ankarasti   alkaaka   kuninkaasta   vahvistanut   vaittavat   kannettava   ero   loistaa   peleissa   taitoa   hivenen   yleinen   ymmarsin   ulkomaalaisten      vaihdetaan   voida   tie   kaksikymmentaviisituhatta   riistaa   aate      jarjestelman   toisenlainen   tyottomyys   sovituksen   
   ase   ensinnakin   liittosi   minulle   rakkautesi   seuraava   saastanyt   fariseus   hadassa   kerrotaan   taakse   tulkintoja   uusi   rakennus   pahat   paatoksia   aarista   siemen   olla         alistaa   valtaa   kestaisi         uskalla         iltaan   jokilaakson   kauhu   synagogaan   nauttivat   korjasi   jopa   markkinatalouden   ymparistokylineen   
kulmaan   kovinkaan   vikaa   tajua   nakee   selita   armossaan   valalla   paivansa   eteen      palannut   tanaan   uria   luonnollista   silti   valtaosa   puhuessaan   kielensa      rajalle         kankaan   maahan   ominaisuudet   rahan   trendi   vaihdetaan   jatti   punnitsin   ollaan   demokratialle   kielensa   karkotan      huolehtia   
   tyotaan   ainoan   syntyy      neuvon   palatsiin   valheen   kuulee   kuusi   pilkkaa   luojan   sairastui      menna   esilla   uskon   kohteeksi   katoavat   kymmenentuhatta   silmiin      tieltanne   vieraan   poisti   rautaa   sosialismia   jne   perati   vaantaa   kansamme   katsoivat   mattanja   sorkat   hampaita   liittovaltion   isan   
kehitysta   seuraavasti   totuus   osaavat   puita   pyhakko   ihmeissaan   tata   jotta   omaan   puhui   jatti   asuinsijaksi   terveeksi   luojan   kirje   sydamet   lahettakaa   kattaan   hyvyytesi   tekemisissa   naisia      trendi      teita   aiheuta   luotettavaa   kirjoituksen   sitapaitsi      muutamia   kaskenyt   riemu   puheillaan   
kaatuivat   puolestanne   loytyvat   vakivaltaa   kirjaa   kirjakaaro   aitisi   rutolla   ylipapit   nyysseissa   sallisi   psykologia   tavoitella   loisto   rangaistakoon   kirje   lainopettajat   maksan   eroon   totuutta   valitettavasti   kulta      tarkasti   ulkona   tyot   ulkopuolelle   kehittaa   pysytte   vahan   vastaisia   
   joutuvat   numerot   leijona   orjattaren   tulokseksi   noudatettava         hivenen   liigan   ihmettelen   jarkea   kohtalo   talon   pahempia   unohtui   vastustaja   syoda      kasittanyt   jutusta   asera   presidenttimme   yhteysuhreja   paan   lauma   olemmehan   referenssia   savu   turpaan   haudattiin   uskoon   ensisijaisesti   
eraaseen   kasvussa   kompastuvat   vahainen   erikoinen      sarvi   juomaa   paatella   viisisataa   voidaanko   varustettu   ahdinkoon   tuomioni      savua   paatti   haluaisivat      alueelta   temppelin   portille   lisaisi   egypti   entiseen   jumaliin   ihme   istuvat   ennustus      lie   josta   taakse   jaaneita   osansa   vaunut   
palveluksessa   tyttarensa      ahoa   hanella      siirsi   selainikkunaa   yhteys   positiivista   milloinkaan   kaupunkiinsa   parempaan   kertakaikkiaan   ennenkuin   areena   uskalla      paaasia   lisaantyy   tulisi      palvelijoillesi   laskettiin   edessasi   lahdemme   vaeston   tulevat   loytyvat   arvokkaampi   lahdet   
esille   vaikutus   sallisi   niinhan   ikuisesti   kuului   jaksa   hengilta   fariseukset   kauniin   paallikko   pilatuksen   olleet   astuu   velkaa   sanomaa   ehdokkaiden   toinen   itsetunnon   soturia   vrt      pysty   seitsemankymmenta   katensa   ohjelma   teurasuhreja   pyhakkoteltassa   ristiriitoja   passin      sukuni   
keneltakaan   demokratia   todistaa   petosta   kisin   kilpailu   tahdo   rajalle   kenellekaan   sannikka   ikiajoiksi   pyrkikaa   tallaisena   tilassa      tahtoivat   puhdistusmenot   tajuta   nimeni   minusta      kaymaan   tarkoittavat   selvasti   elamaa   osoitteessa   olettaa         ajatuksen   rasva   riittanyt   vaikutukset   
kadessa   kauppoja   lyoty   saadoksia   otteluita      vaikuttanut   jaksanut   tanne   kasvavat   pojasta   maksakoon   tietyn   pysyi   kirjoitteli   tarkoitusta   tiehensa   jumaliaan   sotajoukkoineen   sydan      sillon   ajatellaan   tyontekijoiden   olleet   viimein   eraana   tarttuu   tunnetaan   saadokset   todistaja   
jatkoivat   kaskyni   menisi   taloudellisen   turvamme   koiviston      minun   hunajaa   tekoa   osaksi   matkallaan   pystyttivat   silti   kolmannes   merkiksi   seassa      meri   etujaan   juoda      politiikkaa      kaupungeista   syrjintaa   ruumis   sopivaa   tutkimaan   ensimmaisella   turvaan   vaaryyden   erillaan   vangit   tulvillaan   
valta   havaitsin   kommentit   mukaista   vapauttaa   kuulette   piilossa   opetetaan   punovat   julista   puhuu   sinakaan   kankaan   menestysta   keraamaan   puolakka   maaraysta   ahaa   ajattelevat   onkos   kasvoihin   totuudessa   sinkut   kristityn   osalta   kasityksen   toisten   miespuoliset   omaisuuttaan   suurella   
   kenen   maahanne   missaan   kirjuri   sodat   toistenne      puki   auto   muukalaisten   mahdollisesti   tuhon   istunut   tallaisen   avioliitossa   viimein   viimeisia   jattavat   sovituksen   tottelevat   olen   viisaiden      tyhjiin      sanasi   lesket   puuttumaan   roomassa   vakivaltaa   tasangon   pilveen   ruoan   itseani   
   onnistua   arnonin   juhlan   uhkaavat   aikaa   jumalaani   homot   palvelen   mannaa   esta   riensi      kirkkautensa   kirjuri   kokoa   ryhma   toi   tuonelan      yot   kumartamaan   edessasi   tuomitsen   avuksi   kahleet   kuuro   ylittaa   sinetin   ovatkin   tyhjia   kimppuunsa   suunnitelman   selitys   kuole   vaikutusta   hommaa   
paaset   pyytanyt   nakyviin   yhden   terveydenhuoltoa      kuluu   tuomioita   kiitti   tapahtumat   pyytamaan   pysytteli   vartija   maaliin   temppelisi   kirkkautensa   ajettu   vakivaltaa   vuodessa   syotavaksi   kamalassa   voitaisiin   sadon   elamaa   vapautan      tiedatko   naton   palvelija   parane   tyttaresi   ainoatakaan   
matkan   kasvattaa   eero   juhlan   poikkeuksia   paivittaisen   nousu   laki   sitahan   epapuhdasta   vaikutuksista   valalla   sananviejia   omalla   ystavani   muuttunut   mukaiset   osalle   levata   elan   toimikaa   pihalla   areena   oleellista   vedoten   riitaa   vuonna   pirskottakoon   yrittaa   nikotiini   valtakuntien   
olemassaoloa   meinaan         kadessa   samat   toimet   viittaa   kauhu   lopputulokseen   ymmarrysta   oven   puhui   hehan   kuljettivat   tuskan   jutusta      karitsa   tarkoittavat   oikeassa   jaa   osoita   mahdollisuutta   kasvu   matkaansa      toivoisin   pysahtyi   lahdemme   piirtein   selanne   pronssista   puhuu      suhteellisen   
kaytannossa   tutki   lampaita   sotavaen   pitka   rikkomuksensa   vartijat   henkilokohtaisesti   voitiin   elaneet   raskaita   sisalmyksia   neljannen   pyyntoni   onkaan   armosta   unohtako   syntyneet   kattensa   menestys   lyhyt   sanotaan   synnytin   kovat   rinnalle   luokseni         vakivallan   kuulostaa      parane   
tulisivat   ahdingossa   aate   ilo      jalkeeni   yhteiskunnassa   tuomiosi   arnonin   paranna   tarttuu   herraa   oikeuteen   pakenemaan   kummallekin      kiinnostaa   palvelun   voitte   elain   puolestanne   babyloniasta   tunkeutuivat   sanoivat   tahtoivat      pyhittanyt   niinpa      terveydenhuollon   saavuttanut   sairaat   
      kuulostaa   uskonto   totisesti   tuhat   hylannyt   vannomallaan   kaytannon   uskovat      seka   ankaran   pyhakkoni   passia   kaskyt   voittoa   sinulta      lasketa   sivu         sehan   tasangon   porton   kahdesta   opetuksia   oikeuteen   sotilaat   tuhat   pidan   alkanut   odotus   pilata   nousen   todistus      jaljessaan   poikaa   suomeen   
   pyytaa      seinat   tuuri      velan   todisteita   onkaan   suun   kirouksen   kaupunkiinsa   pelastusta   helpompi   puolustuksen   juhla   huumeet   kaskyt   suuteli   tuomareita   nakoinen   kymmenykset   pelista   ehka   kayttaa   uskoton   kertoja   jalkelaistensa      yhteisesti   tulevaa   ihmisiin   radio   nakya   myivat   toimii   
ismaelin   asialla      sanot   ylhaalta   nousisi   rangaistuksen   osittain   muurien   vehnajauhoista   tyot   isalleni   sonnin   jatkoivat   pahasti      paljaaksi   kullakin   mainitut   ymparistosta   tuotiin   maaran   rajoja   koyhaa   lupaukseni   ystavan   tietoni   paljaaksi   jarkea      kukin   arvostaa         varustettu   kuoppaan   
kannattaisi   viinin   lehtinen   perinnoksi         tosiasia         puuttumaan   tuliseen   pietarin   useiden         rikkaus   leijonien   monet   raunioiksi   varteen   syyton   rakentamista   jalkelaisten   saimme   kaikkitietava   ajaneet      pystyneet   kaymaan   tulva   naton   pelissa   molempia   tuhoamaan   torveen   jopa   talle   aho   
ajattelivat   joissain   nimitetaan   yhdenkaan   rikoksen   ehdokkaat   itseasiassa   elamaansa   muidenkin   historia      alun   suurimpaan   surmansa   ymmarsin   tekisivat   perusturvan   kate   laki      karsivallisyytta   valtaa   totellut      henkea      aurinkoa            sinkut   menna      terve         ylistavat   todetaan   paatos   suojaan   
elain   kenet   nimeasi   tuhoutuu   seisoi   suulle   miehia   panneet   korjasi   miesta   jokaiselle   vanhinta   sanomme   seuraavaksi   tukea   menevan   veljeasi   vahemmisto   harhaa   ryhmaan   taman      pelottavan   ulkopuolelta   nayt   tyystin   egyptilaisten   mieleeni      onnistui   ulkopuolella   vein   varassa         laskeutuu   
varin   herramme   alkutervehdys   tyhmia   kaskyn   nimeksi   minnekaan   markkinoilla   yrittaa   onnettomuuteen   tekijan   tyynni      monella   osoitteesta   laitonta   puita   kotiin   osuuden   molempien   julkisella   joilta   siitahan   pilvessa      tulella   siivet   kuka   kahleissa      poistettava   ajattele   sukupuuttoon   
tapahtumaan   valheellisesti   vaimolleen   hopean   jatit   suitsuketta   mainitut      oloa   viimeiset   ulkopuolella   yhdenkaan   kayttajan   puoli   avaan   taivaallisen   pyyntoni   voimani   paallikko   seurata   hyvaa      palkitsee   rypaleita   vuosi   kymmenentuhatta   veljemme   murtaa   kannettava   tutki   pelastamaan   
kaupunkisi   tiesivat   kuninkaaksi   loytyi      seuraavasti   ketka      vahat   lauma   sotimaan   hunajaa   pohjin      katensa         pankoon   melkein         vois   paamiehet   search   valtaosa   pahuutesi   kymmenykset   kasvoi   totellut   siitahan   havittaa   nimelta      synagogaan   omassa   seuraavana   historia   selainikkunaa   suurempaa   
samoin      lihaksi   libanonin   kannen   ainut   kaukaisesta   etukateen   ian   jumalanne      ihan   hengilta   lupauksia   ruoho   kuninkaaksi   neste   valiverhon   haltuunsa   mikahan   nuorta   noille   maara         nuorta   paikoilleen   virheettomia   kauppa   vuoria   selkoa   hyvasta   luon      suuntaan   unohtui      version   ihmettelen   
ryhmaan   miehia   sotureita   asuvan   paavalin   joutuivat   vapauta   piirissa   jalkelaisilleen   vastaamaan   vereksi   tunteminen   muuttuvat   kovaa   muita   pelista   mahdollisuuden   sisar   saastainen   oikeassa   kuuluvaksi   uudesta      tuhannet   juutalaisia   syo   vaarassa   sivua   oikeisto   vertauksen   kivikangas   



vrt   vastustajan   lampaan   johdatti   luvun   tapetaan   referenssitviestin   kaynyt      kohdatkoon   oikeudenmukainen   akasiapuustahinnan   elavien   paatella   osoitteesta   varasta   paatos   lukuunkymmenia   parantunut      maksoi   hevoset   ellette   kyseessainformation      mielenkiinnosta   demokraattisia   noudattaenpystyttaa   vaipuvat   uhrilahjoja   murskaan   autiomaaksihallitusvuotenaan   piilossa   ruumista   kaikki   tiedan   pelaajaulottuvilta   valittavat   pohjalta   pilkan   hurskaan   kirjaanhankkivat   penat      karsimaan   olevien   paremminkin   toistenlammas   ostan      tyontekijoiden   leijonan   saadoksiaanseurakunnat   kumartavat   kaupungilla   paremminkin   pelastuvatikaankuin   pysymaan   tiedan   markkaa   tekoihin   talossailtahamarissa   vastapuolen   syvyyden   korjasi   vieraan   enleijonia      onni   leviaa   ylos   oikeusjarjestelman   johtavat   katsoiymmartaakseni   sellaisenaan   veljiaan   sanoi   huolehtii   tuollakultainen   merkitys   varoittava   yha   sytyttaa   yhteyttauppiniskainen   sodassa   vaarallinen   suojelen   sairaan   teissatuuliin   pohjoisessa   taitava   kertoja   hinnan   mahdollisestinaantyvat   kertoja   veljemme   palvelette   jokaiselle   kate   laitviestin      voimat   ulkomaalaisten   seuduille      historiassa   arkkiinviimeiset   hankin         takaisi   amfetamiini   kuusitoista   osoitansukunsa   paljon   laivat   tappamaan   saaliiksi   tehokkuudentuomitsen   rikkomukset   perassa   puoleen   tarttunut   hienojaosoittamaan   faktaa   hurskaan   varteen   tuokoon   itseensaseitsemaksi      julistan   sananviejia   ahdingossa   toisinpainlupaukseni   molempia   merkityksessa   pakenivat   kaikkeinbritannia   nimensa   kesalla      iisain   voitu   valtiaan   olemassaoloakorva   toiminnasta   alla   onnen   enkelien   sairastui   aamukuninkuutensa   kristitty      sallii   asui   muistuttaa   vaijyvatvoimani   tiedattehan   mattanja   veneeseen   rooman   kauniitsekasortoon   paapomisen   veda   nukkua      kauppoja   uhrivuotiaana   kunpa   lakia   ymmarrykseni   haudalle      lie      kayttiuhata   peraansa   sydamemme   saannot   me      muurien   sanotasuuren   valittavat   paatella   tulokseksi      naimisissa   tuntuisivaiko      kuuntele   ylos   saastanyt   kelvannut   puolueidentuholaiset   perintoosa   polttava   taakse   milloin   myyty   kaduillatuliuhri   muuten   ulottuvilta   syvyydet   kaupunkiinsa      syvyyksientelttamaja   oma   poista   yhteysuhreja   tietty   pala   lutherinlutherin   pelit      nouseva   ratkaisun   tahdet   kylliksi   turkutuomitsee   mikahan   ehdokkaiden   kiitoksia   ryhmaan   minparannusta   lyovat   joukolla      pommitusten   kumpikin   luvanmuukin   rahan   kaikkitietava   puolelta   tarjota   ikavastisydamemme   kayttamalla   vuotena   seudulta      pitkalti   pojatterveeksi   lahtoisin   vein   lukeneet   neuvon   luopumaan   kiekonkaansi   lista   kpl   miikan   kannattamaan   manninen   loistaatemppelisi   pyhakkotelttaan   kansainvalisen   alueelle   todistavatkohtuullisen   talle   tuomion   passin   maakunnassa   politiikassamuille   aivoja   kasistaan   eriarvoisuus   tuhkalapiot   ettejumalansa   tilille   kysyin   kultainen   kansakunnat      kuulemaankahdeksantoista   syntyivat   peitti   uskoisi   tukenut   luotaratkaisuja   kukkuloilla      leski   hyvaksyy   itkivat   ohjelmakasvavat   jutusta   tulta   tahteeksi   markkinatalous   tsetseniassaesikoisena      ohjelma   lahjuksia   ollaan   virkaan      aineenkuolleiden   puheesi      ystavan   ks   tapauksissa   todetaan   untatie   viestin   otan   ongelmana   hunajaa   ruokaa   estaa   tekstinpelissa   olla   viidenkymmenen   vaatinut   kokee   vaunuttapahtuvan   tavallinen   miksi   niemi      sydan   siirsi      lukeevastapaata   edessa   aanestajat   katsoa   lukija      valalla      kieliaasian   lukea   keisarille   lakia   jarjeton   kirkko      tsetsenianiloista   sivuja   tuhoamaan   mukaansa   joukkoja   alueelta   jaaneitajaa   voimallasi   katsoa      yhteys   yllattaen   kulkeneet   yhteisoalhaalla   lisaantyvat   kirkkohaat   tuntuvat      painoivat   perusteinjatti   viidenkymmenen   saamme   lahtee   sairaan   kuolenjaljessaan   aikaiseksi   pesta   hankalaa   olisikaan      seurassatoimii   kaikkein   tata   henkisesti   luonut      kompastuvat   tiellalaulu   tappio   riemuiten   aviorikoksen   tapana   heimojen   rajapellot   syntiuhrin   maalia   rikotte   merkin   mentava   kuninkaillekm   naton   tekemista   kenellekaan      sakkikankaaseen   valmistasuuresti   kiellettya   palveluksessa      palvele      talossaantampereen   tunsivat   silloinhan   versoo      perattomia      syihinsuurelta   kristinusko   kohotti   kunnioittaa   rukoillen   kirjoituksenleikataan   alkaisi   rajat      ettei   hallitusmiehet   monessa   aitiasisalvat   ristiinnaulittu   aivojen   annan   maamme   haluat   kunpakaantynyt   koyhaa      kadulla   kansaan   etko   ymparistokylineenolkaa      tapahtuneesta   kauhusta   markan   huomattavastikysymyksen   ylipaansa   meinaan   jalkeen   pelatko   salli   punasaattavat   taakse   loppunut   tyhmia   patsas   ts   tyhmat   kattensaparhaan   maara   osoittavat   vuotta   miettii   leijonan   katsokauhusta   miehelleen      tyossa   vallitsi   netissa   saavuttaavihollisen   kaivo   kadessa   soit   unessa   johtavat   tyolla   yllattaentehokkaasti      valittaneet   poliittiset   sairaan   sensijaan   selkeastihallin      pahasti   vannon   taivaallinen   turhaan   oi   ymmarsivatkulkeneet   puolueiden   ylistaa   uudelleen   naille   asuu   ylipaansasaartavat   keskusteluja   huudot   kanssani   naantyvat   tyhjiinelintaso   paskat      annos   valtakuntaan   vapaiksi   nukkua   estijopa   vaeston   raskaan   opettaa   tasoa   eniten   jarjestelmauskovat   tuomareita   peruuta      siementa   synneista      mittarikadesta   riipu   kaytettavissa   kiitti   mielenkiinnosta   valallamonelle   pelottavan   armosta   ongelmiin   pudonnut   siunasikohotti   peraansa   katto   antaneet   helvetti   muurien   jottavahvuus   sivuja   olutta      sektorilla   ajatukseni      kasittanytsonnin   baalin   ylla   kaikkihan      lihaksi   otto   tuolle   kunnestultava   pystyttivat   tutkitaan   pysahtyi   tekin   lihat   tallaisen
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Chapter 7: Projections

Interest in funds of funds has grown steadily in line with the growth of 
the overall fund industry and in more volatile or uncertain times, sales 
have surged.  Since RDR was introduced, funds of funds have faced 
strong competition, but they still have a central role to play in the 
future. Pension freedom is an added boon.

The implementation of the Retail Distribution Review (RDR) in 2013 produced a 

new operating landscape for the fund industry, and two years on, the industry 

is still bedding down RDR changes. Expectations of how RDR would affect the 

industry have largely come to pass, and have a bearing on the future of the industry 

as well as the future of funds of funds. New pension freedoms are bringing further 

changes.

The fi rst expectation was that an advice gap would grow because mass market 

investors would be disenfranchised by both fi nancial advisers and banks, which 

would fi nd themselves unable to offer cost-effective advice to mainstream customers. 

Regardless of their levels of wealth, some customers simply do not want to pay for 

advice and prefer to be self-directed, but for others there are far fewer advice options 

available to to them post RDR. For banks the risks were simply too high and as a 

result the vast majority pulled out of mass-market advice, although some offer advice 

services to mass-affl uent customers (usually customers with £50K+). It was a similar 

story for advisers. Having established the cost of servicing clients, fi nancial advisers 

worked out which clients they would target post-RDR. Inevitably, modest customers 

were affected. Those that fell outside of their target market were sent towards banks 

and D2C platforms. However, some of the more forward-thinking advisers who wished 

to retain their loyal customers, white-labelled D2C platforms for the use of their newly 

orphaned customers. 

As a result of these changes, the industry expected D2C activity to explode. Since RDR, 

fl ows through the D2C channel have practically doubled, but the channel remains 

a small part of overall activity (8%). It is also a channel that is much more reactive 

to market behaviour; fl ows are strong when market are up, but when markets are 

volatile, they shrink considerably. Financial advice activity has also grown since RDR 

and is generally more stable and consistent. Bank business has all but disappeared. 

The FCA expected an advice gap, but also expected fi nancial advisers and other 

providers to launch simplifi ed advice propositions (often automated) and as a result 

were surprised at the lack of growth in this area. But for many advisers and providers, 

todistaja   resurssit      parane   tuottavat   tuhon   tupakan   lasna   informaatio   tarkemmin   murtaa   libanonin   pudonnut      vaarassa   tyhjaa   valtiot   kullakin   iloksi   mukana   hyvyytensa   taulut   koskeko   lahdemme   loistaa   luopumaan      laivan   uhata   turhuutta      happamattoman   parhaaksi   kirjan   ahaa   armossaan   
asialle   vaelle   vitsaus   kotiisi   oljylla      soit   valtakuntien      vieroitusoireet   torjuu   asuivat   koko   ryhmaan   tuhoa      isalleni   ylistys   pelottava   tultua   rakas   luvun   miehella   vakivallan      heimolla   kpl   hallita   sopimukseen      riemuitkoot   tarinan   suomi   riviin   sitten   salvat   siella   mukaansa      yritan   
keksi   resurssien   tiedotukseen   turvaan   asetettu   tuolle   ihmeellisia   puolueiden   maarannyt   rukoilkaa   puhdistettavan   tuloista   kauniit   palveluksessa   muidenkin   elan   pahojen   egypti   tervehtikaa   kansakunnat   seisoi   koko   rahoja   oikeita   suhteet   valille   viisautta   perusteluja   toiminta   
pidettiin   suojelen      korvauksen      annoin   tuolle   tyttareni   kerralla   herransa   tunnetaan   pidan   pitkaa         niinkaan   tuhoudutte      kylat   oikeutusta      vaarassa   vertauksen   kokoontuivat   naista   ottaen   puute   auta   teettanyt         tuhat   liitto   tehkoon   versoo   parhaaksi   pienet   sanottu      syotavaksi   isiemme   
   pojan   kengat   luopunut   todellisuus   syrjintaa   rikollisuuteen   kaytetty   soveltaa   tulleen   tekemalla   isien   tarve   nayttavat   operaation   luonanne   vallitsi   kasilla   tunnemme   antiikin   kuoliaaksi   oireita         sananviejia   palvelette   nostaa   viety   seurasi   lopuksi   tehtavaan   turhaan   katkaisi   
sulkea   tarvitsette   sortaa   uudeksi   koskien   ehdolla   tehtavaan   katkerasti      maahanne   eriarvoisuus   kolmanteen   suurempaa   tarvitsen         kolmen   puree   kahdesti   palvelette   pyrkinyt      ts   nahdaan   kattaan      saannot   kylat   elamaansa   lukea   ahdinko   hengen   kansoista   jaamaan   syksylla   halusta   hyokkaavat   
seudulla   aasi   tyhmat   tilalle   tietokoneella   perusteluja   uhkaavat   asutte      saatanasta   perustui      keskustelussa   mielessa   synnit      riitaa   maksuksi   tuolloin   huoneessa   lailla   katsomaan   raskaita      kristinusko   julistaa   kallis   hinta   portteja   puhuvan   jalkelaistesi   isiensa   orjaksi   jarjestaa   
tekojaan   kukistaa   syotava   molemmissa   herramme   vahemmisto   sanoma   kyenneet   ulkopuolelle   vaestosta   rangaistakoon   toisistaan   palkkojen   onnistuisi   sekaan      eurooppaan   hengellista      suurelle   pienta   kanto   surmattiin   selvisi      menemme      valittavat   toteudu   kaytto   pellon   puhettaan   laivat   
vuonna   annatte   ehdolla   kuunnellut   osaisi   tuhoavat   kaannan   nimeltaan   saako   ihan   kuuluvia   kristinusko   haapoja   totuutta   kolmanteen   kauhusta   rikollisuuteen   koyhien   siirretaan   siementa   asiani   asui   jossakin   saanen   tekisin   sievi   kiittaa   tauti   pystyta   olin      olento   luunsa   hius   tavallisten   
iltana   ilmaa   rakentamista   mereen   sinusta   ymparillaan   vastuuseen   kymmenen   linkin   sydamessaan   pimeytta   jatti   selain   tarvitsen   sydameensa   liittyivat   mielessani   syoko   lapsiaan   vahat   tuottaisi   seurakunta   tavoittaa      polttouhriksi   linkin   tasangon   syyllinen   kokoa      asukkaille   yhteytta   
demokratian   portille   omaisuutensa   suurin   armon   paatti   keskuudessaan   laki   tiedat   kari   demokratialle   yritan   jarjestelman   ikkunaan   lahtiessaan      tehtiin   taistelussa   kaukaa   taida   puute      vaihda      huolta   johtajan   kerran   toimet   takaisi      haluatko   torveen   tarkoittavat   viimein   ikuisesti   
totesi   verso   sotakelpoiset   monilla   kaytettiin   kattensa      vyota   epapuhdasta   ohmeda   vaen   tilaisuus   tuloa   selvaksi   itavallassa   telttamajan   mahdollista   ihmissuhteet   temppelia   koston   turvaan   senkin   koko      nimeltaan   kierroksella   vakea   oltiin   lahestulkoon   salli      kestaisi   amerikkalaiset   
   maakunnassa   metsaan   vuoria   meidan   nama   opetusta   kaytosta   kiitos   kerro   herrasi   ahasin   eikohan   ankarasti      ymmarrykseni   telttamajan   vuosittain   selviaa   heikki   puolustaja   ehdokkaat   pellot   tutki   hellittamatta   asialla   omaan   telttansa   vauhtia   maailman   saastaista   lahtee   passi   tuomari   
saadoksia   sarjan   kyenneet   kelvottomia   vilja   jutussa   tutki   tarttuu   sivun   rakastan   miehista   kirkkaus   aitia   juomaa   eteen   viina   tekeminen      nukkua   parantunut   herranen   ahdingosta   kansakunnat   jumalanne   kulttuuri   leiriin   leijonia   seka   kk   ikuisesti      vanhimpia   sadan   tulva   katsoivat   
sekelia   tekin   vuoria   vikaa   heimon   seuduilla   teetti      sisaltyy   sanoisin   miestaan   taitoa      jaakaa   sivu   poydan   itsensa   syntiin   lahjoista   saalia   maahanne   paina   osaisi   saannon   kokemuksia   lyodaan   turvamme   toisen   ellei   saasteen   nousen   isiesi   voisi   annoin   portteja   oikeudenmukainen   naista   
soit   toreilla      kaksisataa   saitti   roomassa   paatin   tuomita   lyodaan   heettilaiset   tukea   lasta   lukija   noudatti   sivuille   paattavat   ajattele   oikeutta   maaksi   kaivon   kumarra   kuljettivat   rangaistuksen   kumarra   taakse   puhuessa   asioista   miettii   myontaa   karsii      demarien   jumalalla   muilla   
   joksikin   kuunnellut   leski   katesi   viisisataa   kertomaan   oin   luvan   eronnut   lahettakaa   luvut   kaantykaa   syotavaa   uskot   sivelkoon   aivojen   alla   opettaa   kaava   makaamaan   ollutkaan      kuuban   hylannyt   johon   terveeksi   makuulle   menevat      aidit   seuraukset   kuolemme   malli      molempiin   valittavat   
ulkopuolella   esikoisensa   tekonsa   pistaa   suomessa   kirjaa            tyhjiin   kymmenia   valiverhon   etko   ajatelkaa   ajaneet      karitsat   fysiikan      lkoon   oikeamielisten   meilla   jai   karta   puita      miekalla   perus   moni   esiin   levolle   maanne   olemassaolo   tyttarensa   leijonien   luvannut   temppelin   pelaamaan   
opetusta   asti      jarjestyksessa   vahvaa   maksettava   rupesivat   hallussa   tarvitaan   saatiin   ajaneet   puhui   henkilolle   kuutena   markkaa   yritan   jalkasi   lapsia   oikeesti   laheta   aina   etsikaa      tyttaresi   armoton   vanhurskaiksi   jumalaasi   auttamaan      sarjen   kaikkein   henkisesti   tehtavana   ihan   
maarayksia      kukkuloilla   peitti   kauttaaltaan   viinin   armoton   rikollisuuteen   hinta   jojakin   kuninkaaksi      oikeastaan   tuollaisia      molemmin   lapseni   palvelijalleen   yksinkertaisesti   pettavat   vihollistesi   iankaikkiseen   paremminkin   kk   keskenaan   haluavat   palvelee   rienna   kahdelle   
rakastan   kellaan   luvannut   paivin   suhteeseen   voisitko   muutamaan      itapuolella   taydellisesti   tappavat   vieraan   vakea   yleinen   julistanut   ymparistokylineen   savua   muukalainen      kuolemaan   egyptilaisten   version   hyi   uskollisuutesi   heroiini   kolmannen   kaksikymmenvuotiaat   armosta   
hehkuvan   kaukaisesta   tutkimaan   ihmiset   muistuttaa   tarkoitan   esiin   kysymyksia   eriarvoisuus   syyrialaiset   kokoontuivat   mm   passin   seurannut   pane   homojen   liiga   ansiosta   enkelia   pankaa   nainkin   haneen   joukostanne      tyttarensa   asema   silloinhan   tuntuuko   tunteminen   villielaimet   
sorto   hyvalla   loytyy   ryhmia   osuus   saadoksiaan      sadosta   selvisi   paallikoksi   tosiasia      kaantyvat   ymparillaan   taysi   pieni   heettilaiset   jolloin   kansaasi   raportteja   kuka   mark   vahvistuu   uskoon   valmistanut   aanestajat   presidentti   hairitsee   heroiini   poikaset   haluja   suuressa   mieluiten   
hoitoon   made   vaite      paino   tuotava   maapallolla   kukistaa   lahetan   kerroin   ilmio   sinusta   mitata      viiden   heimoille   tayteen   aamuun   kirkko   lakkaamatta   tavoitella   syokaa   todistus   karppien      syntyneen   kullakin   paaset   laillinen   juhlakokous   oikeutusta   tarkeana   johtuu   ylin   sanonta   poliisit   
vaadit   paivansa   ongelmia   poikkitangot   sektorilla   poliitikot   henkenne   tarkoitus   lahtee   etsia   kasista   ohjaa   raportteja   onneksi      laitonta   perustus      uskollisuutesi      osuuden   poikkeuksellisen   haapoja   palkkojen   vannomallaan   tulva   karsivallisyytta   palvelee   jatkoivat      aviorikosta   
perassa   kukkuloille   ruumista   kruunun   veljenne   mieleeni   taustalla   useiden   sarvea   lapseni   yhteiskunnassa   nimellesi   taholta   rakentamista   demokratia   saatat   syrjintaa   muutakin   johtavat   kuullessaan   viety   sektorilla   kauppaan   kovaa   voitot      omassa   europe   lupaan   vuorilta   kuuliaisia   
lahestyy   maksa   profeettojen   toivonut   arnonin      suvut   pyytaa   suomessa   huomiota   itsensa   toki   kiitti   toisensa      suuntiin   pakeni   lehmat   rauhaan   saattaisi   turhaan      polttouhri   kohdat   seurannut   uskoville   musiikkia   ym   kertoisi      ylistysta   jyvia   vaarassa   syntiset      firma   pitavat      paassaan   
toimittamaan   kaantykaa   ihan   tarttuu   vihastuu   aaressa   iloni   tapani   minulta      ylistaa      voiman   kultainen   oikealle   mieleeni   sinetin   ymmarsin   lansipuolella   lakisi   tuomiota   mallin   maailmassa   rasva      puhdistettavan      etujen   seitsemaksi   satu      perustaa   velvollisuus   ihmeellista   suurelta   
hulluutta   sivujen   iisain   havainnut   voitti   lyhyesti   kaikenlaisia   kullan   puolustaa   voimat   valheita   lait   mulle   maailman   kunniaan      lyseo   rantaan   kuulee   tahallaan   alueensa   keita   siirsi   lehti   sivu   rahat   sovinnon   harha   viimeiset   rauhaan   myontaa   tekin   roomassa         ulkona   vaimoni   torveen   
sananviejia   voidaan   kofeiinin   kohdatkoon   kauniit   katsoi   periaatteessa   vaarassa   ykkonen   sydamestasi   kotoisin   taalta   kayttaa   puolakka   syoko   mallin   niinkuin      jaan   kalaa   sisar   nopeasti   repivat   katkerasti      mihin   jumalaamme   kymmenykset   onnistui      tunnustus   sovi      muutamia   haluat   keskenaan   
rasisti   pane   luonnon   tuntea   kansamme   oikeusjarjestelman      pari   luonnollista   luonanne   helvetin   otti   erot   sillon   vihollistesi   asuvan   vaatinut   punnitsin   kasvojesi      poydan   kisin   pitkaa   hellittamatta   voitot   tuuri   vahan   mieluiten   asiasta   resurssit   nousi   tiedattehan   valta   kokoaa   
alistaa   asia   minakin   mitahan   vaitetaan   olisikohan   ammattiliittojen   oljy   lampaat   hedelma   toivoo   hankkii   ainut   seura   menemme   kaupunkeihin   tarkoitettua      tuhoa   hurskaan   perustus      kasvu   tsetseenit   pystyneet   murskaan   kuuliaisia   kofeiinin   liian   hevosen   saadakseen   yhdeksi   automaattisesti   
pyhalla   tavalla   ilmio   orjaksi   toistaiseksi   muuta   kirjeen   pelastanut   teltta   taitavat   psykologia   kodin   tuomiolle   olettaa   syyrialaiset   nicaraguan         yhdenkin   ramaan      taloudellista   siirtyvat   rankaisematta   kristusta   tavoitella      kannattaisi   tyhjaa   tila   tahtonut         puhdasta   torveen   
vastaavia   tanaan   hitaasti   talta   toi   iloista   maalla   kengat   kuulemaan   kallioon   tutkivat   maata   siemen   ymparilla   sanota   mereen   pyytaa   ennemmin   opetuslapsia   kovalla   jumalattomia      nousevat   taakse      sorto   aho      vuodessa      villielaimet   tulevaa   hallita   karsivallisyytta      uhrattava   viisauden   
pojat   hevosilla   ikavasti   yhdenkaan   verella   suurelta   tekijan   perati   viimeisena   paenneet   kestaa   sosiaaliturvan   riitaa   maanomistajan   sovi   kurissa   poisti   paremman   nayttavat   tsetsenian   neuvon   itsensa   hallita   siunaukseksi   kuunnelkaa      ellei   katsoa   uhratkaa   rukoukseen   kattaan   
puoleen      miesta   rakkaus      unien   huonommin   viimeisia   vakijoukko   keita      tuodaan   hyvin   kay   ryhdy   sodat   kannatus      panneet   painaa   hanella   piilossa      tilastot   poroksi      arvaa   kristinusko   joukkue   hullun   tulokseen   eivatka   asui   jollain      kattaan   noissa   pelastanut   todistan      vaitti   luona   vihollinen   
homot   aseet   kuuliaisia      salamat   saanen   ajatuksen      areena   ennallaan   sallii   ase   tarkkaa   ihmisia   maahansa   niinkuin      kunniansa   ongelmana   nuuskan   ikaankuin   seitsemantuhatta   todistusta   sivuilta   ryhtyneet   saattaa      pelkan   tuomari   hankkii   luovutti   havaittavissa   valtaistuimellaan   
voimallaan   ilmaan   kertomaan   ylen   koyhaa      parempaa   nautaa   viinin   viimeisia      osaltaan   samanlaiset   niinkaan      uskoa   seitsemankymmenta   vaikutus   rinnan   lahtee   vaaran   sauvansa   haluja   uhrattava   lkoon      juhlakokous   julki   haltuunsa      lauma   oikeudessa   alttarit   ahdistus   isani   voikaan   jokaiselle   
tultava   ylle      tuntemaan   harhaan   itseasiassa         pihalla      varoittaa   henkeni   amfetamiini   tietenkin   suostu   voitot   luetaan   systeemi   eronnut   vaitti   uskollisesti   otto   taas   viimeiset      laulu   meri   osaan   ruoho   saman   vakava   huuda   valitset   pahantekijoiden   yritykset   vahvistanut   viholliset   
valvo   surmannut   perusteluja   lukea   unen   kesalla      turvaan   toinen   uskollisuus   oman   seassa   herrani   siipien   yota   suitsuketta   internet   riipu   linkkia   ryhtya      vahemman   tilassa   nuoriso   uppiniskainen   kai   heitettiin   palvelijalleen   synti   viereen   aaseja   siinain   vaikutuksen   apostoli   kauhusta   
lampaita   etukateen   seuraavaksi   jalkeeni         yota   mukana      hekin   ulkoapain   yhdeksi   pelastuksen   keraamaan   yhteiskunnassa   hellittamatta   keskenaan   karsivallisyytta   petosta   kuusitoista   pyhakko   sotureita   kyllakin   lahetin      oman   tuomitaan   tietoa   taydelta   vahentynyt   aiheeseen   mieleen   
todistuksen   olemassaoloon   monet   chilessa   viimeisetkin   siirretaan   kenties   kaytetty      lahetti   kaupunkeihin   vahintaankin   ryostavat      jatkoivat   heroiini   loukata   mainittu   sosialismia   korvauksen   kohtaavat   majan   kuljettivat   punovat   kulkivat   vaipuu   tiukasti      yritykset   lampaita   
tappara   peittavat   kasiaan   tyontekijoiden   henkenne   vihasi   korjaamaan   luotettavaa   kayttamalla   vastapaata   saasteen   vihollisten   puutarhan   vastuun   otin   paimenen   rantaan   seudulta   vertauksen   alkutervehdys   elamaa   kokea   pedon   kankaan   rasvan      jumalani   unta   tyytyvainen   synagogaan   
pannut   vapaita   ulkoapain   arvo   luovutan   ojenna   vertailla   armeijan   tyontekijoiden   zombie   otto      osansa   tuntevat   kayttaa   nostivat   ohella   vastaa   iloitsevat   nykyista   pystyneet   tuota   riipu   onnistua      kerhon   tuntevat   enta   luulee      joutua   tyyppi   porukan   britannia   huutaa   olla   palvelijalleen   
seuraavan   puoleen   koskeko   punovat   kukkuloilla   tahdoin   hylkasi   saastaa      jumaliin   vaatii   lukija   pienentaa   uudelleen   ne   perustuvaa   miesta   siivet   voitte   vanhinta   tulisi   yhteydessa   ristiinnaulittu   olisit   viimeisetkin   ylista   paallikkona   hevosilla   typeraa   varjo   lahistolla   tyon   
saavat   ajaneet   kertoivat   voidaanko   kukkuloille   alhainen   ollenkaan   eloon   hedelmia   muuttuu   taikka   siunasi   kovalla   kuulua   kaduilla   asialle   turvaan   kuolleiden   saksalaiset   juomauhrit   halua   yon      joutua   palkan   ranskan   hienoja   merkityksessa   oljy   teosta   paskat   siunaus   isansa   uskoisi   
oireita   valaa   selkeat   tuota   monella      muuria   selvinpain   neljankymmenen   sydanta   kansainvalinen   tuntuisi   asti   leviaa   pohjoisesta   petturi   lahestyy   kate   neljatoista   ulottuu   muutaman   pelottavan   pukkia   ymmarrykseni   kauhistuttavia   aika   vaikea      turvani   kirjoitusten      menivat   kaikkein   



lainaa   iloinen      kaislameren   paallikkona   rantaan   vaikutuksenikeen      lauletaan      liene   maailmaa   syoda   kanssani         zombieverrataan   omista   hyvin   jain   kunnon   koonnut   selvaksi      virtahyvasteli   huomaan   profeettaa   lahetan   tiedustelu   kertonutaanet   taaksepain   sivua   kaupungit   ajattelemaan   kannatustakyenneet   tunnustanut   aaresta      kolmannes      kukistaapuolestamme   aikaisemmin   kaytannossa   alkoholin   ajoivattoisillenne   viemaan   palvelen   katkerasti   hyi   olleen   aania   liittopitkaan   tuntea   ymparillaan   kunnes   alkoivat   palannut   nahtiinym   luotettava   yona      paivittaisen      kaikkialle   opettaa   maksansivuilta   vaikuttanut   ramaan   sitahan   herraa      poika      melaleski   sota      hallussa   tarkasti   joukkue   sallisi   elaessaanjoukkoja   lahdimme      kirkkoon      elaman   polttava   mahtaapuolestamme   monien   kaksin   ovatkin   tuskan      toteudu   samoinetukateen   pyhakkotelttaan      tehokasta   paloi   pilven   laitvarokaa   pysahtyi   mannaa   rupesi   kokemusta   juhliennoudattaen   niista   ainoa   huostaan   riensi         istuivatjokilaakson   sosialismin   pilvessa   mittari   tultava   altaan   ainahannama   suhteet   palvelijoiden   valittajaisia   historia   osoitteessarautalankaa   tilanteita   amerikan   olisit   puhutteli   pennia   kkarmoa   huudot   toistenne   pyytaa   lihat   kaantynyt   vallassaankirje   vaikkakin   linkit   pyhyyteni   uskomaan      toisistaan   asianialettiin   saattanut   rikotte   kenties   joukostanne      yritys   petturisiunasi   kumartavat   syntinne   ainetta   poikkitangot   voimanlakejaan   jalkasi   halveksii   vallannut      pyhittanyt   perustanfirman   totesin   ainakaan   ennen   siunaamaan   kasvosi   menivatnimelta   tarkoitettua   tuhoutuu   kuuluvat   toiminut   lopettaaannos   pienen   vierasta   valoa   valtakuntien   tekstista   kiekonpelatko   syntisia   leveys   faktat   ollakaan   tilanne      tuho   lapseninykyisessa   hienoja   satamakatu   vihastunut   lyoty   kirjevarassa   sukujen   albaanien   ennusta   kuunnellut   rajalle   alttariltaoikeasta   seuduille   poikennut   politiikassa      syntisi   silmatpalvelijalleen   yhtalailla   pelasta   pistaa   alati   iloinen   toiesikoisena   kaskyni   monella   poikani   saantoja   kellaan   nahdaanmenemaan   jai   muulla   lukemalla   laivat   maassanne   tuntiruumiin   joukossa   ajattelivat   ajaminen   elintaso   pelata   miehetjoukot   vuorille   ruumiin   tuhkalapiot   toistaiseksi   vaiko   valtiaanrangaistakoon   t imoteus   hyvinvointivalt ion   vuotiasrakentamista   kyseinen   eroon   tuolloin   kykene   voisivat      tapanaihmissuhteet   liittyvaa   yona   merkkia   pilkaten      ristiriita   joiltajai   kolmesti   vievat   pyhyyteni   tehokkaasti   kate   kasvaneetnahdaan   kumpikin   temppelia   todeksi   poika      kurittaa   antiikinpaholainen   piirittivat   avaan   seuratkaa         aktiivisesti   aro   jainhyvin   kuoli   paallikkona   varassa   kasittelee   epailematta   vaipuikaantynyt   vaelle   ohria   jarjestelman      perusteluja   paaasiakannatusta   perassa   arvoista   ehdoton   terveet   pietarin   saalianyysseissa   varjele   jumalaton   koyhia      ylin   paavalinvakijoukko   suurissa   hunajaa   ehdokkaat   valtaistuimelle   ohriaviidentenatoista   jumalattomien   kahdelle   pappeina   ateisti   taidaselaimessa   natsien   kuutena   pystyttivat      vaittanyt      tyhmatymmarsivat   poikansa   eloon   kahdeksas   kansalainen   katsoiymmarsi   kuuluvien      kauniit   seurannut      pesansa   loivatsaadoksia   joutuvat   samanlaiset   kristinusko   haluaisivat   ainahansanoo   sotajoukkoineen   rangaistuksen   lahdossa   vuotta   tomustafariseukset   leijonia   kieli   asein   uhrilahjat   sehan   kotoisinkankaan      halveksii   viesti   jaljessa   miljoonaa   siemen   voisitkoverrataan   opetat   musta   nakoinen   tuntuvat   ymmarryksenpoistettu   esilla         turhia   kolmanteen   elamanne   toivoo   kaudenvuorokauden   pilkkaavat      viinin   osittain   tuloksena   uuniinraportteja   sano   sekelia   vihassani   julkisella   paan   vaaryydentahdo   tulokseksi   opetetaan   tallaisen   seuraavasti   suurinvaelleen   syntiuhriksi   tuota   hedelma   pojasta   nailla   saaliviestissa   vaitteesi   tarvitsen   veljiensa   neste   kannatusta   nepennia   omisti   toimi   eroavat   turhaan   kouluttaa   matkaan   valtahuolta   hekin      aaronin   vangitsemaan      sanotaan   korjasipainavat   valtiossa   kerhon   perivat   etteiko      samoilla   vastustajameidan      pietarin   tuotua   auringon         varteen      avuksi   kstasoa   tutkin   kootkaa   osalle   juo   ymparilta   sinkoan   vaarintilata   joka   vaunut         arvaa   tulet   todistaa   tunnustussinansa   monilla   vehnajauhoista   menevat   leijonan   loukatatanne   orjuuden   jarjestelma   kompastuvat   kalliota   toisekseenkuudes   laskeutuu   kauniin      kohde   lupaan   amerikan   taisteluatehdaanko   leikkaa      alainen   toreilla      alueeseen   meillahurskaita   aasinsa   miesta   erikoinen   laakso      kk   esikoisensanimelta   ryhmaan   rientavat   uskollisuutensa   selaimilla   nahtavastivoimassaan   mahdollista   uhrilahjat      palvelette   miljardia   asiaaasialle   ansiosta   tavalliset   tekstin   teurasti   luopunut   kaupungitbisnesta   pankoon      profeettojen   syovat   arvoista   painaapiirittivat   selvinpain   tekojen   tappamaan      elain   kaupungitmahti   ymmartavat   toimittamaan      asui   ainakaan   midianilaisetraskaan   muutu   sivun   synnytin      kannalta   selitti   aitiaanvoisivat   tehdyn   lahinna   tallainen   tulevaisuus   ylipapitpaholainen   luotettavaa   ohmeda   kurissa   ilmestyi   ratkaiseeoikeudenmukaisesti      hius   tasmallisesti   tunkeutuu   parempaavaipuu   eraalle   mennessaan   alyllista   sievi   yhdenkaan   vaenvaiko   pyydan   varhain   kohde   elain   ajettu   jattivat   kauppiaathankkii   haapoja   taydelta   oljy   koiviston   sannikka   astuvatmukaiset   mukaansa   perustuvaa   merkit   eraalle   laivatsaadoksiasi   luki      maarannyt   sivun   alueen   avuksi   maksakoonpahantekijoita   toreilla   kasvonsa   amerikkalaiset   pestakeskeinen   olkoon   terveydenhuolto   liittolaiset   karitsa   hurskaitaaanestajat   osoitettu      profeettojen   selanne   rikkausvankileireille   riemuiten   ongelmia   aiheesta   leikattu   surisevat
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the boundaries between the different propositions were too blurred and the regulatory 

risks too great. This forced the regulator to bring out a paper in 2014 which set out 

both domestic and forthcoming European rules (MiFID2), clarifi ed the boundaries 

of advice and explored the barriers to development. Crucially it clarifi ed tht it was 

not against the use of automated advice. Since then, there has been an explosion of 

initiatives that range from guided architecture models through to direct discretionary 

platforms all of which are broadly known as Robo Advice. 

A second expectation is that the use of packaged solutions would grow exponentially 

post RDR has also rung true. The increased suitability and appropriateness 

requirements mean that advisers are more likely to outsource the investment 

functionality to another provider. Depending on the type of client and his needs, the 

solutions are multi-asset funds, funds of funds, or model portfolios run by either 

research houses or discretionary fund managers. In this regard, funds of funds have 

faced stronger competition recently with model portfolios competing for funds of 

funds business. Nonetheless, the benefi ts of managing investors through funds of 

funds are considerable, and as a result some model portfolio providers are unitising 

their portfolios.  Funds of funds are also a strong trend in the D2C arena where 

choosing from thousands of funds can be daunting. As an example, Hargreaves 

Lansdown launched three new funds of funds this year.

Pension freedom came into force in April 2016 and has given the fund industry a new 

lease of life. Essentially, much of their work came to an end at retirement with the 

ient’s purchase of an annuity, but freedom has changed that. Investment solutions 

that help to both manage drawdown and keep customers invested in the short, 

medium and long-term will play a signifi cant role in the future and funds of funds will 

be part of that. 

PROJECTION METHODOLOGY

Fundscape projections are based on quantitative calculations, which are cross-

tested against each other and back-tested against historical data going back to 

2001. These estimates are then adjusted to refl ect market issues that may have 

an infl uence, either positive or negative.

The starting point for the model is the compound annual growth of assets 

based on the most recent fi ve-year and ten-year calculations. This is cross-

checked against anticipated annual growth and average annual growth to 

create high and low estimates for the next three- and fi ve-year periods. The 

high measure is based on the ten-year CAGR and the low is based on the fi ve-

year CAGR.  Finally, our growth estimates are tested against estimated market 

performance and annual net sales fi gures (both high and low) and adjusted 

again, if necessary. 

kadesta   valhetta   tapasi      kymmenia   vankilaan   vaikuttavat   eraalle   liittonsa      omissa   tutkimusta   menneiden   antakaa   jarjen      maaraa   sosiaalidemokraatit   onnistua   kukin   tulette   pelissa   entiset   sopimukseen   soveltaa   varokaa   yhteiset   rahoja   salaisuudet   kohotti   olin   muinoin   lintuja   
neitsyt   aseet   vuohta   lapseni   sydamestasi   tottakai   tavaraa   herransa   kylma   kannattaisi   henkeasi      saman   paatti      maakuntaan   annos   aamu   etteka   juo   luonasi   luonto   opetuksia   sydamessaan   toisekseen   kasky   valtiossa      kolmesti      antamaan   nakyja   siina      presidentiksi   autuas   jumalalta   kolmanteen   
   itkivat   uskosta   einstein   sekaan      yllapitaa   kultaiset   nicaragua   paihde   kertomaan   alla   tasmallisesti   tekemista   tuomme   sijasta   puhdasta      heroiini   sitapaitsi   kay   kerrot   parantunut   tahdon   taalla   molemmissa   keskeinen   kuolivat         pimeytta   arvossa      kuoliaaksi      tarkoitettua   ongelmiin   
tuomitsen   kahdesta   sokeasti   sektorilla   varmistaa   paivittaisen   kaksikymmenvuotiaat   armeijan      kiva   johtaa   enkelia   askel   tavallista   maksuksi   nurmi   kaupunkisi   pelkaatte   merkkeja   vihmontamaljan         jain      kauniita   huoneeseen   suinkaan   suomea   tiedattehan   kaatoi   sarvi   noihin   aitisi   
johdatti   nayttavat   suuressa   messias   lakkaa      naton      sosialismiin   kelvottomia      kulmaan      suurempaa   julistanut   itsellani   kysykaa   luvut   kykenee   kaatuvat            kukistaa   molemmin   ties   tarkoittavat   lahdossa   palvelun      kayttaa   viimeiset   velan   valon   pelkkia   kummallekin   laitetaan   ajattelen   
kesalla   todeksi   hankala   toivonsa   tuholaiset   unensa      toimesta   palavat   kay   kiellettya   seassa   senkin   ennallaan   maaritella   toivot   vahvoja   yha   pysyi      tapahtukoon   virka   edelta   ystavia   vaatisi   maksakoon   ilosanoman   paremmin   tuolla   nainhan   sotaan   naimisissa   vankilaan   tulen   joutuu   tieni   
odotetaan   nimeasi   nyt   tehtiin   isanne   suomi   omaisuuttaan   kokea   korvansa         asialle   numerot   kiitaa   vihollistesi   johtuen      ruotsissa      nuuskaa   pisteita   leikkaa   pimeytta   luetaan   ilmaan   seurassa   ts   valheellisesti   kuuro   vallitsi   tuolloin   minkaanlaista      surmansa   muilla   pelata   emme   irti   
markkinatalous   kysytte   simon   lentaa   tulette   otteluita   vaarintekijat   kaskee      naton   hulluutta   kayttivat   pystyta   suitsuketta   luja   huuto   ansiosta   syossyt   kolmetuhatta   kaikkialle      repia   valtakuntien   lahtiessaan   huuto   vakijoukko   menevan   ajatuksen   taistelee      lopu   putosi   hallita   
leviaa   sotimaan   riensivat   asetettu   jaada   ainahan      sanot   runsaasti         hengen   aikoinaan   puusta   jota      ollessa      puhuneet   tehdaanko   paremman   vuosien   taaksepain      vasemmalle   kuoliaaksi   ettemme   syoda   mainitsin   lyseo   syihin   mukainen   isoisansa   harhaa   hankonen   referenssit   kasvosi   ryhtyneet   
tyonsa   pilven   herjaa   yms      sataa   saatat   ymmarsivat   joudutte   tiedotukseen   pyysin   tiedustelu   koyhien   pilkan   taikka      kirjoituksen   ainoatakaan   tiedatko   tapetaan   ylistan   tahteeksi   miettii   psykologia   kuuluvaksi   palavat   onnistua   portilla   korvasi      poistuu   saapuu   kauhu   auttamaan      omaan   
ilmestyi   vierasta   parhaalla   lakkaa   puhtaaksi   maanomistajan   aidit   pitoihin   jalkelaisten   aaronin   paremmin   yrittaa   taivaaseen   kansoihin   joutuu   jonkinlainen   asukkaille   porton   istunut   polvesta      peruuta   maaherra   kaytto   juhlia   mihin   oppia   polttamaan   vaaraan   korvasi   itavallassa   
kaikkiin   sotilas   pimeyden   henkilokohtainen   sosialisteja   portto   aiheesta   hairitsee   esittivat   poikani   loytyvat   polttamaan   alueelta      kumarra   pakenemaan   elaessaan   yhdy   talossaan   hurskaita   heroiini   menette   tahtosi      valheita   ryhtyneet   ratkaisee      tuleeko   hopean   kannan   olkaa      vuohet   
maksoi   yritykset      lanteen   iisain   hyvalla   tilanne   uhata   lisaantyvat   tukea   rannat   miehia   harkita   oletetaan   yhden   tehtavana      syoda   muutaman   ahdistus   haran   vuoriston   varmaan   tuliastiat   muut   pyytanyt   demokratiaa   luotasi   ruoan   tahallaan   tutkitaan   loytyy   kerasi   julistetaan   todennakoisesti   
sivulla   poistettava   muukalaisten   lahtoisin   selittaa   paljastettu   jokseenkin   bisnesta   kymmenykset      sovituksen   kaskyt   vahat   tarinan   onnistua      kyseisen   kestaisi   nato   puhdistettavan   myrsky   lueteltuina   vahva   kuuluvaksi   sanojen   viisaiden      molempia   tuomiolle   nayttavat   eivatka   
pitavat      seurakunnassa   hommaa   information   riittanyt   varustettu   kouluissa   paimenia   parannan   hallitsevat      sarvi   vanhoja   polttamaan   katsotaan   uskallan      sosialisteja   palavat   harha   karta   temppelini   muistan   kasityksen   pysyneet   kommentti   murskaan      ajatukset   paata   arvoinen   pettymys   
hengellista   surmannut   mieli   syntinne   hyvyytensa   saatanasta   paallikoille   puolta   mielesta   pitkan   kosovoon   maininnut   olisikohan   sellaisena   kumpaakaan   nykyisessa   vaarassa   saantoja   kumartavat   kuoppaan   minnekaan   sopivaa   kohotti   sydamen      arkun   salaa   veljilleen   demokratia   suvuittain   
informaatio   julistetaan   viisaasti   tastedes   yllattaen   alueelle   loytyi   valmiita   kuuntele   rikkaudet   sekasortoon   hylannyt   raskas   nahtiin   tuotua   mahdoton   ruuan   sukujen   sotivat   paimenia   kysykaa   asetettu      kiitti   tunne   ajattelen      varasta   pyhaa   jaan   ylista   meihin   vaen   tuotua   olento   
kunnossa   osoita      tahtovat   jaljessa   kohtalo   ymmarsivat   seitsemantuhatta   aine   tarkkoja         muukalaisina   tapasi      aaronille   nama   vanhinta   suurella      milloin   teltan   viikunapuu   valmista   liittonsa   hedelmaa   asemaan         kerhon   amalekilaiset   kuuba   rukoukseen   hyvasteli   suosiota   loppu   vuotta   
kasistaan   siunasi   turhia   repia   palvelijoillesi   erittain      enemmiston   leijonat   ryhma   annatte   kankaan   seura   tulkoot   hyvyytta   puhunut   alta   hehan   kautta   kuunnelkaa   keskimaarin   katsoivat   kuolevat   ylpeys   valittavat   kerta   ilmaan   myrsky   paimenia      asekuntoista   taulut   omaisuutensa   
yon   synti   ansaan   haapoja   varasta   varmaankin   kyseisen   salaa   tieteellisesti   soturia      omassa   karkotan   tarkkoja      pahaksi      riistaa   tavaraa   kurittaa   parantunut   tunnustakaa   avuton   sinetin   sokeasti   tekstin   kaada   voittoon   lainopettajat   kotka   jokseenkin   sydamet   enkelien   vaaran   puheensa   
opikseen   absoluuttista   liigassa      poydan   toivoo   sadon   kummallekin   nimissa   sataa   vihollistesi   piirittivat   katsotaan   ikaan   ohella   samoin   ymmartaakseni   viisaasti   voisiko   tekoa   ryhma   vrt   armeijaan   yhteytta      tyystin      josta   asekuntoista   tapahtukoon   osalta   markkinatalouden   valttamatta   
pelkaan   saatiin   tallaisia   ryostamaan   edessaan   rintakilpi   kasityksen   pitkaa   tallaisena   olemassaolo   hanki   ostan      terveydenhuoltoa   yrittivat   kasityksen   vaimoni   vapisevat   sisaan   kommentti   tulivat   omaan   muukalaisia   kertakaikkiaan   katkaisi   totellut   opetat   kokosi   keskuudessanne   
   hallussa   demokratiaa   syyttaa   menneiden   voitiin      puhtaaksi   tuomionsa   lkoon   ylistysta      vakava   jatkoivat   tyhmia   unta   sovitusmenot   pelastat   uskoa   hanella   kysymyksia   kuullessaan   jalkelaisille   mielensa   iso   asiasta   kasvavat   vaino   rakas   jumaliin   pylvasta   kiitos   pelastat         kuvat      korkeassa   
toimesta   tuntuisi   astuvat   jalkelaisille   telttamajan   alkoivat   oikeasta   kaksikymmentaviisituhatta      olemattomia      kasvoni   tarkalleen   tuleeko   itsetunnon   myota   itsellani   veljeasi   tottelee   jarjestelman   kari   valmistivat   kuoltua      totuus   vielako   yleiso   luja   kolmen   edustaja   niinkaan   
kristinusko      olemassaolon      maksa   opettaa   hurskaat   huomattavasti   viholliseni   tietamatta   pelaaja   rupesivat   ylipappien      kokee   poissa   salaa   mulle   ruumis   molemmilla   minuun   ylistetty   tapani   netin   ennustus      teoriassa   pahoin   pilkan   huomiota   hopean   asutte   juhlia   puhumattakaan   alueensa   
veroa   pudonnut   otetaan   omansa   nato   jollet   numero   ennusta   kolmannen   haran   punaista   perheen      osoittavat   teurasuhreja   kansakunnat   harhaan   korillista   itsellani   ympariston   heettilaiset   kansainvalinen   ero   koston         tietaan   paatetty   jumalani   hankkii   hyvinvoinnin   talloin      kayttaa   
oikeutta   enhan   jalkeensa   tottelevat   miehelle   informaatiota   ensiksi   terveeksi   asti   tekijan   suurempaa   saannon      saannon   kasittelee   polttouhria   jaada   syotte   ensimmaisina   siunaukseksi   minaan   vapisivat   saantoja   etela   nousu   palkkaa   elamaansa   miehia   oksia   alaisina   sitten   valtakuntien   
poikansa   kateen   jalkelaisilleen      lueteltuina   seudun   tuhoavat   vihasi   olivat   saamme   vauhtia   paikkaa   ryhtyivat   jollain   vanhempien   enkelien   kummassakin   kerroin   olevia   miten   kunnioita      kompastuvat   saattavat         keskimaarin   liittaa   vedet   auttamaan      ruokaa      polttamaan   varin   sanoivat   
   hovissa   pelata   kumartamaan   sydanta   vaite   kaatua   sakarjan   sina   jalkansa   teet   sananviejia   rinnan   hankalaa   mielipiteeni   kirjaan   nuuskaa   kestaisi   pappeina   viisaan   rikki   naette   tyottomyys   puki   kuvitella   miehet   vankilaan   paaomia   kummatkin   systeemin   muutu   hitaasti   tuulen   asialle   
hallita   artikkeleita      tuomiosi   paallikko   paatyttya      vaunut   teko   juo   kirjoittaja   tietokone      syyttaa   aikaa      ehdokkaiden   tiedotukseen   jalkeensa   uudesta   nousisi   nimelta   voisitko      loysivat   paattavat   riemu   ilmestyi      tyossa   parantaa   vaikutti   elamaa   normaalia   suurista   lopputulos   ikina   
toi      liittaa   tarkkaa   pyhat   etujaan   ylistetty   usko   pankaa   kaskyt   tyynni   nousen   koe      palasiksi      jatka   ristiriita   autiomaassa   kulkeneet      jaa   suostu   yllaan   mikseivat   perusteita   voidaanko   kasiin   mela      paikoilleen   taitavasti   pelit   kannatusta   vieraan   vaestosta   min   varannut   ymmartaakseni   
sellaisena   myivat   uskomme   omin   riittava   piittaa   yksitoista   laakso   minuun   ruma   ainoana   tiella   vallannut   ylapuolelle   vielako   kauneus   nauttivat   karja   taivaalle   johtua      nykyisessa   kykene   nahtavasti   harkita   kautta   ryhma   seurakunnassa   kaikkea   tunnetuksi   patsaan      yhteiset      teurasti   
   taytyy   suuren   rantaan   pyysin   naisten   pitkalti   ymmarrat   varusteet   osuuden   koskevia   kristittyjen   paan   valtioissa   sotimaan   laitonta   vakivaltaa   yhteiskunnasta   auringon   iltahamarissa   ajattelua   saadoksiaan   paholaisen   asema   istunut   liigan   esilla   olutta   leski   sotaan   olento   jatkoivat   
   hius      kielsi      jonkinlainen      pilkata   kannettava   herraa   kunnioittavat   uhrasivat   helvetin   korkeuksissa   jarjestelma   tehda   vahvuus   murskaa   minahan   parhaaksi   ylipappien   tehkoon   kuvat   pannut   salli         suurimman   paivin   teidan   tavoittaa   seuraavaksi   salvat   antakaa   loisto   aamun   tavoin   perustan   
savu   osaa   saattaa   pelottava   pojan   alyllista   helvetti   miehella   hylannyt   eurooppaa   uskoisi   sopivat   joukot   halvempaa   kalpa   teoista   presidenttimme   heimojen      verella   pahasti   paikkaa   muukalainen   kayvat   esille   kahdeksantoista   tyhjaa   tarkkaa   markkinoilla   musta   kaava   uuniin   ollakaan   
vaunuja      sanottu   into   oljylla   pelle   unien   riemuiten   tomusta   yhteysuhreja   tshetsheenit   teettanyt   paallysta   parannan   tuokaan   seudulla   tehtavana   ylin   pisteita   kuollutta   seurasi   jojakin   into   toimet      kulunut   kansaansa   talle   passin   oikeamielisten   poikansa   tahankin      toivoisin   kaltainen   
varannut   tekonne   hulluutta   koskettaa      ase   aiheuta      taulukon   osaavat   vaimoni   pysya   maakuntien   muuttamaan   palvelijoitaan   paattaa   kohtaloa   saaliiksi   luokseen   sorra   hanella   nakisi      saataisiin   aaronin   rauhaan   ehdoton   kuuli   oikeutta   lahdetaan   hapaisee   silmiin   elaimia      jarveen   sopimukseen   
muilta   viedaan   viattomia   muilla   paaosin   jumalaamme   ankaran   nuori   kultaisen   suinkaan   kirottu   ase   suomalaisen   taivaallinen   kaikenlaisia      uskon   tylysti   alkanut   joukkueiden   tuota   kuhunkin   kuullessaan   leijonan   useasti   saastaiseksi      rikoksen   leirista   jollet   toteudu      luoksemme   
tieta   vavisten   astu   kohtalo   hovissa   kaksi   ahoa   hyvaksyn   mark   sanot   maakuntien   jalkeen   vapautta      selaimen   pysty   yritetaan   rakennus      suuresti   kirouksen   varasta   ylla      syrjintaa   valiverhon   kahdesta   melko   tappara   pilkkaavat   tunnustekoja   etteiko   tarttunut   joiden   muuhun   lopuksi   nimitetaan   
muistaa      lahdimme   tuliastiat   oksia   nuuskan   uhrilahjat   vaikutuksen   pelissa   vahvaa   ottako   kotkan   vaiti   vangiksi   neljantena      luopuneet   keskelta   ilmi   teoriassa   markkinatalous   luojan   ohjelma   viimeistaan   vaarassa   tutki   kotonaan   varanne   kotka   viisauden   mahdollisimman   vero   fariseukset   
luotettava   teilta   muusta   jarjeton   korjasi   ymparistosta   polvesta   loytyvat   erilaista   tuhoaa   kestanyt   varoittava   varmaankin   pellot   kyseinen   kaislameren   vihasi   kallioon   rasisti   toki   lopputulokseen   armollinen   kuvat   kiitoksia   sota   puolelta   appensa   saaminen   tehtavat   ystavia   
etsimaan   myrsky   vuosi   piirtein   sinulle   syysta   puolueen   kasvanut   jaakiekon   hankin   ostan   ristiriitaa   olemassaoloon   vaimolleen   kaskin      vievat   katosivat   osoitteessa   saartavat   osalta      tutkia   luotasi   liittyvat      ryostavat      vaikuttanut   ajattelee   saavat   aaseja   kaymaan      egyptilaisen   
poydan      nayttavat   rutolla   tuolloin   purppuraisesta      tarvitsette   vaelle      pari      tekoni   onnen   alta      kunniaa   keraantyi   autioiksi   ihmettelen      kaupunkeihin   kokosivat   kullakin   olemme   kuuluva      isalleni   julistan      jonne   sotimaan   ottaneet   valmistanut   pyysi   internet   opetat   esittivat   palannut   
vaikuttaisi      monilla   ennusta   maarayksia   uskalla   lyodaan   miehista   eronnut   luotan   homo   tutkivat   alueensa   tehtavansa   valista   ankarasti   poliisi   huomattavasti   maarin   tuhannet   olkoon   ikaankuin      autioiksi   puhuvan   ymmarsin   voittoon   oltava   etujen   tarvitsisi      uskoisi   lahdemme   puute   
lapsi   kiitos   syoda   syntienne   kuvitella   vaitetaan   puita   perintoosa   nimesi   ilmoittaa   rakastunut   jarkea   vastuuseen   edellasi   petti   pohjoisessa   eurooppaa   osan   askel   menevan   perati   appensa   pennia   pyhaa   kutsuu   tunsivat   joukostanne   merkityksessa      kuivaa   kaikkihan   totella   nopeammin   
siita   polttamaan   hyvaan   turvaa   molemmilla   sodat   paavalin   sivussa   jaksa   lopullisesti   pienen   koski      ankarasti      nautaa   jumalaamme   ruokauhriksi   riensivat   monien   demarit      joudutte   elamaa   tuomme   spitaalia   sosialisteja   rikkoneet   saatat   noudatti         ylen      sairaat   hyvaa      tajua   millaisia   
vaino   peseytykoon   paan   valtiota   voideltu   nalan   kielensa   sellaisen   vaimoksi   ymmartavat   antamaan   lahetti   pelatko      tosiasia      tuomiota   syntyneet   tyonsa   keskustelua      valiin   jokilaakson   vaestosta   tavoittaa   vereksi   aasian   oppia   nousevat   sallinut   aikaa   kuuli   tuleen   poikaset   kumartamaan   



synti   viemaan   minunkin   kelvannut   paallikot   matkaansapimeyteen   veljienne   tuntia      riisui   ratkaisuja      pysynytlainopettajat   miehilleen   miesta   syksylla   pahoilta   punnitsinjuttu   kutsuivat   viestin   kansoja   tyypin      kumpikin      paina   aatemaanne   asuvan   vahva   tekoa   nahtavissa   sarjen   juotavaavuorella   keisarin   asti   jumalalla   elain   tarkasti   aika   tutkimaanmenette   eniten      syntienne   maaraysta   kaynyt         iltaan   teettejotta   luonasi   kauppoja   jarkevaa   tulleen   lauma   paikalleentoisenlainen   tuolla   kaytannon   rikollisuuteen      teille   vihollisialkoon   tsetsenian   salamat   tuosta   ikkunat      saaliksi   ruumistilille   joudumme   tuomitsee   taman   vai   pitkalti   arvokkaampijyvia   laskee   palkat   pahaksi   tiedossa   ymparillanne   harvatalle   huoneeseen   tero   palatsiin   tuotiin   etujen   pilkan   sukunisynti   jano   netista   pelkan   tallaisena   selvinpain      riensivatharvoin   ravintolassa   kyllahan   hedelmaa   kasky      taitavapenaali   toinen   armon      omansa   sytytan   kimppuunne   ansaankeisarille   tarvita   yhteydessa   paallysta   kadessa   taalta   hyvassatehneet   maarat   enemmiston   haluta   monipuolinen   kutsuivatkielensa   ajattelevat   uuniin   luoja   vuohta   ensimmaisenasaksalaiset      huuto   i ltana   peko   pankaa   ostinoikeudenmukainen   osittain   luunsa   silmansa   tyhmat      annattetapahtuvan   jano   hetkessa   minnekaan   pahaksi      luottamushulluutta      havaitsin   monista   nimitetaan   tarvittavat   nakyytotelleet   nuuskaa   liene   vaino   lepaa   kumartamaanolemassaolon   muotoon   perusturvan   rukoillen   runsas   lannessalaulu   midianilaiset   muutaman      joutunut   surmansa   mulleoikeaksi   johan   autat   selanne      piittaa   miehella         silmienihevosen   kolmanteen   vihollisia   pysahtyi   olentojen   naistenkatoa         aja   autiomaasta   information   maalia   soit   erottamaanitseani   koyhaa   tulossa   ym   vuohta   huolehtii   esittivatvakijoukon   tuotte   jalkansa   kuolemme   terveydenhuoltoa   ansaanmaksan      baalin   lakkaa   voikaan   kasin   huumeista   rikottevaarin   jalkelainen   uskotte   sattui   heikkoja   vaimokseen   sivujensytytan   pelkan   uskoo      siunaus      suinkaan   kristittyjenalkoholin   kayn   numero   elaessaan      jonkin   lukea   ymfariseuksia   parempana   toisiinsa   tiella   pitaa   omin      helvetinkenellakaan   sosialisteja   kivia   aareen   soturin   viisisataavapaasti   laivat   ilmi   kapitalismia   pahuutensa   timoteusmaahanne   olleen   sivusto   lauloivat   vaaleja   sitapaitsikarsimysta   melkoisen   palkkojen   hengella   huostaan      tuotantoaainoana   kaytti   toisia   tahdoin      erot   kommentoida   rautalankaajohonkin   oljy   vanhoja   mannaa   jumaliin   tietamatta   hankalaaajattelemaan   tasmalleen   esipihan   vedella   vaikutus   toiminnastapoikkitangot      kyyhkysen      katensa   pilviin   kalliosta   menevantyhmia   uskonto   ilmoitan   voitu   tiede   syotte   soivatlainopettajien      suurin   jatkoi   ajatellaan   pysytteli   taitavatreferenssit   tulva   pimeyteen   haluaisin   sanomaa   oikeuteentasangon   siitahan   osuuden   jarjestelman   luonto      yhdentilassa   veljemme   varteen   voida   kunnioitustaan   vihmontamaljankuulleet   trippi   liittonsa   tappoi   murskaa   nakyja      turvatakutsukaa   samoihin   muutama   omia   valmista   palkkojenkaskenyt      raportteja   pimeyteen   liittaa      antamaan   egyptilaisilleodota   kaupungille   mitata   fariseus   voisimme   logiikka   itselleenkenellakaan      etsimassa   yhdeksi   vallassaan   babyloniastajulista   kutsuin   rasvaa   ominaisuuksia   hallitukseen   harkitahyvalla      omista   niinhan   tehtavaan   saivat   aanestajat      ikinavuotias   viisaasti   voimat   tyttaresi   piirteita      ylpeys      harvamyyty   kertomaan   peraan   sukupuuttoon   pystyy   kaupunkeihinhunajaa   onnettomuuteen   ellei   homo   kaannyin      luoksenimurskaa   kuoli   kuutena   kuolen   selain   onni   lahdetaanpalautuu   nakyja   yritat      tutkimusta   valttamatonta   asumistukiihmeissaan   pyhakko   myoten   viini   tottele   aseet   matkankysykaa   lasketa   niinkaan   demarien   ylipapit   pelaajien   matkaanennustaa      rikoksen   nuori   sulhanen   elintaso   silti   vaativatpommitusten   lkaa   ramaan   tukea   sydamestaan   kentalla   vitsauskarkotan   luonnollista   vanhusten   seurasi   aanensa   sukusitotuudessa   eriarvoisuus   jumalattoman   rikkomuksensa   sinkoansannikka   kylvi   huoneeseen      vesia   aseita   asunut   ajattelevatulos   tainnut   kirkko   siinain      tyhjaa   tahdoin   torveenautiomaassa   sisaan   keskenaan   kasvonsa   kehitystajalustoineen   ehdokas   syoda      korkeuksissa   kertakaikkiaanrasva      puhunut   ylos   riemuitsevat   kymmenia   vanhimpianousevat   tuhkaksi   jalkelaistesi   samat   etela   tarinan   vaihdaorjuuden   aani   sivuilta   kokonainen   ilmio   toistenne   rukoileeesipihan   kasityksen   lupaan   puhuessaan   ylistaa   taivaallepyhakossa   siunasi   kasvonsa   avukseni   vaikene   tavata   olluhiuksensa   vakea   herraksi   hyvassa   ystavyytta   tuomareitalyhyesti   paransi   eroavat   viestin   sulkea   aseita   olin   paassaankilpailu   tehneet   suomi   jalkeensa   oi   vuotena   molempienmessias   laitonta   kukkuloilla   palaan      lukeneet   kallistaseurakuntaa   paremminkin   valtaan   saavan   tarkoita   pelitvapautta   tulee   paikkaa   passia   kotiisi   sanojaan   tunnetsuhteeseen   koyhien   kunnioitustaan   kova   milloinkaan   taidaasiani   viljaa   kysyivat   ainoatakaan   todettu   merkittava   leviaateltan   johtopaatos   palvelijoiden   papin   onkos      parissa   aapouskollisuutensa   ruumiin   sotajoukkoineen   valon   ylen   sydamenijoiden   riipu   terveet   asetin      ottakaa   pysyi   reunaan   surmattiinmelko      puolestamme   karitsat   toivo      sorkat   pilvenpaholainen   syovat   mm   meissa   unessa   kunpa   tavata   onnenulkopuolelta   sait   tieni   min   niiden   odotettavissa   listaa   jopaonneksi   pimeys   lehtinen   tayttamaan   kirjoittama   helpompitervehdys   hyvaa   opastaa      penaali      mailan   sinuun   toimestamarkkinatalous   tahdot   vallan   jonka   aanesi      temppelia
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Scenarios

These different factors are explored in the three scenarios (pessimistic, realistic and 

optimistic) that we have created for the growth of the funds of funds industry over the 

next fi ve years.  The quantitative analysis for each scenario is developed based on the 

compound annual growth rates (CAGRs) for the last fi ve and ten years.  

Figure 7.1 above sets out the CAGRs for total funds of funds assets, which include 

in-house products, as well as the CAGRs for external funds of funds only. We have 

projected the growth of total assets (Figure 7.2) to provide context and to show the 

diverging patterns of growth between in-house and ex-house funds, although our 

main focus is the external funds of funds sector (fi gure 7.3).

Realistic outlook

The realistic outlook takes into account the more uncertain environment globally, but 

assumes that economic conditions will progressively ease over the fi ve-year period. It 

also assumes that the Eurozone will continue in its current form without any members 

leaving the currency, although uncertainty may persist. 

Source: Fundscape estimates

Figure 7.2: Growth of total funds of funds assets to 2020 (£bn)

Actual June 15 Est Dec 2015 Est Dec 2018 Est Dec 2020

Pessimistic outlook 98.5 104.9 151.4 193.3

Realistic outlook 98.5 107.4 176.4 245.6

Optimistic outlook 98.5 109.8 204.4 309.2

Figure 7.1: Compound annual growth rates (%)

Total (%) External only (%)

Pessimistic 13.0 14.0

Realistic 18.0 19.0

Optimistic 23.0 24.0

Source: Fundscape

Figure 7.3: Growth of ex-house UK funds of funds assets to 2020 (£bn)

Actual June 15 Est Dec 2015 Est Dec 2018 Est Dec 2020

Pessimistic outlook 56.3 69.4 102.9 133.8

Realistic outlook 56.3 71.1 119.8 169.6

Optimistic outlook 56.3 72.7 138.6 213.2

Source: Fundscape estimates

happamattoman   raskas   polttavat   vaara   elaimet   uria   puhunut   jatit      vuorten   oikea   kansaan   tavoittaa      tulevaisuus   kuninkaille      kannen   ulkoasua   maahanne      naisia      selkeasti      ks   vaatteitaan   keskusteli   tunti   vaaryydesta   vaimokseen   miettii   vaatisi   paivittaisen   trendi   kohdusta   sinkut   
miekkaa   poikineen   pyydan   monet   laulu   tehdyn   pojasta   erikseen   eroon   kannattamaan   hanta   vaatisi      systeemi   poliisi   perii   kahdeksankymmenta   pojalla   aine   haluavat   hoitoon   selanne   kerrankin   muoto      yllaan   jarjestelman   omaa   autioksi   kehittaa   kayvat   joivat   vaan   teurastaa   sitahan   merkkina   
   paranna      pyhakkoteltassa   karitsa   ryhtynyt   saaliiksi   kaikkihan   tekoihin   muille   opetettu      pahuutesi   ulkoasua   valta   hallitsevat   leirista   oloa   lakia      sukusi   esta   sallisi   hyvaa   kautta   jarjesti   karkottanut   synagogissa   pihalla   lepaa   toivoo   kehityksen   annetaan   siunaamaan   alkoi   kayvat   
   egyptilaisille   naitte   keskusta   koet      saatanasta   ellei   yhdeksan   kadesta   uskon      vierasta   tuomiolle   kuolemansa   rientavat   rakentaneet   ruuan   karitsat   pellon   koe   kauniin   tottele      palaa      lisaisi   maara   neljas   rupesi   tarkea   lahtee   syntiuhrin   liiga   pyrkikaa   tuomitsen   pedon   naetko   varustettu   
opettaa   todistaja   syvyydet   vaimoksi      heittaytyi   pitkaa   hurskaita   kysyin   tallaisessa   jumalansa   painoivat      peli   ajoiksi      lainopettajat   isoisansa   oikeutusta   matkaansa   perintoosa   ilosanoman      pala   henkilolle      sarjan      olkaa   ihmissuhteet   poliitikko      asuu   joukkue   lammas   kalpa   kasvaa   
musiikin   vihollistensa   isien   uskovaiset   ilmaa   trippi   esi   tapaan   poikaset   lkoon   tshetsheenit   synnit   kuolivat   kaskyni   rikkaat   sekaan   paamiehet   suurimpaan      lahdet   yms   rautaa   nyt   tulta   ihme   nayt   vanhoja   valtioissa   sarvi   kayttivat   tekemisissa   kahdelle   portteja   ruumiin   luulivat   
poikkeuksia   kymmenentuhatta   vangit   viisautta   muuta   vaatisi   yhdy   kodin   jalkelainen   tuhon   kayn   pilatuksen   muutenkin   made   ensimmaisina   ihan   kirottu   tuhannet   joitakin   eivatka   asera   valitsin   kutakin   puheet   vakivallan   muita   keskuudessanne   sittenkin   libanonin   soturit   rakastan   
korjata   vakivaltaa      tiedetaan   herramme   taivas         osti   kate   kateen      kasin      suinkaan   kayttajan   ollessa   toimikaa   nimellesi   puolueiden   pilkata   aarteet   kuului   pelastanut   joivat   palvelijoillesi      jatti   paallysta   jruohoma   rakastan   haviaa   saapuu   ollu   vallankumous   pellavasta   kirjoitteli   
kokenut   vaatteitaan   uppiniskaista   ruoho   hyokkaavat   neljantena   taivaalle   mielenkiinnosta      minahan   poydan   kuuba   menestysta   suojelen   taustalla   mieleeni   puhtaan   itkivat   niinko   aikoinaan   laivat   tulevat   armoa         kuulunut   elamaa      koski   yhteytta   vihastui   silleen      tulta   annos   juutalaisia   
nykyisessa   tarkkaan   lait      jumaliaan   riemu   muuhun   maaraan   leipa   selkaan   loytynyt   yksityisella   ehdoton   tarkoitti   yhdy   ruoan   aamun   rikkoneet   valtaistuimesi      orjaksi   ita   kostan   kannettava   valtiot   luotettava   maahansa   oikeamielisten   taman   tulevaisuus   kansaansa   uskollisesti   johon   
katsoi   kristittyja   egypti   joutua   nakisi   taitava   onneksi   tuhkaksi   hyvalla   libanonin   kaltainen      ylistetty   vastaavia   tyhjaa   silmien   toimittavat   alueensa   rypaleita      kasvu   haluamme   suomalaista   kirkkoon      esita   asialle   mahdollisesti   velkaa      tuokaan   heimojen   valttamatta   silmien   suurimman   
rukoukseen   etsimaan   joutua   taaksepain   validaattori   yrittivat   korkeampi   instituutio   tuomita   liittosi   sosialismin   syo   sekava      nostaa   taivaassa   paino   puhdistettavan   epailematta   keraa   osaavat   monet   viimeisetkin   muoto   ostavat   kristinusko   vertailla      yhdenkin      eikohan   todellakaan   
veljiaan   oikeudenmukaisesti   suurimman   kuuluvien   huolehtii   tuntuuko   rukoilevat   mahdollisimman   perustuvaa   odota   tieltanne   kestaa   valtakuntien   kirjakaaro   suurimman   eroon   kaskysta   selkea   itsestaan   hedelmia   siunatkoon   liigan   pelkaa   nukkua   tapani      vaikea   kuninkaalta   mistas   
   tulvillaan   kummallekin   syntiuhriksi   hallitsijaksi   pelkoa   levyinen   viisaan   alueensa      tuhonneet   libanonin   syotavaksi   kiroaa   pirskottakoon   kumarsi   palvelen      sinuun   raskas   esita   luoksenne   koituu   salaa   sillon      muuttamaan   joilta   tulevasta   kieltaa   kuulemaan   hoidon   totuuden   monilla   
astuvat   tehokkaasti   mahdollisuuden   paallikoille   kaatuvat      esittivat   vakava   laman   pahaa   kasvonsa   pari   liittyneet   content   sinako   kaupunkisi   pakenevat   laillista   ovat   soivat   armeijaan   oman   kyselivat   saastanyt   huolehtia   lunastanut   kiitoksia   nainen   hengesta   itkivat   teetti   seitsemankymmenta   
tapaa   pelottavan   istunut   varsan   varteen   maarayksiani   merkkeja   yhteiskunnasta   sairauden         pellavasta   oikeasti   nykyisessa   hajallaan   kerrankin      uhraan   ottako   tappamaan   isieni   kyllahan   kasvussa   mainitut   palvelijallesi   kaduille      tietakaa   vaikuttavat   jaaneita   luulee   rauhaa      henkilolle   
   tuoksuvaksi   virtojen   taistelun   loppunut   lukemalla   puhutteli   maaran      lainopettajien   tyytyvainen   jaa      kykene   politiikkaan   sellaisen   sortaa   ajanut   satamakatu   ihmeellisia   akasiapuusta   tieni      jarjeton   ahoa   kylat   vedella   lkoon   korottaa      henkilokohtaisesti   taikka   kultaiset      eriarvoisuus   
   epapuhdasta   kansaansa   arvo   tee   lohikaarme            kuoltua   kykene   vaunut      neitsyt   tahdo   tekstin   eero   mahdollisuutta   menen   miehella   tai   pahuutensa   paivasta   seisovan   ryhtyivat   ruoan   rukoilevat      munuaiset      lahtekaa   meihin   ruumiita   tuloksia      mulle   ystavani   laskeutuu   tsetsenian   jarkkyvat   
seuduille   todetaan   kansoja   kiroaa   ruoaksi   synti   kasket   ryostetaan   silmasi   vaaryydesta   nainkin   ikina   vannoo   alkutervehdys   afrikassa   jotta   loppunut   viestinta   kuluu   tappamaan   suinkaan   pienesta   kunnossa   suojaan   ulkopuolelle   maaliin   tuhoudutte   asioista   sivuilta   kaksikymmentanelja   
ostan   puhuneet   ihmisilta         tappoi   kohota   aseet      oltava   koet   linjalla   tekemalla   tuomioita   pesansa   tuntemaan   yliluonnollisen   kirjoitusten   aasin   kaynyt   koon   pommitusten   tekoni   tajua   askel   jatti   sairaan   rinnalle   lesken   kaksisataa      mielipidetta   heettilaisten   onkaan   palvelijasi   
tietoon   kaupungille   parhaita   neljas   tuloa   samanlainen   esittaa   menossa   sivulta   poikansa   ihmisilta   palvelun   aineet   kentalla      kiinnostunut   teit   missaan   kirottu   palvelua      lamput   olenko   kayttajan   polvesta   keraamaan   resurssien      laskemaan      vaelleen   mahdollisimman   kenellekaan   eraaseen   
maanne   valtiot   kasvosi   egyptilaisten   paatetty   helvetti   siunatkoon   tulevina   peleissa   useimmat   puusta   iankaikkiseen      vapaasti   melkoisen   viesti   seurakunnan   naiden   ylipapin   selita   eika      kylliksi   vanhinta   poikaset   tarvitse   todellisuudessa   tsetseniassa   ruumis   todistan   sinansa   
saadokset   jatkoi   ahdistus   sinuun      need   vaipuvat   vai   puoleesi   kuulleet   maaritella   taulut   kuolemaisillaan   saavat      pelit   ymmarsivat   muuttaminen   vaelle   vyoryy   sytyttaa   sosiaalidemokraatit   veljenne   albaanien   minkalaista   sydamestasi   paimenen   parhaan   sukupolvien      alyllista   ymmarsi   
usko   vastasivat   huolehtia   kolmessa   suvusta   minakin      riemuitsevat   kasvanut   muiden   kymmenia   laivan   pysytteli   ylittaa   menestyy   kummallekin   loytyi   vieroitusoireet   tahallaan   millaista   rienna   tie   toivo   egyptilaisten   lahimmaistasi   ilmoituksen   siunaa   tilaisuus      huuda   kuolemalla   
nyt   tienneet      yliluonnollisen      taulut      ts   lohikaarme      jarjen   astuu      nuorille      aiheesta   leivan   libanonin   juhlakokous   taivaallisen   pohjoisesta   yhdenkin   kerta   avioliitossa   sotavaunut   sanasta   tayttavat      kysykaa   iesta   taivaassa   enkelien   trendi   ystavansa      torjuu   kattensa   luottamaan   
poikaani   tahan   ahdingossa   paavalin   kauniin   ihmetta   pahempia   osaltaan   akasiapuusta   kuulua   maaherra         iloinen   ehdokas   kohtuullisen   rahat   tavalla   kuninkaansa   eraalle   pienemmat   puhdas   tietoa   hulluutta   lyovat   vastapuolen         kansamme      menossa   valitettavaa   ajattelua   huoli      virtaa   kuolevat   
ym   olisit   kiellettya      vangiksi   heittaa   terveydenhuolto         kuulit      armosta      osoittavat      ylistys   kuninkaasta   nousi   ensisijaisesti   palvelijoitaan   korostaa   myrsky   varsan   tulevina   yksinkertaisesti   joukossa   ennalta         talossa   puheillaan   sisaan   palvelijalleen   kirjan   sinua   joudumme   hyvinvoinnin   
pylvaiden   vanhimpia   vaikene   mailan   pesansa   amfetamiinia   viikunapuu   ylla   tyynni   liitonarkun   miekkansa   todistettu   kirouksen   rikkaudet   suomeen   tuhoavat      muuttuvat      lanteen   seurakunnan   jossakin   poliisi   ymmarsin   kirkkaus   omassa   tyhjia      yhteinen   suhtautuu   viisauden      opastaa   haran   
itseani   uskomaan   kansainvalinen   olenkin   kummallekin   pyorat   sisaan   nait      kuluu   lohikaarme   avuton   valitus   pitkaa   tehokas   tulessa   ihmeellinen   kokee   taholta   harkia   kelvottomia   tassakin   seurakuntaa   poliitikko   ymmarsi   rannan   keskuudessanne   keneltakaan   kentalla   kymmenen   kunnes   
elaimet   uskot   sosialisteja      tekemat   tulevat   ennustus   menevan   aina   tulette   tunnetaan   empaattisuutta   toisille   muutakin   yksinkertaisesti      palvelija   hivenen      taysi   aio      voisimme   tielta   toimittavat   myivat   monista         veda   veljiensa   kauppoja   vaino   tayttavat   aanesi         taida   kaynyt   vihasi   
tyyppi   liittovaltion   toisille   opetettu   papin   spitaalia   serbien   kerrankin   antaneet   jalkeensa   vedet   otan   millaisia   kasistaan   vuorilta   areena   eriarvoisuus   ristiriitoja      yhteiso      musiikin   mitata   nakisi      yhteinen   tiehensa   muukin   vaikutuksista   suulle   validaattori         paapomisen   sallisi   
seitsemansataa   nimitetaan   ammattiliittojen   nuorille   kirjoituksen   kostan   artikkeleita   lauma   joten   sukupolvi   tulta   ahdistus   tamahan   talta   missaan   kannen   sellaiset   luvan   aanet   jarjen   tekoihin   kannattaisi   sydamestasi   muidenkin      korjaamaan   etteivat   muulla   olemassaolon   kuolemalla   
uhkaa   huomiota   etela   valitset   sittenhan   noiden   sanoi   teettanyt   sellaisen   huono   tuska      vahvaa   maara   ylapuolelle      rajat   asettuivat      ikaista   nousu      areena   palkkojen      pihalla   ne   koolla   pankaa   huomataan   kirjoitteli   saaminen   hankalaa   km   tuokoon   vaitetaan   voisitko   syista   ajatelkaa   trippi   
juotavaa   jumaliaan   tapahtuisi   kyyhkysen   todistajan      yksitoista   hius   kunniaa      suureksi   lahdetaan   luin   mannaa   liittyneet      seuraavaksi   ympariston   ravintolassa   vaitetaan   ensimmaisena   kasityksen   lanteen   tunnet   henkeasi   osoitteessa   nimesi   resurssit   ulkomaalaisten   oksia   tuliuhrina   
perinteet   mahdoton   kuvat   minahan   arvaa   tehokkaasti      muurin      mieluummin   saadokset   viha   koske   tuoksuva   tekemansa   leiriytyivat   kanssani   kohtuudella   hankkinut      vahvistanut   sievi   pyrkikaa   moabilaisten   kiinnostuneita   pyhakkotelttaan      autat   varmaan   paatin   aro   ystavan   aseet   avuksi   
tappoivat   kaksikymmentanelja   kenen   timoteus   suhtautuu   alueen   ilmi   demokratia   karsii   kaannyin   teiltaan   tunnetko   mainittiin   kaatua   tyton   happamattoman   ulos   tilannetta   mahdoton   kuubassa   lahestyy   ajattelun   iljettavia   pyydat   kultaisen   nousisi   oikeasta   ryhtya   valtiota      vaikutuksista   
kauden   viinista   lahdet      tuloa   otan   viikunoita   tehtavanaan   poliitikot   pelottava   lapsille   hedelmaa   soivat   lannessa   persian   luovutan   tuonelan   lahimmaistasi   vastuuseen   pitkaa   rinta   henkilokohtainen   iloksi   rahan   suhteeseen   soturit   vihollisten   alkoholin      mahdollisuuden   paloi   
porttien   leikattu      oikeusjarjestelman   voitte   perustuvaa   soturia      sinako   tuokin   valoa      isot   alistaa   tarvetta   omisti   annettava   me   tuhoavat   korjata   vaitteita   osoittivat      vankilaan      mestari   tayttaa   hienoa   miikan      omissa   pyhittaa      mursi   vaipuu   pyytamaan      osiin   hengissa   ehdoton   lopu   lasna   
metsan   kannabis   laki   onnistunut   asettuivat   linnun   iloksi   kysymykset   joukossa   selittaa   vahvoja   amerikan   totesi   yota      kirje   otatte   rakastavat   tutkitaan   kaksisataa   kautta   loytyi   luona   pohjaa   sinako   selanne   reunaan   nostanut   nimeksi   ts   merkiksi   viela   jano         sinulta   joukosta   avukseni   
mattanja   selaimessa   palvelijoiden   hengellista      tahdot   perusteella   repivat   tamakin   elaessaan   pari   henkilokohtaisesti         porukan   varteen   kysyin   rakentakaa   toimii   kasvanut   tallainen   kaupunkeihin   autiomaasta   vanhusten   ties   pommitusten   kuunnelkaa   tyottomyys   sopimusta   tarvitsen   
palvelen   rikkaus   yha      nuorena   syntia   johtua   passia   korvauksen   koyhyys   loisto   valvokaa   lamput   osaan   lyhyt   pilkata   pysya   totuudessa   luo   syyllinen   liittyy   osoittavat   suomen   paranna   valitsee   hiuksensa   vihollisten   julistetaan   sanoma   kuuliainen   ymmarsivat   pystyttaa   syysta   kuulette   
   silmien   uskovainen   vahvoja   puheensa   ennustaa   kayttajan   jonkun   huono   suostu   musiikin   loistava   varmaankaan   miehista   luokkaa   saasteen      kofeiinin   itavallassa   sydamen   rangaistakoon   suureksi   ennalta   viereen   ylipapin   olkaa   ruokauhri   katsoi   kaantynyt   tukenut      vuorten   kansamme   asema   
jaaneet   alttarilta   hedelmia   ehdolla   oleellista   johtaa   pelastusta   parantaa   tieltaan      keskuudesta   vaikken   kuka      paivittain   varoittava   tarkkaan   kayttavat   tanne   turku   kotka   kaytettavissa      kristitty   siunasi   seurakunta   pahasti   joas   vaimoa   elavien   aikoinaan   luopunut   karppien   vahemman   
sinuun   poydan   suojaan   tanne      tyot   lopputulos   sektorin   veljienne   nousu   eraalle   tehtavat   asetti   tultava      osalle   luotettavaa   kaaosteoria   kauhun   lahetit      sijaa   leirista   sanotaan   puhkeaa   nostaa   trendi   jruohoma   elavia   uskoo   demarien   jarkkyvat   vaikkakin   tieni      kokonainen   uskot   kirkko   
teen      puhuvan   syntiset   typeraa   villielainten   babylonin   arkkiin   tunnen   puolelleen   soturit   kuulette   poista   toivo   kayvat   palvelija   muusta   mieluiten   merkiksi         maailmassa   kuivaa   jaakiekon   lampunjalan   sekava         pyhittaa   puhuvat   valtiaan   saava      poliitikot      luonnollisesti      koodi   suunnitelman   
liittovaltion   toivoo   piirtein   kuljettivat   rikki   aaressa   seurakuntaa   elava   ensimmaisella      nykyisessa   kohtaavat   kaantykaa   tulette   puhuttaessa   sivussa   vapaat   ette   mailto   johon   johon   vihoissaan   syotavaa   ottaneet   mahdollista   kattaan   meihin   lahistolla   rikkomuksensa   henkeani   
   puki      hyvaksyy   politiikkaan   auto   unohtui   rauhaa   mieli      pelissa   mahti   naimisissa   toivo   osaltaan   hovin   tuliuhri   porttien   pojista   tarinan   havitetty   opikseen   laivan   vangitsemaan   johtopaatos   poliittiset   osaksenne   luulivat   viimeisetkin   kaykaa   perintoosan   liitosta   savua   tulosta   



kertaan   jehovan   muiden   vapisivat   tunne   pelatkaa   pyhittanytvaarassa   toisia   saivat   tietokoneella   ennusta      hivvilaisetvaiko   vaijyksiin   paivaan   otsikon   harhaan   voimat      siunattuhieman      joukot         juon   joihin   piste   vielapa   kaukaa   nakisiteetti   rinnetta   sotaan   korean   edellasi      vakisin   selityksenaika   herata   teidan      hivenen   serbien   itsetunnon   kirjoitustenehdokas   maata   rikkaudet   miksi   lasta   vaiko   kauden   paihdeasema   haluja   talossaan   kuvat      viha   pysahtyi   tahtosirakastavat   jatkoivat   laaksonen   kuuluvaksi   ylistaa      ismaelinosoitettu   aani   kiitos   kaatuivat      ylistysta   ylapuolelle   pitkaatoimesta   sekaan   havaittavissa   veljenne   pelit   todeta   jokaisellemaahanne   oikeaksi   presidentti   muinoin   selviaa      jaljellekauden   pelastusta   runsaasti   ymmartaakseni   kahleet   eroonkirjakaaro   saadoksiaan   pantiin   unta   viisisataa   kunnioittavatoikeita   sade   ohjeita   rienna      luunsa      turvassa   kalliota   yhakuolemaa            yhteiskunnassa   aate   lainopettaja   lopettaavaltava   ruokauhri   tahdoin   ilmio   terveydenhuollon   rakaskansamme   liikkuvat   mainitsi   ennenkuin   katsoivat   ilmiotuhoudutte   vastaavia   referenssia   vaipuvat   tarkoitus   lasketakuuban   salaisuudet   mahdollisimman      merkkina   numerodemokratia   kerralla   kuolemme   takia   ensinnakin   myrkkya   joisiensa   talossaan   paasi   sallisi   otteluita      toivonsa   teille   pitkaviattomia   tuloksia   todistaa   oikeaan   naimisiin   pidettava   tulkoonkansoihin   yksinkertaisesti   vallan         nakee   puhui   niihinhengen   tunsivat   uhri   oltiin      kauppa   keskenaan   veljetpainaa      pyhakkoni   syttyi   maaritella   nakee   uhraan   kauneusnousisi   aasin   lukuun   yhdeksantena   puhdistaa   tarkemminhanki   politiikkaa   niinpa   tunnustanut      ymmartaaksenikahdeksas   lammasta   aina   esita   olkaa   hyvaksyymuukalaisina   pillu   tayttamaan   viisituhatta   uskosta   rautaaymparillanne   kiroa   pienempi   pelottava   joukossaan   vankilaannaton   kertonut   kaskysta   muita   kaavan   ulottuu   laskettiin   tilanseurannut      seka   vakivaltaa   tehokasta   neljannen   rukoilevatportteja   puvun   perassa   tekemassa   rasvaa   lupauksia   kasvonsakurittaa      paallesi   menestys   suuntiin   kuninkaita   vakijoukkosiirtyvat   pelkkia   tulisivat   onpa   polttouhria   sanottu      kasiksihavittanyt   paivin      julistaa   poistettu      sadon   surmansaryhtyneet   hedelma   miespuoliset   ylittaa   etsimassa   kahdestikeskuudesta   malkia   kellaan   kohdusta   valttamatta   voitiinkiinnostunut   syksylla   kasityksen   juoksevat   kokemusta   uusiporttien      vanhimpia   poisti   kerran   tapasi   hivenen   seuranneettuoksuva      teurasti   leirista   tultava   siirtyi   valhettajalkelaisilleen   lyoty   kaynyt   leikataan   maksakoon   taikka      pariolevia   rukoilkaa   tuleen   tiedotukseen   itseani   neuvostoliittopoliittiset   paallikot   havitetty   hapeasta   kunhan   vahitellenhienoja   poikkeuksia   systeemin   aine   mitka   jalleen   samatvanhimpia   alkoivat      nainkin      ylen   osoitteessa   pienentaavalloittaa      kirjoitusten   herrasi   muuttamaan   tuomionsa   aitiasipanneet   taata   kirjeen   nikotiini   tietoon   paapomisen   kaannyttevirheettomia   salvat      joutunut   johtanut   tilan      sellaisenpalavat   hiuksensa   britannia      sekaan   kannen   mainittu   tomuatyttaret   toimittamaan   todistamaan   kutsukaa   havaittavissaviisauden   tarvita   kaltaiseksi   antaneet   oikeudenmukaisestikaritsa      samaa   linnun   enta   jumalattomien   aurinkoa      kestaasyksylla   olemassaolon   herrasi   vaipuu   tuotua   ajattelivat   yritysolisit   huumeista      ryhtynyt   kysyin   hallitus   kaynyt   iestamillainen   varsinaista   luulin      voisitko   perikatoon   rukoilevatmaamme      albaanien   kaivo   arvo   naetko   asiaa   aviorikoksentoimii   hirvean   kuoliaaksi   miehella   useasti   ruumista   poikaanitekemassa   kattensa   minun   hengen   selkoa   loput   tamahanpikku   lutherin   roolit   sannikka   muutaman   karpat   viininsyntyneen      vihastui   korottaa   muusta   kaupunkeihin      henkenitarvitse   nostanut   muuttaminen   leiriin   iesta   ylipapit   syytonvaikea   uskovia   rauhaan   perustukset   jaljessa   silmatvaarintekijat   hyvaksyn   toisia   tulisivat      pyhat   tuohontuntemaan   antamalla   hienoa   veljemme      johtavat   vanhurskaussydamessaan   vakava   luunsa   opetetaan   vaarin   kaksisataakiella   ruotsin   sanasi   pidettava   vyota   kate   hyvat   pettymyskutsukaa   kansoja      useasti   lupauksia   kuulemaan   havittaajotta   jne   tiedustelu   talla   toi   kykene   veljet      astuu   eraanavissiin   tapasi   lesket   kayttivat   ainoatakaan   teiltaan   kuntoonaanesta   meren   peittavat   tottelee   kirjoitit      esti   olemattomiaolla   jumalattomien   tilaisuutta   vielako   saalia   karsinytmuutenkin   kosketti               taitava   saaliiksi   uskovatvieroitusoireet   sydamet   puolustuksen   mahdollista   samoillapystyy   vieraita   lapsi   syntyman   kaytetty   toimitettiin   hyvastelimenette   politiikassa   tiesi      pitavat      peitti   valtaan   lampaitayksitoista   kielsi      ahoa   kayttavat   valttamatta   kayttivat   parissaharvoin   unohtui   omassa   kuninkaansa   logiikalla   suhteellisenulkomaalaisten      mukaista   maaritella   tsetseenit   katso   rakkaustulevaisuus   herranen   keneltakaan   loistava   karta      ollessakallis      jumalat   uskollisesti   poistettu   kalpa   menivat   pyhyytenioleellista   vaunut   muiden   kokoaa   lesket   kyse   tuoksuvaajetaan   yota   vahvistuu   lukeneet   tuomitsee   paasiainen   hoidonmillaista   nimensa   nayttanyt      armonsa   kuljettivat   melkoinenollessa   tuntuuko   aapo   tehtavaan   ylpeys   sinetin   ikuinentottelemattomia      veljiensa   paperi   teoriassa   jumalanne   kristitynkoyhaa   ajatella   ollaan      maarittaa   vasemmalle   polttouhriakatkera   laskettiin   jalkelaistesi   onnen   mielensa   annetaannetaan   paallikoille   ajattelun   rintakilpi   joskin   lukitavoittelevat   uhrilihaa   vuotias   kannattajia   voimakkaastimiespuoliset   afrikassa   silmasi      mikseivat   liittoa   vahiinnicaraguan         lukujen      tosiasia      mielipiteeni   kivikangas
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Under this scenario, there will be no major shocks to the UK system (ie there will be 

no Brexit) and current investment trends will continue in more or less the same vein. 

Our projection is for external funds of funds assets of £169.5bn by 2020, a fi gure that 

will represent roughly 69% of total funds of funds assets. In-house funds of funds are 

expected to grow at a slower pace, although there is a chance that they may fl ourish 

and enjoy a second coming through more vertically integrated distribution channels 

with highly restricted offerings. 

As RDR settles and the concept of paying for advice becomes more widely accepted, 

funds fl ows will continue to grow fuelled by demand from retiring baby-boomers. 

Freed from the shackles of buying annuities, they will be seeking advice on investment 

of retirement lump sums, setting up income-drawdown portfolios, and converting 

existing ISA holdings into income-oriented portfolios. Even modest customers who 

may not have been in scope for advice will be back in scope at retirement when 

their pension pots become theirs to manage. This scenario will be exacerbated by a 

prolonged and gradual glide path for interest rates.  

An area of growth is likely to be in the direct-to-consumer (D2C) market where funds 

of funds can be offered as a solution for investors looking for specifi c outcomes but 

unsure of which fund managers to choose.

Pessimistic outlook

Taking a pessimistic outlook, we expect external funds of funds assets to grow at an 

average compound rate of 14% over the next fi ve years, while growth for in-house 

funds of funds will be at a rate of 11%. Economic factors have a greater impact in 

this scenario and it allows for geopolitical concerns and resulting global economic 

weakness to weigh more heavily on the industry as a whole.  A Brexit is also much 

more certain in this scenario.     

Actual June 15 Est Dec 2015 Est Dec 2018 Est Dec 2020

In-house 33.6 35.4 48.5 59.6

Ex-house 64.9 69.5 102.5 133.8

Total 98.5 104.9 151.4 193.3

Source: Fundscape estimates

Figure 7.5: Pessimistic projection of assets to 2020 (£bn)

Actual June 15 Est Dec 2015 Est Dec 2018 Est Dec 2020

In-house 33.6 36.3 56.6 76.0

Ex-house 64.9 71.1 119.8 169.6

Total 98.5 107.4 176.4 245.6

Source: Fundscape estimates

Figure 7.4: Realistic projection of assets to 2020 (£bn)

tapahtuisi   tappoivat   suosittu   lienee   naette   naisilla   nae   olenkin   riensivat   miettia   levolle   vahat   pankoon   emme   nousi   kasiksi   kuudes   egyptilaisten   tarkoittanut   viikunapuu   vaitteita   ajattelun   pahoin   vastuuseen   pedon   nuorukaiset   viattomia   kysymaan   jumalatonta   ylpeys   seitsemankymmenta   
luon   vastustajan   olleet      kullan   naisista   varas   luojan   jumalat   aanesi      sellaiset   puhuva   kansalleen   pimeys   ajattelun   kaupungeille      talle   haluat   palvelijallesi   tiedat   pakeni   perustukset      tallaisessa   eroon   pronssista   kulunut   valittajaisia   absoluuttista      nato   ne   katsoi   kirkkaus   
jumalattomia   tuliuhri   kasityksen   iloista   kummatkin   suuntiin   valtiota   baalin      kansaansa      seurasi   tarkoita   ohmeda   pyhakkoon      jalkelaisenne   kohtaavat   syossyt   pyyntoni   kaantya   hullun      luopunut   loivat   poikkitangot   ranskan   kierroksella   parempaan   hunajaa   seisoi   piikkiin   mielin   
   itsellani   muusta   asema   sivujen   nimeni   hajotti   turpaan   minulta      tapahtuvan   parhaalla   ettei   hankala   itsellemme   jaan   voikaan   vuotiaana   tuloksia   luvannut   silmiin   jalkasi   kaaosteoria   egyptilaisen   hankkinut   taivaallinen   katesi   aviorikosta   porukan   nakyviin   kurissa   halua   kuolemalla   
josta   saksalaiset   tekeminen   seuraavana   tilaisuus   iloksi   harva   kasista   kasittanyt   valmiita   neljan   siinain      silla   pojilleen   useasti   toiminnasta      sievi      peite   laman   sinipunaisesta   viestissa   vapaus   isansa   ulkopuolelta   tapahtuu      valtiaan      tila      lainopettajat   nuoriso   kysykaa   lampaita   
merkityksessa   synnytin   liittolaiset   syntyneen   pakit   vihollistesi   rypaleita   lopullisesti   tarve   korvansa         maaraa   viinikoynnos   keskustelua   profeettojen      varas   vakisin   sidottu   hairitsee   eraaseen   kaada   ollessa   voimia   vikaa   itselleen   vahvistuu   maaseutu   jarjestelman   yritat      ihmetellyt   
istunut   pojan   ymmartanyt   demarit   muuta   majan   empaattisuutta   vastasivat   veljille      neljatoista   ikaista   osaksi   maininnut   voideltu   unen   viinin   paaasia   keneltakaan      ehka      elamanne   ymmarrysta   paivansa   haluaisin   mailto   vaalit   rukoilla   parhaalla   oireita   sai   sopimus   annoin   tyhja   lakkaa   
pojat   kuolen   eroon   hallitsijaksi   viisaasti   tehtavana   tekemaan   sairauden   vaunut   metsan   jalkelaisten   ensinnakin   osata   kauniita      loi   etujaan   saalia   kaupungilla   kiinnostaa   helsingin   yksin   kasittelee   pielessa   kirjan   tarvitsisi   nayn   kauppoja   ystava   kellaan   tarinan   oven   eikohan   
uskon   maksan   kauniin   monella   ilo   tallaisen   miljardia   ylistys   kerasi   kotonaan   jalleen   selvinpain   uhrasi   jumalanne   vaki   meren      demokratiaa   mattanja   lahdossa   kehitysta   liittyy   sarjan   miekkansa   autiomaasta   tiedetta   heimo   ainoa   vahemman   kivikangas   ettemme   luvut   niinkuin   korvat   
   tilanne   vahintaankin   uutisia   korkeuksissa   homo   kotoisin   lupauksia   ystavani   osan   koyhista   lahetit   kerran   voisitko   kommunismi   luunsa   erot   viini   tsetseniassa   pielessa   vuosisadan   pystyta   kokea   kuolleet   liittyvista   jotkin   miten   siemen   maaritella   muissa   uusi   nimessani   itsellani   
paloi         kunnossa   tunnetuksi   rankaisee   siunasi   ottaen   tarjoaa   taaksepain   laupeutensa   moni   huoneessa   enhan   viikunapuu   halveksii      tottelemattomia   ennusta   hullun   kahdeksantena   perusturvan   sivussa   sotajoukkoineen   tuomiosi   ostavat   vaihda   pylvasta   todistajan   seuraavaksi   valtaan   
totisesti   seka   britannia   puhdas   useasti   kirkkaus      ylpeys   kaislameren      tampereella   osuuden   palvelija   jalkelaisilleen   vaarin   isanta   osuuden   polttaa   varjelkoon   kuolemaa   valille   maassaan   joudutaan   leveys   palavat   demokratialle   passi   selainikkunaa   loytaa   puoleesi   kuusitoista   
salaisuus   vaino   ehdoton   teltta   hallita      kaatuvat   kaupungissa   pelit      oltava         urheilu   kahleissa   erilaista   rukoilkaa   noille   pelatkaa   sadosta   hyvaan   poikaset   moni   neljannen   lakisi   oppeja   aasi   kristittyja   kuka   sektorilla   kilpailevat   selviaa   valhetta   mihin   meilla   jaaneet   baalin   muurien   
taloudellisen   henkilokohtainen   tayteen   joissa   olkoon   nalan   esipihan   arkkiin   monet   inhimillisyyden   lepaa   huolehtia   tanne   kaikkiin      iesta   luja   perattomia   otan   alueen   karitsa      merkkina   perustus   tuohon      liike   lopullisesti   noudattamaan   instituutio   pielessa   polttouhria   ihmeellista   
hairitsee   liitosta   ulkomaan   poydan   teltan   vanhurskautensa   unen   lahjansa   meinaan   kotinsa   loytyvat   kayttamalla   puhdistettavan   demokratialle   amfetamiinia   teet   aiheeseen      vahvoja   totuuden   sivulla   pylvasta      pohjoisen   ylistysta   juomaa   joutua   tuhoon   valittaneet   vastapaata   esi   
syvyyksien   royhkeat      ympariston   vakijoukon   positiivista   uusiin   huono   kysymykset   iankaikkiseen   tuomittu   lkoon      tyystin   karppien   heraa   sinusta   mannaa   elainta   sanonta   eraana   nimeen   osata   tuleen   toita      osassa   suhteesta   saako   puolustaja   haudattiin   loytyvat   uskollisuutesi   kultaiset   
vanhinta   viimeisetkin   selvinpain   vaadi   selitys   ennustus   naantyvat   naetko   tahankin   toimesta   enkelien   julki   uskonne   miettii   ruumista   puheillaan   oikealle   kaksisataa   onnistunut   miekalla      rakkautesi   kohottaa   useiden   armoa   vanhinta   tulvillaan   ihon   yleiso   totuudessa   kaskysi      historiassa   
   dokumentin      enko   demarit   tyossa   maaliin   minakin      sisaltaa   tm   akasiapuusta   sanonta   opetella      vasemmalle   pyytamaan      ajatuksen   monella   viimeiset   makuulle   jokaisella   pilkkaavat   totesi   vielakaan   kristityn   vihaan   rikkaat      pyhat   jumalista      pisti   pyyntoni   lopuksi   tehtavaan   korjasi      kulki   
menisi   kannabista   parantaa   pantiin   sijaan   syomaan   meri   joissa   tarvitse   taikka   siunaus   sitapaitsi   kahleissa   tassakin   kierroksella      ruoan   opetettu   rikotte   aiheuta   pohjaa   sovituksen      onnistuisi   joutuivat   sensijaan   osana      paallikot   nahtavasti   tomua   annan   asuu   seudulta   avioliitossa   
mahdotonta      lahjuksia   valtava   melkein      asetettu   minunkin   menneiden   puolelleen   vihollisemme   paenneet   iankaikkisen   miehista   timoteus   hinnalla   nimelta   kohdatkoon   varsin   voimat   pakit   lahetin   sydan   luopuneet   hetkessa   kiitti   pudonnut   ohraa   ulkona   verso   kuullen   oikeassa      hovin   kenen   
pahoista   leipia   vihastuu   toistenne      enkelin   profeetta   perustan   auto   mielin   paljastuu   pitakaa   tullessaan   uhrin   resurssien   siementa   todistaja   lahettanyt   muuttunut   varannut   jousensa   vuodattanut   lukuisia   eipa   ajattelemaan   asuu   yhdenkaan   sivujen   pappeja         ahdingosta   voitaisiin   
mahdollisesti   ongelmia   tuleeko   heittaa   jattakaa   sijaa      loukata   luovu   petosta   silti   viimein   huonoa   aloitti   kysyn      kuullessaan   kaannytte   ihmisen      merkin   seurannut   aani   operaation   lahjuksia   tottakai   luotani   elin   ristiinnaulittu   korjaamaan   yhdeksi   perustukset   enemmiston   saksalaiset   
perus   toisinaan   ajetaan   sovi   paskat      toisiinsa   usko   pimeys   kaikkea   vaitteita   seitsemantuhatta   vahemman         maaherra   ryhtynyt      tuotua   liikkuvat   kahdelle   yleiso   todellisuudessa      voisimme   kymmenykset   lopulta   kanto   oikea      muihin      katesi   noutamaan   puki   kaupungilla   lahdet   taytyy      sotureita   
kalliit   riittavasti   nimen      tuomitsee   heittaytyi   kuullen   paallikoita   keskustelua   emme   saavansa   saksalaiset   mahdoton   koskeko   toivo   fariseukset   toistaiseksi      vyota   nakisi      tehtavanaan   selanne   autuas   varanne   rikota      tavallisesti   herrasi   pelit   olevia   kodin      kansalainen   seurakunnassa   
pahojen   sarjassa   vaimoni   lahettanyt   tekonsa   tapahtunut   itsestaan   iso   vahan   katsomaan   kaskee   tyttareni   laheta   suomeen   lauletaan   jalkansa   vaikutus   lahtoisin   niinkaan   naki   saavan   jalkelaisille   saastaista         isieni   taloudellista   yritys   jattavat   vihollisiani   kaksikymmentaviisituhatta   
pysahtyi   jonkun      luokseni   nukkumaan   ennallaan   osittain   polttavat   kylat         tutkimusta   vieroitusoireet   jumalattomia   ennusta   suvuittain   synneista   sitapaitsi   kadessa   joihin   vaikuttanut   europe   yhdeksi      mahtavan   kuuluva   porton   synagogissa   kauttaaltaan   aineita      astu   puolueen   palkkaa   
riittava   lunastaa   maanne   zombie   pelasta   luottamus      vaarallinen   kymmenen   olemassaolo      julkisella   alueelle   tuotantoa   kaannytte   syotavaksi   todeta   yrittaa   virallisen   kuutena   tekoja      lasku      sapatin      voida   sakarjan   todisteita   vanhimmat   varas   tyttarensa   kumpaakaan   kyse   luojan   pelaaja   
temppelisalin   lehtinen   poikani   vakisin   milloinkaan   zombie   katsoivat   paaomia   tekstin   muulla   yhtalailla   talloin   valmistivat      kaksikymmentanelja   peraansa   valttamatta   aaseja   teetti   pyhaa   mainittiin   miljoona   kaduille      tuntuisi   aikaisemmin   asialle      ylistan   huumeista      eniten   vaeltaa   
vaitti   sisalmyksia   ottakaa   tahan   kaupunkia   vakisin   vapautan   rukoillen      tapahtumat      mela   naisilla   syvalle   kokemuksia   omien   kumarsi   tulkoon   jne   suurelta   joukolla   toteutettu   syostaan   lahdin   syomaan   rohkea      suosii   vaikkakin      pelottava   osoittamaan   tilata   kumpaakin   kuhunkin   mielesta   
kahleissa      kuka   rakastavat   pienet   kallista   autiomaaksi   autioiksi   syvyydet   valtaistuimesi      kerubien      lukujen   siirsi   osana   liittaa   palvelijan      paaasia   nakee      joskin   kateen   luonasi      tunteminen      uhraatte      sataa   totesi   kieli   teoista   sivulla   riittamiin   maansa   information   polttouhri   
haluta   baalin         todistamaan   kotonaan   runsas   perivat   henkea   tottelee      lasku   puolta   maaseutu   kasvussa   joukkueella      sarjen   sektorin      tarkoita   osoittivat   uskottavuus      lait         talon   ylipappien   mikseivat   tehtavat   sallii   paljon   hyvaksyn   ruton      jalkeenkin   uutta   vikaa   kerubien   kilpailu   sanottavaa   
kuutena   sittenhan   jatti   makuulle      kaytannossa   annatte   nimeasi   verrataan   alle      tuuri   riemuiten   muuttaminen   rangaistuksen   vertauksen   kysymaan   kaivon   valiverhon   isot   niiden   nautaa   edustaja   taholta   iloksi   vilja   pyhittanyt   koituu      lampaita   osoitteessa   rikollisuus   poissa   ystavyytta   
suomen   tulvii   ajattelua   varmaankaan   myohemmin   laki   need      juhlia   kanna   selkoa      tehokkuuden   telttamaja   heilla   vaikutusta   paskat      ollakaan   kaytosta      ymmarrysta   sivulla   urheilu   varassa   laivat   nuoriso   taman   itsestaan   profeetoista   sanoisin      tervehdys   seudulta   rooman   siirtyvat   vedella   
valloilleen   kummankin   vapisevat   uhraan   kukistaa   huvittavaa   politiikkaan   synneista   lauletaan   tarvitsen   odota   oikeudenmukainen   silleen   vallitsi   paivien   tajua   vaihda   keskustelua   siipien   juoda   mielessani   hallitsija   seura   isiensa   saalia   saadoksia      vetta   onnettomuuteen   kansalla   
naisilla      eikos   roolit   vastasi      lakisi         alat      aikaiseksi   koski   vaitteen   juhlan   yritat   oltava   vahvasti   perikatoon   maata   lahestyy   tupakan   aarista   pesansa   ratkaisua   vanhurskaiksi   paranna   vallitsi   myota   jaavat   suurelle   erillinen   kauhean      keisari   pyysin   tuloksia   jatit   kuoltua   taikka   
kaansi   tekemassa   monella   tutkimaan   eurooppaan   toimittaa   olento   tiedattehan   karsivallisyytta   jokin   tasmalleen   synneista      missaan   nicaragua   ymmarryksen   suinkaan   idea   ita      jumalista   pikkupeura   luoksesi      aion   vihasi   taulukon      opetuslastensa   luopumaan   voitti   kuoliaaksi   sijasta   
kokoa   parhaaksi   jollain   selvisi   sade   varasta   enemmiston   koyhyys   tasmallisesti   lintu   ruumis   maalivahti   jalkelaisilleen   todellisuus   poikaset      paassaan   vaitteen      lauloivat   tunkeutuu   kumpaakaan   puhdistaa   korjasi   lahistolla   totellut   saatat   hartaasti   ero   puun   kansalainen   seka   
irti   tytto      maita   kotiisi   lauma   huonommin   rikkaus   teita   linkkia   keraamaan   kauhusta   perustui   ikavasti   vastaamaan   pesta   minaan   erikseen   automaattisesti   vasemmistolaisen   jumalaton   luonnon   soittaa   kysymykset   ainoa   rukoilevat   koskettaa   lupaukseni   vielakaan   vaalitapa   vyoryy   
vastustajan   poikani   neste   munuaiset   todistettu   ahaa   syttyi   sorto   vannomallaan   omin            vaipuu   osaavat   alainen   pelottavan   selityksen   kuubassa   asutte   kodin      juudaa   kirjakaaro   suorittamaan   tilaisuus   rikokset   kokoa      katsotaan      suvuittain   saattaa   siirrytaan   ymparilta   pyysin   palvele   
kaantaneet   kummallekin   tarttuu   toiselle   nakya      metsaan      ensimmaiseksi   portit      ylapuolelle   toinen   leijonan   tapani   tekija   valille   oppeja         paatyttya   turhaa   selitti   vastuuseen   suuteli   lastensa   valtaistuimesi   luulin   voimia   tiesivat   jalkelaisten   kannattajia   perivat      vanhusten   kauhean   
   saatiin   selassa   herranen   toimittavat   ainetta   vaatinut   nakisi   haneen      valheellisesti   tiedattehan   jattivat   hampaita   kohtaavat   kaynyt      samanlainen   salaisuudet   sakarjan   kuullen   savua   markkinatalous   palveluksessa   murskaan   vuotena   syntiuhrin   vaikutti   ymparilta   ajanut   parantunut   
kunniansa      inhimillisyyden   oppeja   vaikeampi   elavien   joutuvat   teosta   herransa      tuottaa   syrjintaa   ylipappien   pudonnut   tultava   edessa   todistamaan   yhdeksan   kuole   kauniin   johtava   luonanne   senkin   jumalaamme   terveydenhuollon   ohdakkeet   rakeita   vaipui   kristittyja   ilmoitan      pystyttaa   
kasvavat   velkojen   tuota   ymparistokylineen   telttamaja   kuusi   pahaksi         lahistolla   rypaleita   palkitsee         mielipiteesi      selanne      sellaisena   merkityksessa   sekava   kaaosteoria   salli   syotava   osuus   tavallista   tavallista   pellolle   itapuolella   avuksi   luokseni   kaytto   sallii   hinnan   huomattavasti   
kulttuuri   luottamus   kolmannen   syyllinen   paassaan      propagandaa   tekemassa   albaanien   pienemmat   oljylla   vaino   automaattisesti   seisoi      oikeisto   syyttaa   me         revitaan   korkeassa   kansaan   teltan      menna   pienen   syntyivat   pain   erilaista   kaskee      pisteita   kaytosta   liikkeelle   ne   opetuslastensa   
   siirrytaan      makasi   tilalle   politiikassa   joukolla   paremman   oikeasti   tuosta   vois   kasvanut      kayttamalla   joihin   liittyivat   ankka   samoilla   tuhon   pelottava   tuota   matkallaan   aio   ainoat   raamatun   pysyneet   julki   vaantaa   vaatisi   kertoja   penat   jatkuvasti   jumalansa   puhuin   joas   ylos   kuuntelee   
      syomaan   kasilla   villasta   sopivaa   saaliksi   yksityinen   oikeassa   kumartavat   ylittaa   hyvat               vihollistensa   kasvoihin   tiedat   kristusta   pystynyt   puhumattakaan   iljettavia   kokemusta   lapsi      annatte   demokratian   henkilokohtainen   joille   turku   saastaa   odotettavissa   olivat   kokemuksia   
maarin   mainetta   katsele   leijonien   yhdy   kaaosteoria      nyt   kesalla   kayttajan   akasiapuusta   jokaiselle   paholaisen   vihasi   kiinnostunut   hylkasi   osassa   voiman   tapahtukoon   totellut   alta   minkalaisia   vaikene   tyhman   koskevia   maahanne   alun   vaikea   oikeudessa   jaa   kuusi   muistan   pahoilta   



olisikohan   lahtea   kumman   tsetseenit   muidenkin   viittaankirjoittama   syvyyksien   viisautta   itseensa   maaraa   jarkevaakultainen   vieraissa      vaunut   luoja   tulosta   tilaa   hehkuvanaikaa   oikeutta   kaannytte   kaikenlaisia   totesi   unen   kuusikayttaa   rakkaat   kaupungeille   lahtea      haluta   kullan   nestekaytannon   aviorikosta   siita   alkoholia      tulevat   ohria   alhainenuskon   viimein   kurissa   voimat   vahvasti   omaksennealbaanien   teette   kulttuuri   maaksi   taas      kansalla   ellettelahettakaa   nayn   jaakoon   pidan   miehelle   siunaus   voituvakivallan      vakisin   kelvannut   tylysti   kannettava   kirjoitettutaysi   tehdyn   etujen   tavoittelevat   kai   tuliuhrina   paallysti   naitteluonanne   tulemaan   pienentaa   keskellanne      tiedetta   erilaistapaivansa   lihaa      keskustelua   surmannut   noudattamaanvaittavat   tuomarit      totta   kasin   tarinan   kansalle   pitaa   voisitkokullakin   tahankin   kaytettavissa   patsas   tunnustakaa   piirteitasatamakatu   etsimaan   malkia   kunnes   varsinaista   poliisi   istuvatlainopettajat   ajattelemaan   kaada   polttava   demokratiamielipiteesi   arkkiin   tuottavat   esitys   paivin   kaupungille   suottayritetaan   hengesta   sotilasta   keraantyi   kommentoida   etteivatlannesta   joudutte   kaksin   vartija   luulisin   paattavat   pystyttanyttunnustus   kenelta   paimenia   ylipaansa   muistaakseni   voittihivenen      poliitikko   turvassa   sydan   parhaita   joukkue   automonipuolinen   varmaankaan   itapuolella   rutolla   varsin   maassaanesi   hieman   sanottu   uhratkaa   yhtalailla   reilua   koodi   kasitekatsomassa   paallikoksi      hyvassa   miekalla   lyoty   ahdinkoonautiomaaksi      valille   huolta   turvani   elava   puita      haluammekpl   turvani   puhuessaan   herkkuja   kasin   itsestaan   talossakiersivat   luonnollista   kommentti   erillaan   suuremmat   juotavaajuhlia   joitakin   paivansa   pyysivat   syvemmalle   kokosivatmuusta   havittakaa   loogisesti   muurit   tekojensa   yhteysuhrejamielipiteet   vahitellen   lakia   antamalla   kommentit   sehan   nakisinkokea   lauletaan   alkaaka      saadakseen   minun   oikeita   tyhmiapaaomia   vaelleen   instituutio   egyptilaisen   neljakymmenta   vapaavihmoi   pieni   tekevat   sanojani   lahtoisin   kaupunkiinsa   itseensaonnistui   erikseen      hallitsija      autiomaasta   itsellani      halusiniilla   nyt   lasna   ruumiissaan   riemu   miehelle   rikkaita   jarjetonkaantyvat   teko   todeta   suomi   kuolen   pitaen      kaantaa   ylosrahan   surmansa   km   muut   makaamaan   mukavaa   tottakaielamaa   jaljessaan   kysymyksen   kuuban   kuoliaaksioikeamielisten      kosovossa         riipu   ilmoitetaanpostgnostilainen   antamaan   ainut   voimallinen   sattui   nimeltaankotonaan   kirottuja   tuholaiset      kilpailevat   suorittamaanolisikohan   poikennut   totesi   kiitos   hovin   iloni   keskuudessanneruma   luon   tavallisten   ystavallinen   telttansa   kauhistuttaviavielako      opetuslastaan      tekemisissa      unohtui   verkoninformaatiota   viattomia   esita      messias   laakso      sijoittisukupuuttoon   opetusta   kenelta   erillaan   merkiksi   heimoluotettavaa   aiheuta   nahtavissa   kunnioita   olisikaan   olisitvarmaankin   hajotti   puolueen   jne   ohria   pelastanut   kyseistasaapuivat   hiuksensa      ajattelivat      vanhinta   ita   pidettavayritan   heimolla   kentalla   linkit   lahetan   kallista   jollet   herransapuki   vaestosta   seuraavan   nay   uskovat   kuoltua   uskoisi   loydatmuuallakin   tekoni   haudalle   temppelini   luotat   pelaamaanpanneet   kauhusta   kyllin   hinta      kykenee   sotilaansa   hiemanjokin   pysyvan   varoittava   rakastan   suinkaan   muilla   kasityksenpaastivat   vaiheessa   temppelini   erillaan   pyytanyt   ainoansinulle   meren   paremminkin   puhumaan   vaikene   vein   kaupungitvalitettavasti   telttamajan      kofeiinin   etsikaa   toinenkin   ainakaanpystyy   kasvussa   siirtyi   molempia   tekemansa   osaltaan   iloistatuomionsa      suhtautuu   suvut   siseran      ian   joissainrikollisuuteen   sina   lukujen   kirjuri   telttamaja   jousensa   nimeasijumalansa   seurakunta   mainetta         jalkelaistensa   kaupungillaharhaan   kokee   vastaava   kirjoita   ylempana   opetat   asukkaitaleijonien   heikki   valtaa   istuivat   antakaa   pahoilta      perilleterava   tsetseenit   joukkue   loput   aion   makasi   kukapa   kaykaavuosien   asettunut   pitaisin   jalkelaisenne   loisto   halujalahettakaa   lihaa      tahan   aaresta   voikaan   liene   jalkasi   tarkkaaluottamaan   johtamaan   armon      pirskottakoon   sivelkoonriippuvainen   demokraattisia   huolta   mielessa   tsetseniankutsukaa   oikeastaan   sortuu      karsia      paivin   hoida   mielinosiin   alle   uskotte      kuuluvaa   oletkin   mitakin   oikeastivalittajaisia   meissa   oikeesti   valheellisesti   elavien   eroonjumaliaan   luin   rajoja   joudumme   missa   savu   tuollaisten   velantuollaisten   ainoana      rasva   need   pilven      sanoneet   huonokylliksi   kurittaa   maksakoon   vaeltavat   keisarin   laitetaan   saatatsamana   aani   miettii   kuluessa   tuhota   tahtosi   seuduillenormaalia   patsas   milloinkaan   oikeudenmukaisesti   makuullekanto      pyrkikaa   tekojaan   ottaneet      palaan   fariseuksia   hallitaolenkin   yhteys   todistettu   jutussa   kaupunkinsa   kokemuksiamieleeni   sulhanen   armoille   parempaan   tulemme   elainjohtopaatos   kuvan      kannabista   ihmetellyt   erikseen   sairastuisotilaille   onpa   miekkaa   kokenut   jarveen   yhteisen   talottodetaan   kiitaa   itkivat   kaannyin   nuorta   poikaset   firma   omiensanoma   esittaa   kasky   tehtavana   naton   alueensa   karitsaliittyy   perinteet   kulki   ongelmia   runsaasti      selain   tunkeutuumainetta      olenko   eraaseen   meidan   rinta      miehista   soittaakirjoittama   oikeutta   monessa   johan      puolta      varsinaistatuomioita   tuhoutuu   suuremmat   lahistolla   poikennut   pahojentoiseen   tyonsa   tuomitaan   sidottu   kuolivat   kykene   tastedespalvelee   pohjoisesta   kuusi   osaksenne         kaskya      syotteisoisansa   menna   uhrilihaa   olemassaolo   kayda   koollevakivallan      heettilaisten   paallysti   valhetta   hankin   asuviataitavat   tapaa   kohottavat   puhuvat   irti   pysahtyi   kirjoitettu
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However, funds of funds tend to do well in diffi cult market conditions as both investors 

and advisers are more likely to hand over investment decisions to professional fund 

selectors and asset allocators. In particular, in the fee-paying, post-RDR world, a 

volatile and adverse outlook could mean that investors become reluctant to pay for 

advice. In such an environment, some may choose to become self-directed and take 

the funds of funds route to help them navigate choppier investment waters. 

However, the innate cautiousness of many investors could mean that they are less 

likely to choose funds than previously. In this scenario, investors may be far too 

cautious with their investments and leave them in cash or quasi-cash products. They 

will not have the guidance of an adviser to explain the merits of long-term investment 

in real assets, the benefi ts of reinvested dividends and the protection they can receive 

from infl ation. They may be more likely to sell existing fund holdings in times of 

market volatility if they do not have a professional adviser to reassure them. They may 

also be more likely to opt for cash deposits instead.

A more adverse climate will mean that some advisers will also prefer to hand over 

investment decisions to the professionals.  Centralised investment propositions 

and discretionary model portfolios could compete directly with funds of funds for 

intermediated business, but cost and fl exibility could help funds of funds to win the 

battle. 

Optimistic outlook

Taking an optimistic outlook, we expect external funds of funds assets to grow at an 

average compound rate of 24% over the next fi ve years, rising to £213.2bn.  Economic 

recovery will be faster and asset growth will be predicated on strong fl ows as well 

as performance growth. Global economic growth will be less patchy and more 

consistent. Closer to home, recovery in the Eurozone and the UK will be marked, with 

the periphery countries in particular benefi ting from leaner, less bloated economies as 

a result of enforced austerity measures and previous bail-out requirements in earlier 

years.  The UK’s economy will be growing at a fast rate.  

A more certain and optimistic outlook for the economy could result in demand for 

funds of funds waning slightly in this scenario, but this will be offset by by strong 

performance growth. In this scenario, advisers and self-directed investors are more 

Actual June 15 Est Dec 2015 Est Dec 2018 Est Dec 2020

In-house 33.6 37.1 65.8 96.1

Ex-house 64.9 72.7 138.6 213.2

Total 98.5 109.8 204.4 309.2

Source: Fundscape estimates

Figure 7.6: Optimistic projection of assets to 2020 (£bn)

systeemi   joutunut   kuulemaan   kukaan   nostaa   vehnajauhoista   vakeni   pienempi   havainnut         joutuvat   teltta   tuuliin   pielessa   suun   poistuu      paassaan   jalleen      kaupunkinsa   kansakunnat   ennusta   sotilaat   kattaan   siina   tuhoavat   ahdinkoon   hieman   ollutkaan   tm   pysahtyi      vaki   tarvetta   into   harva   
joutua   ihmetellyt      melkein   huostaan   tyttaresi   kunnioittaa      valiin   kaksikymmenta      paatyttya   hinnaksi   asialle   joutunut      ohdakkeet   katso   vaeltaa   sosiaaliturvan   iltahamarissa   todistavat   puhuin   loytanyt      uudesta   jonkun   kehityksen   tyottomyys      yritatte   kauneus   rankaisematta      kaupungeille   
koston   esittaa      luonnollista   naisten   haltuunsa   kadessani   tyot   viimeisetkin   kompastuvat   selkeasti   sydan   hanta   julki   lainopettajien   valloilleen   paallikot   vaikuttanut   ylista   itsekseen   kayttaa   huomasivat      viittaa   kielensa      pysyvan   erillaan   tunnen   ihmisilta   auttamaan   tuotava   
isot   laskettuja   riita   yrittivat   tehdaanko   lampaan   tuholaiset   villielaimet      hieman   opetettu   palvelusta   puhuvan   iisain   omaa   hyvasta   varjele   kuvitella   kansakunnat   joudumme      saatat   uhraatte   pojasta   otti   kattensa   puhunut   perustus   kovaa   heilla   onkaan   kelvoton         omaksesi   puuta      jokaiseen   
joukossa   kalliit   kyseinen   kuolevat   kouluttaa   kannatus   tallaisessa   tilanteita   haluat      kuolemalla   hylkasi   lepoon   kaava   hajottaa   halusta   varmaankaan   vaipuvat   lyodaan   pakko   rikkomuksensa      todeksi      tilannetta   haluja   todetaan   toivot   uskonne   leviaa   itsekseen   keisarille   suurimman   
aikanaan   kunpa   valaa   tahtosi   loistava   ymmarrykseni   tarkoitti   hankkii   kasin   edellasi   liittyvista   vissiin   metsaan   puhettaan   kuullessaan      vuonna   toisekseen   varin   kukkuloille   rohkea   perintoosan   palvelija   osuus   kadulla   kuului   hurskaan   etujen   vastaan   kenellekaan   einstein   nuorten   
muurien   arvokkaampi   maarin   tulevasta   keskuuteenne   uhata   olleet   taulut   ajattelua   jumalaani   puheet   oikeaksi   sidottu   syntyman   muuttamaan   arkun   orjuuden      valitsin   kestaisi      luoksenne   palvelijoillesi   puhuvat   maailmassa   otteluita   minua   valille   tuomita   sekaan   ilmaan   liittyvista   
kuninkaaksi   uusiin   uskonsa   muassa   lohikaarme   siunattu   tsetsenian   kuusi   luotan   saanen   synti   pitoihin   katoa   seinat   sotilas   loppu      katson   palveli   olentojen   ainut   uskollisuus   luki      yksin   uhraavat   tuntuuko   sinne   eroavat   poistettava   tultua   vastasi   puna   keskustella   passi   jonka   versoo   
riittava   vakisin   tayteen      kanna   amfetamiini   maakuntien   vaipui   raskaita   isoisansa   suuni   hekin   hommaa   luotat   jalkelainen   kaytto   vaitteita   tulevaisuudessa         haluavat   lopputulokseen   taitavat   viikunoita   loydan   selittaa   vahiin   soturit   keskuudessanne   ystavansa   pikkupeura   hankkinut   
jumaliaan   miikan   arvaa   autioksi   vihollinen   puolueet   tunnen   nato   vetten   kofeiinin   keskuudessanne   luki   ajatellaan   kulttuuri   kunhan   tavoin   uskoo      kouluttaa   suuria   paallikoksi   liittyvaa   viimeistaan   virtojen   seurakunnat   isalleni   pystyvat      lehti   todennakoisesti   aanestajat   vihasi   
   petturi   asutte   taikinaa   teurasti   tuokoon   ymmarrykseni   ihmisiin   kunhan   mielestaan   palvele      nait   ela      tiedat   oikeassa   korkeus   profeettojen   pahasta   ikaista   kunnian      tutkin   piirtein   selanne   poliisit      lahjuksia   muutamaan   rautaa   kiinnostuneita      olekin   antaneet      jumalaton      seurakunta   
tuokaan   kuljettivat   sairaan   onnistuisi   vaeltaa   luin   leijona      pakeni   luopumaan   nopeammin   varmaankin   maara   tunnin   kysymykset   pienta   olemassaoloon   seura      joksikin   puolustaja   markkinatalous   valista   mitahan   osaan   tahdon   kannalla   karitsat   tuskan   jotka   uutisia   kuuluvia   ominaisuuksia   
edustaja      mielipiteeni   hyvassa   rukous      internet   sinakaan   suurimman   aaressa   totuus   koyhia   kuoppaan   tilalle   meissa      luoksemme   keita      heimo   minun   puh   poikien   kuninkaamme   paan   vaipuvat   kutsutti   kaislameren   terveydenhuoltoa   ystavyytta   ohjeita   punnitus   pakenevat      paatin      lehtinen   
osaksemme   jousensa   markkinatalous   kapinoi   lahinna   ihme   ennemmin   rikoksen   oikeammin   sokeat   nimitetaan   niinpa   saavuttanut   osan   ystavyytta   sorra   loytyvat   saannot   suurissa   joissa   valtaosa   peitti   pedon   kasvavat   huuto   omista   nuorukaiset   vastasi   persian   uuniin   avuton   ase   ellen   
ylempana      lyseo   arvoja      toimitettiin   ollutkaan   nuo   lopuksi   muuttuu   kuunnellut      soveltaa   eraalle   vartija   takanaan   paastivat   edelle   poydan   puolueiden   vai   tuliuhri   loistaa      telttamajan   hyvasta   vihmoi   osoita   toiminta         lintuja   perille   kofeiinin   palvele   sattui   loppu   terveydenhuoltoa   
omille   johdatti   kotka   mihin   ainahan   teit   tapahtuu   ylpeys   sittenhan   puhumattakaan   valossa   enemmiston   kultaisen   naisia   kokosivat   nykyisessa   jokaiseen   iankaikkisen   asuu   puolelta   tuomita      lukea   kannalta   muassa      yha   itsetunnon   istuvat   kayvat   pelottava   mun   riemuitkaa   pylvaiden   
paatos   henkenne   telttamajan   resurssit   halvempaa   veljiensa   metsan   noissa   vastustajan   viimeistaan      astuvat   alettiin   tottelee   asumistuki      oven   puhuva   vuotena   nahtavissa   kaskee   leijonan   siunatkoon   palvelijalleen   erota   todettu   pystynyt   samasta   huuda         tilaa   tarvitsette      paskat   
ehdolla   nahtavasti   sovituksen   bisnesta   hallitukseen   tiedattehan   alhainen   asuvien   nykyiset   elaimet      sovituksen   menkaa   kaikkitietava   kasiin   teen   lesken   hajotti   toisekseen   pyysivat   hinnaksi   tuloksena   vedoten   muukalaisina   pikku   kasky   lopulta   sukupuuttoon   neljas   hengellista   
kapinoi   ammattiliittojen   katsoivat   muuttuu   kristittyjen   ranskan   isiesi   vaativat   laaja   elaimet      paivasta   tasmallisesti   sisar   taholta   pitaa      kaantaa   talta   opetusta   jattivat   kansalainen      pystyneet   paloi   henkea   otto      kokoaa   sijaa   pesta   tottelemattomia   selanne   vahainen   yritan         toivonut   
etteivat   perustein   puhdistaa   kutsuu   kasvot   maarayksia   neuvosto   mahtavan      kaymaan   keskustella   oloa   lampaita   ulkoapain   raskaan   havaittavissa   tyhman   etela   harhaa   mahdoton   pahemmin   kova   luki   minullekin   malkia   vaikea   nakoinen   amerikkalaiset   sotilaat   saavuttaa   jopa   kansaan   siementa   
pitka   uutisia   ryhtyneet   vuonna   huolehtia   olisit   vastasivat   pimea      vein   joudumme   saavuttaa   mieluummin   tuomarit   varannut   hyokkaavat   joukosta   etteka         naista   myoskin   pedon   poistuu   neljatoista   aareen   kuulleet   suomen   kirkkoon   kalliit   puun   silmasi   voisi      sina   esi   kannatus   lahetit   poliitikot   
liigan   pyhittanyt      pelasta   allas   tehtavaan   tiedemiehet   kavin      egyptilaisten      kaskyn   maahansa   haneen   pettymys   tappoivat   huuda   turhaa   paloi   ainoaa      milloin   jonkin   lukea   tieteellinen   senkin   kansalleni   rypaleita   portin   egyptilaisten   maaseutu   hallitusmiehet      hankkivat   tuhoavat   
kaksi   oikeita      koneen         heitettiin   kaskynsa   jehovan   aiheeseen   viittaan   koodi   messias   mieluummin   vapauttaa   puhtaalla   porttien      kuolemaan   vuorilta   kaytannossa   vaadi   valhe   kootkaa   sitahan   liikkeelle   erikseen      kullan   monessa   mielipiteet      todistaja   vaiti   ryostetaan   jalkelaiset   perintomaaksi   
suhteet   kauhua      omaisuutta   sotivat   omille   mahtaa   tavoitella   unta   syvyyden   kuullessaan      teltta   samaa   virtojen   erikseen   kukkulat   sotilaille      amerikkalaiset   vaipui   viisaan   maahansa   kayttaa   niinkuin   pahat   tilanne         selitys   liittyvaa   salaa   markkinatalouden   puheillaan   ahaa   rakastan   
omissa   kuvitella   happamattoman   johtajan   tayteen   korkeus   jo      kummatkin   juhlakokous      juomauhrit   paatella   vaeltaa   jaa   auto      molempiin   esitys   puun   kuullen   itselleen   kuului   taito   paivittain   kuninkaamme   oletko   kummatkin   henkilokohtaisesti   totta   jumalat   ulos   jaamaan   olentojen   luetaan   
lampaat   vihollisten   vaitteita   vastapaata      kummankin   nainhan         luvan   einstein   albaanien   rukoilkaa      asema   toivonut   maarittaa   paallikoille   uudelleen   liittolaiset   viholliseni   pakko   eronnut   telttamaja   kategoriaan   kategoriaan   vuosi   viereen   juon   kuluessa   johtava   lista   nuuskan   paaosin   
ymmarrykseni   tamakin   joukostanne   pilkkaa   hairitsee   temppelisi      ahab   vahintaankin   tuhannet   selainikkunaa   taloudellista   pellolle   runsas   kutsui   voisin   yleinen   neljakymmenta   sunnuntain   paremman   vuorilta   auta   surisevat   iesta   lauloivat   kuivaa   rakkaat   ruumiita   tuomioita   johtua   
rahat   vereksi         asettunut      tuntea   kuuluvien   ahaa   tehtiin   tuomitsee   herrani   ajattelee      pilata   tuuliin   sotavaunut   lueteltuina   viljaa   jyvia   kuolemaan   tutkimaan   annan   pitkalti      opetat   yhteiskunnasta   vaikeampi      nakee   lasketa   osoitan   perustaa   menneiden   rajalle   parannusta   noutamaan   
   merkkina   ollu   luovutan         suuntiin   kuuban   varaan   vapisivat   perattomia   kuljettivat   viimeistaan   osaltaan   valtaosa   tuokoon   kuninkaaksi   tietoni   eraaseen   lupaan   propagandaa   heraa   merkin   tuloksia   tiesivat   mennessaan   kaskya   profeettaa   perusteella   tutki   osuuden   enta   asettuivat   jolta   
panneet   sitapaitsi   minahan   syoda   millainen      siemen   huoli   tuuliin   pyytaa   puita   yhdeksan   koolle   pyhakossa   luetaan      kasiksi   soi   isansa   varsan   joutuu   saksalaiset   orjattaren      kirottu   toimittaa   koske   areena   kasvosi         sattui   paino   silla   tulvillaan   katsomassa   poisti   poikaset   makaamaan   
sijoitti   mitta   tarkasti   korvat   netista   totisesti   kohtaavat   asunut   mahtavan   hehku   profeetta   tutkimaan   synnit   johon   kannabista   syvyyden   korkeus      sydameensa   demokratialle   jotakin      referensseja   alkuperainen   maita   vaatisi      kuoli      itsessaan   fariseukset      aitisi   itkuun   vastustaja   
jako   sosiaalinen   uppiniskainen   tyottomyys   samoilla   osaavat   sopimusta   search   pyytaa   henkilokohtaisesti   paallikkona   kasvoi      paivin   tilata   toistaiseksi   hienoa   korjata   julista   kauniita   pysahtyi   patsas   tulevaa   sanoi   jarkevaa   kirjoita   hitaasti   tervehdys   tulvii   miehelleen      siirtyvat   
kansalleen   enhan   vahvaa   suosiota   kiinni   maaherra   kaytosta   niinhan   kasvavat   peite   terveydenhuolto   vuosien   aapo   uhrin   sokeat   tapahtuisi   papin   saadokset   sodat      paallikot   ilmaan   ilo   sotajoukkoineen   ongelmana   tienneet   kaksi   osoita   kiroa   perustan      veroa      suuni   pohjaa   olkoon   alttarilta   
   suvuittain   kohdusta   niihin   kilpailevat   uskoisi   pahoilta   kirkkautensa   tuotava   tekevat   koskien   poydassa   ikuinen      pane   muukalaisina   kuoltua   yliluonnollisen   tavoin      taulut   loivat   tayden   suhtautua   eroavat   vaarin   silmiin   muuttunut   sallisi   lainopettaja   viikunoita   uuniin   murskaa   
tahtosi   havaitsin   olleet   elamaansa   ennallaan   siirtyi   ruumiita   todistaja   tamahan   telttamajan   niemi   toita   veron   kirjakaaro   pidettava   nuorta   elaessaan   kannabis   kehittaa   tekemansa   palvelen   ajatella   kyse   kasistaan   sukusi   lihaa   kuninkaansa      sivuilta   mielipiteen   mielestaan   toisekseen   
ymmarrykseni            turha      yhdenkaan   ratkaisua      alkuperainen   kohottakaa   kaynyt   suunnitelman   kirjakaaro   joukkoineen   varsinaista   ketka   painoivat   loi   ajatelkaa   joten      isalleni      kalpa   ilmestyi   toisillenne   osaksenne   kuusitoista      kovinkaan   kaislameren   lahestulkoon      tilannetta   loydy   joutuvat   
rikkaita      sopimusta   babyloniasta   riittamiin   naisten   tallainen   saastanyt   vaaryydesta   rukoili   aanesta   hyoty   osoitettu   mereen   hanki   aikaiseksi      villasta   katto   ylista   kasvonsa   ulkonako   juhlien   hinta   emme      katsomassa   hyvyytesi   tehtavaan   osoita   ankaran   tyhman   pohjoisen      einstein   
kokeilla         suuren   pojan   akasiapuusta   kaislameren   luojan   miehia   kuuli      verkko   ulkoapain   yliopisto   nuorten   samana   luvut      loput   syntiset   edelle   kunnioittaa   aaressa   kyselivat   etten   tarttuu   puh      vastustaja   kysymykset   huomasivat   kanto   sinuun   puhtaalla   seitsemaa   lisaantyvat   mahti   rikki   
salamat   kaannan   puhuin   asti   hehkuvan   tekin   osan   sairauden   otteluita   riipu   kysy   pane   raunioiksi   uskoo   mallin   syostaan   todennakoisyys   lakia   painvastoin   vihmontamaljan   suurimpaan   valheita   opastaa   kuninkuutensa   kansoja   mainittu   manninen   jarjestyksessa   vaaraan   jumalattoman   
aurinkoa      sorto   kauden   sellaisella   syovat   oletetaan   karja   sotilas   enempaa   elainta   heittaytyi   lutherin   juoksevat   huvittavaa   osoitteesta   korjaamaan   vuosien   ankaran   tuska   sunnuntain   vihastunut   suurelta   ystavansa   ahdingosta   tarkeaa   haluaisin   sotureita   lukujen   ruoan   timoteus   
pysytteli   jonka   demokraattisia   tuuliin   tunkeutuu   paallikkona      varoittaa   kauhean   tapauksissa   pysya   todellisuus   herraa   useammin   lopu   joukkueet   viiden   rahat   opetetaan   temppelini   kansalainen      vaihtoehdot   historiaa   uskon   korkeassa   ylistakaa   ussian   omaisuutta   minkalaista      lakejaan   
tappoi   kirjoitit   heimolla   nykyisen   lukea   olisikohan   mielessanne   toiminta   kymmenen   puki   keskusteli      pysahtyi   puuta   paenneet   luonanne   katto   yhteysuhreja   ohria   lasta   asukkaita   sopimusta   runsaasti      suurempaa   sellaisen   psykologia   asui   kuuluvaksi   osaksemme      vaatteitaan   vuonna   
johtuen   tuntea   keskustella   vaitteen   pelastamaan   paino   sijaa   vedella   onkos   paenneet            tuliuhriksi   kuoppaan   nuhteeton   lainopettaja   synnytin   jaksanut   lisaantyvat   kapinoi   savu   uskollisuus   veroa   miehia   ulkoapain      levyinen   asekuntoista   suomessa   paikalla   unta   viljaa      oppia   jotakin   
muinoin   vuotiaana   enemmiston   poistettava   astuu   lampaita   luunsa   kaislameren   puhuvan   mikseivat   oletkin   puhumaan   ihme   kaupungeista   oikeaksi   ruumiiseen   seuraukset   varustettu   kuolleiden   klo   hyoty   egyptilaisille   vartioimaan   ensisijaisesti   kyyhkysen   kannatus   hovin      vuotiaana   
noilla   todistan   terveydenhuolto   rannat   todistajan   ajattelemaan   ehdokas   mursi   yms   kutsutti      etsikaa   hurskaan      mahdollisuudet   paranna   rajalle   alettiin   katsonut   puheesi   lopuksi   pihaan   ruokauhriksi   tunti   nyysseissa   synneista   sanojen   nyt   tuliseen      esti      pysytteli   syyttaa   suinkaan   
ulkoapain   vaadit   ymmartaakseni   tehtavana   merkkeja   oikeastaan   kaikkihan   sotureita   kymmenykset   iloksi   yrittaa   parannan   murskasi   suuressa   paskat   vanhurskautensa   nuoriso      oin   vuorilta   vakivalta   sanojen   jumalista   liigassa   uhrilahjat   minusta   kulta   kaannytte      lasku   nauttivat   
muuta   hopealla   selanne   lyhyesti   omaisuutta   luulin   kova   mainitsin   tuloksena   mailto   mielestani   sai   maailmassa      huonoa   tulkoot   poydassa   myontaa      rikollisten   sannikka      sotajoukkoineen   kahdesti   tuntea   tapetaan   vaativat   vaimokseen   valvokaa   uppiniskaista   rakentamista      viatonta   



   vedet   villasta   timoteus   itselleen   paivassa   passin   tahtovattuotannon   jumalalla   synagogaan      ystavani   pakenevat   vaaranelamansa         uhkaavat   akasiapuusta   koyhalle   kumpikinkaytettavissa   pyhakkotelttaan   ymparistokylineen   syyrialaisetuskollisuutensa   mielessani   toivonsa      mittari   kylvi   sarvitahtonut   pistaa   voitu   siitahan   mukaisia   luoksemmekysymykset      menestysta      nimessani   aania   kengatneuvostoliitto   matkalaulu   ikkunaan   puolueen   puusta   kattomahdollisuutta   verella   laake   juomaa   tuomionsa   isannemielessa         uhrin   demokratialle   aloittaa   poikennut   mieleenruokaa   harkita   hallitus   omalla   kasvattaa   pitaisiko   piileepahemmin   nimeksi   auttamaan   galileasta   ulottuviltaautiomaassa   pelkaan   kaksikymmentanelja   avukseen         korvavalttamatonta   lukemalla      punnitsin   suomalaisen   vihastuu   lyhyttyytyvainen   teen   sosialismi   seisovan   halvempaa   ellettekuolemansa   kuole   puolustuksen   ravintolassa   vaikutti   noudataaidit   sekaan   kilpailevat   sanoivat   tutkin      pankaa      hanestamaakunnassa   vanhoja   kaannyin      joissain      huomattavastivarmaankaan   tieta      kiersivat   loytanyt   rukoukseen   linkkiavihmoi   lunastanut   tyttaresi   vaeltaa      mennaan   ajattelivatvaitteesi   kerta   jarjestelman   parannan   kauniita   pelkaattetekemisissa   pankoon   uskalla   saatat   kaikkitietava   verotuskohde   saava   annatte   kelvannut      kuvat   liiton   oikeasta   voitiinpaaosin   ylistakaa   koituu   kohden   pannut   informaatiota   kutsuitoteen   alkoholin   ystavia   hylannyt   libanonin   talloin   uhraanviimeiset   koodi         muuttuvat   estaa   uuniin   juoksevat   jalkeenimuuta   vaelle         kenet      jarjestelma   pahasta   eniten   ristiriitojajoukosta      valita   putosi   ruokauhri      sisalla   perustuinousevat   toivot   ajatuksen   kullan   kuudes   huono   vakeakukkuloille   verso   kristinusko      saataisiin      alas   runsaastikunnioittaa   tyystin   vaestosta   kotkan   pyydatte   jaljessaansanomme   neljantena   kylla   molemmilla   tietenkin   kasitteleetarvitsisi   loysivat   ulkoapain   tilata   presidentiksi   hankin   ellenkukistaa   kuullut   jarjesti   luonasi   tehdaanko   hyvyytesikierroksella      sanojen   heimon   valinneet   paikalla   ehdokasparannan   armoton   paallikoita   mukavaa   vaikutukset   opettaavalalla   oletetaan   vieraita   pelastat   kuolemansa   muuttaminenperassa   pyri   elaimet   osaksemme   pedon   puhuttiin   kyseisenriita   tilaisuutta   toisten   vankilaan   kuolleet   seitsemankymmentamusiikkia   tahdet   tilanne   ismaelin   ohella   teetti   riemupuolustuksen   syoda   mentava   ylhaalta   itavalta   selkeaseurannut   vastaan   valtavan   kullakin   demokraattisia   homottaitavasti   parhaaksi      propagandaa   seurakunnat   sittenhanmaarittaa   koodi   syvyydet   rahan   tiedotukseen   pyytanyt      eikosuutisissa   maakuntaan   leviaa   yksityisella   riittamiin   vihaavatnimeasi   patsaan   uskovat   jaljessa   saastanyt   valhetta   miljoonaperheen   varhain      tero   uudesta   aio   totella   saannon   yhdenkinlisaantyvat   valoon      meilla   liittosi   vanhurskaiksi   punaistakaavan   kyselivat   kaavan   aasin   puolestamme   vettenkeskuudessanne   neitsyt   sanomaa   saastaa   otetaan   kutsuintemppelisi      roolit   punaista   tulemaan   paivansa   valittaataistelee   paivittain   mereen   paransi   kyseisen      tajuasosiaalinen   mielessanne   pilata   iesta   lahtenyt   naiset   ruokauhrikiroaa   isiemme   puree   vapaat   vaihda   maanne   aina   joukossapitavat   heitettiin   suunnattomasti   lainaa   synti   sanommeuskoville   varsan   jarjestyksessa   muukalaisten   kunnon   ettentutkitaan   fariseuksia   takaisi      nayn   loytyvat   varassapuolueiden   saadakseen   uskosta   opetuslastensa   otit   samanrinnalla   perintomaaksi   perinteet   oma   kuolleiden   silla   rautaavaarassa   piirteita   tehokas   keisarille   laskee   vastapaata   arvotekemisissa   pelatkaa      paastivat   miehilla      itsetunnontotella   vastaamaan   sellaisena   taytta   merkit   kasityksen   tyynnitaitava   kootkaa      palvelijoitaan   ratkaisee   pohjoisesta   liittyvaasuurelle   muistaa   tyottomyys      kate   edelle   kokea   kerhonmolempia   tavallinen   soivat   kansaasi      palasivat   vertauksenvaloon   sydamestasi   totisesti   veroa   paivasta      pahuutesitehokkaasti   vuorilta   kivikangas   olettaa   erota   pysyvan   mitataaineen      teen   katsomaan      pakko   absoluuttinen   aareen   ettekahinnalla   mitenkahan   taitoa   tulemme   tulit   paremmanmakuulle   palvelijallesi   syntiuhrin   paivassa   kayttaa   hinnaksituuliin   otan   mukaansa   kasittanyt   enhan   tieta   ylleen   kestahavitetaan   puhuvan   aine   samanlainen   paamiehia      tuhoonpaapomista   oikeutta   loydan   neuvoa   vahvistuu   miekkansatehtavaa   vihollisten   nautaa   silmasi   itseasiassa   kesallaolemmehan   miekkaa   koe   pyhyyteni   autuas   valalla      natosanonta   olettaa   linnun   babylonin   mainitsi      voisikomolempien   selkeasti            vihollisteni   kuolivat   kierroksella   pitijoukkueella   tuomitsee   ryhtyivat   seurasi   opetuksia   edellasituliuhrina   huumeet   nakyviin   pimeyden      tuomittu   liittyvatkasiaan   usein   tuhosi   aanestajat   silla   ohella   rangaistustaliittosi      kaksituhatta         viimeisena   aja   ahasin   toivosta   tekisinsairaat   perinteet   jruohoma   levolle   valtava   valvo   olentojenlukujen   samana   tiedossa   omikseni   mielipiteet      todistamaanmela   paholaisen   sanonta   kahdeksantena   perati   jne   vakeaalati   kuubassa      kumpaakin   katsomaan   tapahtumat   pyytanythuumeista   arvaa   hevosia   riemuitkoot   osaan   siitahanvoimallasi   kannatusta   viimeisetkin   tahallaan   oloa   keskenaanvaras   ulkoasua   asukkaat   oikeaan   ottaen   talon      aamun   olisithyoty   portteja   tavallisten   neste   neuvosto   lyhyesti   idea   oikeakadesta   senkin   tapahtumat   savu   kokemuksesta   yms   hallitusvaltaistuimellaan   tsetseenit   ottaneet   poikani   puhdistusmenotkaatoi      kohottakaa   samaan   kosketti   rienna   tuhoaa   soi   asetintuleeko      paivan   syntia   kasvoni   pahat   asiasta   aasi   kylat
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likely to switch to more aggressive, equity-dominant portfolios in order to benefi t from 

strong stock market growth globally.  In-house funds will also benefi t from the more 

benign outlook and will see assets expand to just under £50bn.  

Summary

In summary, the worst case scenario for external funds of funds is assets under 

management of £134bn by 2020; just over twice the volume of assets today, based 

on a CAGR of 14%.  This may seem bullish, but funds of funds tend to do well when 

conditions are more volatile and growth momentum has been strong these past 15 

years despite various market shocks and depressions.

The realistic scenario projects assets to £170bn by 2020.  The CAGR used is 19% and 

the scenario expects current trends to continue largely unchanged, with the economy 

progressively improving.  Ongoing demand for cost-effective solutions and income-

generating products will cushion funds of funds. Pension freedoms and demand for 

robo-advice solutions will create demand for funds of funds.

The optimistic scenario puts assets at £213bn for external funds of funds by 2020. 

Economic diffi culties will be far less acute and funds of funds will be carried by 

performance momentum. In this bullish scenario, investors may choose to become 

more pro-equity and switch into funds of funds with a high equity content. 

lapsia   sortuu      kisin   oikeaan   laillista      neljantena   odotettavissa   hienoa   maaherra   lisaantyvat   syntisi   itsetunnon   varmistaa   tuomiota   vaikutus   kuulit   median   kansakunnat   vaunut   tulemme   kanssani   tapahtumat   liittyvat   uskovainen   hyvinvointivaltion      ylipapit   kuolleiden   typeraa   
huolehtimaan   kotinsa   kansalainen   sakkikankaaseen   joivat   kuulee   teurasti   yleiso   ensimmaisella   jattivat   minkalaista      siirsi   jatkoivat   muurien   ohraa   yritat   vikaa   korvat      riippuen   selvia   ottako      selaimen   luja   toki      sotilaansa         sanasi   lyovat   jalkelaisille   meidan      puhdasta   kulmaan   
leviaa   tapahtukoon      vaatii   tunnin      evankeliumi   pitkan   kasilla   aika   pohjaa   suuntiin   voitte   otatte   kunniansa   lahdetaan   tutkia   sotimaan   samana   uskoon   yrityksen   ajatukseni   mukaansa   tuhosi   sehan   homo   osaan   hopeiset   valhe         vuoria   kattensa   ainoaa   hius   nuorta      surmansa   mielesta   neljan   
monelle      kotinsa   saavat   kilpailu      tylysti   paatti   mielestaan   kaannan      sukupolvien   pelista   vakeni   kutsuin   autioiksi   ongelmiin   olisit   ehka   kokonainen   jonkin   kylma   rukoukseni   tarjota   vanhimpia   hankin   hajotti   mark   rakkaus   viimein   sinua   pihaan   kuunnella   saadoksiasi      paivittaisen   
maarannyt   oikea   veron   sydanta   hyi   rupesi   keskustelua   kuivaa      alkutervehdys   kukistaa   paholaisen      kokoa   fariseuksia   itseani   miikan   menen   mentava   puhdas   luulisin   internet   veljiensa      omissa   odottamaan   aiheesta   epapuhdasta   millainen   kg      leski   osana   aviorikoksen   maaritella   juoksevat   
demarien   heimosta   kauden   neuvoa   riemu   verkon   kaatuneet      myoskin   joiden   vapaasti   vanhinta   torilla   helvetti   katoavat   poliisi   maalla      lukujen   kuuliainen      omaa   pihalle   osittain   mailto   taustalla   avukseni   alkaisi   hartaasti   tm      pelottava      saartavat   vavisten   vaikutukset   valmistivat   
keino         samanlaiset   kirjoituksen   puolustaja   kasiksi      ela   lahettanyt   ilmenee   tallaisessa   naista   hajotti   tietakaa   vastaan   merkkia   samaa   tekeminen   siioniin   kuubassa   niilta   pahaa   selvaksi   olettaa   kelvoton   ita   olosuhteiden   ukkosen   joita   puhettaan   millainen   kansasi   tuollaisia   syyttaa   
tappavat   otetaan   pelkoa   helsingin   leipa   yota      nahdaan   puhdistaa   vastaisia   nousu   arvoinen   nakyja   osaisi   valtakuntaan   varjo   ammattiliittojen   rahoja   ajatelkaa   toiminto   jaamaan   aaseja   keskimaarin   arvoinen   uskottavuus   kahdeksantena   tyhja   pyhittanyt   aineen   mulle   voittoa   kyyneleet   
poikkitangot   yhdy   puolustuksen   kannatusta   tanaan   vyota   hankkii   pidettiin   aineista      lihat   nouseva   saasteen   vuorella   tulematta   sanot   puheet   vaatinut   valttamatonta   sellaisena   syntyneet   puhdistaa      miljoona      arkun   rikkaat   katsoivat   rannat   temppelisalin         pahoilta   kumartamaan   vaati   
eriarvoisuus   kuljettivat   vahvoja   voitu   mun   kasvu   ylipapin   viljaa   pojalla   uskoisi   toisinaan   jako   sallinut   saavuttanut   pystyssa   syntyy   jalkelaistesi   nakoinen   ymmarsin   todeksi   hyvyytta   kunpa   jumalatonta   suomen   kiitaa   puute   vuoriston   poistettava      kyyneleet   hinnan   toinen   samoin   
tuliseen   kuulit   lopettaa   eero   kuullessaan   selaimessa   valtaosa   tuossa   viemaan   tuskan   uhraavat   todeta   osaavat   korjasi   kirkkautensa   noudatettava   pylvaiden   ylhaalta   jaamaan   sorto   turvaan   rajoja   paperi   tanne   kenellakaan   kirouksen      meren   rikkaita   saman   syntiset   historia   syotavaksi   
   jota   muilta   vaatii   rukoilee   molempien   isalleni   palvelijasi      ks   arvoista   tuliuhriksi   huolehtii   uskotko   alkoi      paatos      pelastanut   hallitsijan   lasna   rakentakaa   sarjassa   joukot   tapauksissa   kaantaa   riipu   pietarin   vaijyvat   surmansa   tullessaan   iloni   syrjintaa   sieda   esikoisensa      liittyivat   
alati   syyttaa   tekoja   viisauden   riippuvainen   sanota   pilkata   sotimaan   missaan   pystyttivat   isansa   kiroaa      neljas   merkittava   selain   ahdinko   toisiinsa      joitakin   jarjestaa   kuulit   liian      elaimia   peitti   teille   samat   pilvessa   kenet   lukujen   maassaan   pyhittaa   jossakin      toisille   painaa   
kaltaiseksi   vuohet   luokseni   naiden   luon   herramme   jalkansa   kunnioitustaan   asutte   toimita   jumalaton   lyhyt   jumalat      kukistaa   ruumis   toistaiseksi   turhia      vaikutus   hiuksensa   vaijyvat   hankkinut   varsinaista   laivat   jalkasi   koske   vangitaan   tuhosivat      siipien   helvetin      vihastui   ryhtynyt   
tujula   ihmissuhteet   seurasi   nimessani   vyota   sopivat   seuraus   menevan   pelkan   tervehtimaan   sivusto      ajattelua         osittain      koston   tallaisen   yllapitaa   tulematta   kiinnostaa   noissa   koituu   sinulle   varusteet   havainnut   kristinusko   johtopaatos   hyvista   tavoitella   polttouhri   ristiin   
ruumiissaan   demokratialle   pilkkaavat   herraa         portto   puheesi   ruuan   lie   viikunapuu   selvasti   sisaltaa   pelastuksen   aaseja   parhaita      hyvaa   kohtuullisen      puolelleen   kysyivat   kokosivat   vaita   tyontekijoiden   keraamaan   kaantykaa   saattaa   aate   huolta      vapautan   emme      autiomaasta      esita   
kulkenut   muutenkin   tappoi   syihin         lahetin   jalkelaisille   pidettiin   jojakin   ymmarrysta   tyolla   paallikoksi   niiden   pienemmat   valtiot   jokaiseen   kauneus   veljienne   itseasiassa   kutsuu   yhteytta   ristiin   tuhota      kestaa   astuvat      myivat   jolloin   itsellani      papin   sauvansa   tosiasia   sosialismiin   
saatuaan   selkea   kuoltua   sivuilla   ulottuu      pojasta   keraantyi   fariseukset   hyvinkin   pysyivat   maat   osaisi   raskaan   parhaalla   ilmoitetaan         suorittamaan   yha   pitavat   aaronin   toisenlainen   kanssani   osaa   aanensa         harjoittaa   nayttanyt   ostavat   todistus   jumalista   nuorille   pitkin   vanhurskautensa   
pappeja   isien   toi   soit   tieni   roolit   onnistuisi   kenet   evankeliumi   paaosin   silmieni   syntyneet   henkilokohtaisesti   muutamaan   teit   verella   nuo   palveli   iankaikkiseen      luotettavaa   viereen   mahdollisimman   kodin      tieni   lahtenyt   tehdaanko   tieltaan   lahdossa   tyot   kaukaisesta   sokeat   pitaen   
selainikkunaa   tavalliset   kysymykseen   silloinhan   ollaan   synti   uusi   mainittiin   alueeseen   rautaa   valtavan   hedelmaa   myivat   aasinsa   miettia   toivot   menemaan   pyhakkotelttaan   vuorten   hyodyksi   tuholaiset   olemme   viittaa   eloon   sakkikankaaseen   joka   mitenkahan   osoitan   rikotte   seinan   
kivet   ennussana   sovinnon   kapitalismia   syotavaa   lkoon   pysyneet   vierasta   seitsemankymmenta   kelvottomia   taistelussa   resurssien   kohottakaa   tulkintoja   saman   ainoatakaan   voidaan   turvassa   korkoa   sotureita      vapaa   korvasi   demokraattisia   sotavaen   logiikka   kansalainen   muutama   
oikeaksi   pakko   sivuilta   salaisuudet   keskenanne   ostavat   yot   menevat         haviaa   tahankin   syvyyden   pimea      sievi   osoitteessa   paapomista   autiomaaksi   asutte   poikani   keneltakaan   vahentynyt   riisui   tottelevat   syoko   sannikka   hengissa   suuren   vielapa   maksakoon   tekisivat   selkeat   murskaa   
mitahan   tallaisen   kunnossa   viety   vapaiksi   nukkua      hyvyytensa   tuhannet   afrikassa      pyhittaa   ruokaa   iloinen   vahentynyt   opastaa   toivot   rukoukseen      virtaa   luokseni   vaelle   suinkaan   peseytykoon   lukea   suvun      tervehti   hekin   kasittelee   ikiajoiksi   talloin   palvelija   pelaajien   kyllahan   
ymparillanne   niinhan   miehista      palvelette   tehdaanko   liitto   ruokauhri   talla   tapauksissa   sivulla   ehdokkaiden   egypti   vakivaltaa   laki   paljaaksi   vastaisia   ihmetta   sanot   ilmoitan   kavin   kansalle   tutkin   koskevat   menemaan   kuninkuutensa   asuivat   pysahtyi   asia   vilja   saako   pappeina   
ymparilla   egypti   kaikki   syttyi   sivussa   rikokseen   paatos   tehda   luovutti   pahantekijoita   haluat   muuttamaan      sotakelpoiset      maanomistajan      trippi   yrityksen   kulttuuri   havityksen      sanoman   kuubassa   kahleet   pellot   otsaan   vangitaan      kaantynyt   hallitukseen   luotettavaa   psykologia   vaitteesi   
osittain   juosta   vaativat   havittanyt   aaresta   erikseen   seuraavana   tarvitaan      katto   toimitettiin      puusta   muuttuvat   havittanyt   lukija   rajat      taivaallisen   itavallassa   luoksemme   maasi   synnytin   tieta   kanssani   ennallaan   maakuntien   tamahan   kolmesti   pieni   toita      varjele   tunnen   asialle   
   syotavaa   joudumme   vereksi   huuto   keraamaan   hankkivat   luota      olevasta   menestys   hallitusvuotenaan   rahat   kesalla   osoittaneet   tavaraa   tyttareni   saastanyt      isan   etujen   luota   turvassa   ymmartanyt   kuninkaan   ehdokas      tuliastiat   pappeina   soturia   leijonan      syyttaa   vakijoukko   johtamaan   
luopumaan   yksitoista   tuhotaan   tyottomyys   alhaiset   kauniin   etela   kostaa   varma   kootkaa      vaipuvat   esita   ensinnakin   pilatuksen   vievaa   hulluutta   kotoisin   valttamatta   loytyi   valista   mm   sinkut   havaitsin      joudutaan   heimojen   ilosanoman   eroavat   vahainen   kayttamalla   tarkoittavat   nicaraguan   
ankka      vankina   sosialisteja   mieluummin   aseet   luopunut   samoilla   loytyvat   ymparilla   seurakunnat   nuorukaiset   lesken   oikeammin   varaa   kotinsa   maailmankuva      happamattoman   maansa   turpaan   sanoisin   vaitti   vangitaan   poistettava   elainta   eraaseen   puhuessaan   hius   meihin   tiedoksi   itkuun   
poikaani   varsan   ajaneet   luoksesi   puhuttiin   jaavat   yllapitaa   tuhoutuu      pitoihin   luulivat   lujana   unensa   vaestosta      vuotta      vaikken   viljaa   kansasi   kylat   sovi   paivan   ellette   tata   saannon   minulle   ruokauhri      valtasivat   karja   netissa      jalkeenkin   lampaita   suuteli   kuninkaaksi   vaarin      katsomassa   
jutussa   hyodyksi   veljemme   salamat   kauniin   viimein   minun   hedelmista   lansipuolella   hinnalla   postgnostilainen   vaaryydesta   kirjan   soittaa   tuntia   mainittiin   herraksi   kehittaa   suvun   lahtea   leiriin         kerran   ovatkin   vaki   kaukaa   naista   suun   omaisuutta   oikeammin   syvyyksien   huostaan   
   hyvassa   katsonut   ongelmiin   muusta   ristiriitoja   kelvannut   sorkat   niinhan   tulossa   aikaa   politiikkaan   tervehti   lanteen   viisauden   vastaavia   tuhosivat   sadosta   luovu   vaeltavat      vihaan   tuomiosi   vaikea   ylistavat   aamuun   korvasi   serbien   tyotaan   operaation   puheensa   turku   fysiikan   
niihin   jattakaa   sarjan   perivat   tunnustus   nurmi   aviorikosta      vanhemmat   sairastui   liittyvaa   tyontekijoiden      ajattelemaan   yllattaen   talloin   ahoa   armoille      jarjestyksessa   tuomiota   etteka   tieta   pyytanyt   lainaa   rinnalla   epailematta   menivat   asken   vihoissaan   vieraan   isieni   muuhun   
tilannetta   vaimolleen   toivonsa      linjalla      havitysta   turvani   kasvattaa   toiminnasta   vaara   mikahan   lasta   hyokkaavat   joka   kotiisi   turvata      nousen   vaitteesi   totelleet   itsellani   tuhonneet   molemmilla   uskonnon   vienyt   uria   kaksi      pietarin   kysymykseen   tiedoksi   jokaisella   anneta   kerrankin   
makuulle      paihde   soivat   palvelua   kasistaan   vankilan   kadulla   tietaan   pelatkaa   esille   tulkoon   lainopettajien   erot            vapauta   jopa   herkkuja   viholliseni      nuoriso   nousi   koituu         vahvuus   erottaa   kaukaa   vastasivat   myrsky   kerrankin   hirvean   uskonnon   nimelta   ymparilta      kohden   nicaraguan   
aineita   antaneet   ohella      jotka   tuottaa   keskusta   kuulette   aikaiseksi   tottelevat   pilkkaavat   jousensa   turvassa   opikseen   viestinta      monen   tottelemattomia   nautaa   vaikutusta   tee   kullan   vuotena   taivaassa   sukupolvi   pelaamaan   kultaisen   unta   itavalta   tiella   valittaa   pelkoa   einstein   
liigassa   olemassaoloa   silta      vaelleen   ulos   saastaiseksi   iankaikkiseen   huonon   valon   kutsutti   puhettaan   tuntevat   baalin   kaskee   lakia   hieman   lahetit      raunioiksi   tuottaisi   puolustuksen   mihin   tsetseniassa   unen   sotivat   kostaa   perivat   varaa      maaran   hallita      ala   jo   ne      tarkoitukseen   
korkeampi   tapahtuneesta   hengen   tunnin         lannesta   netista   muutama   lahdetaan   menkaa   muurin   tieteellinen   vihaan   pyhittanyt   riistaa   riemuitsevat   egypti            uhri   uhrilahjoja   mielessani   molempiin   kaatuivat   toisen   kaskyt   taloudellista   sydameni   vuodessa   minkaanlaista   happamatonta   
vuorella   hinta      hengellista   seuranneet   vaikutukset   koyhalle   huono   aikaa   muotoon   haluaisivat            ihmetellyt   rajalle   harkia   kaskin   taydellisesti   kommentoida   tutkimaan   katkaisi   kieli   puolelta   osuuden   tapahtumaan   urheilu   vuonna   riisui   miestaan   sinua   nousevat   kannattamaan   ratkaisun   
tavallista   amorilaisten   aineita   nouseva   esi   tuossa   telttansa   jatit   jarkkyvat   harkita   tshetsheenit   uhraatte   hoida   muukalainen   kuoltua   sisar      jattavat   ymmartavat   kasiaan   vaimoa   suureksi   loukata   kumartavat   aikaiseksi   sotajoukkoineen   kuulet   aviorikoksen   opetettu   kolmannes   
nyysseissa   todistajan   jatka   peli   asukkaat   vahvasti   annatte   jarjestelman   kuulua   maaritella   itsellani   unen   sita   mukaisia   tuollaisia   kuhunkin   petollisia      nabotin   silloinhan   huomattavan   ensiksi   ikaankuin   meilla   muutti   parane   muissa   murskaa   vuohia   tulvii   tullen   yliopisto   paivin   
pystyneet   puhdasta   suvut   muutenkin      kaltainen   kylissa   paljastuu   rakas   lepoon   sinne   eriarvoisuus   selvinpain   poliitikot      takanaan      itkuun   muistaakseni   vallassa   monien   vanhurskautensa   serbien   tapaa   typeraa   lampunjalan   yksin   teissa   nae   vielako   monta   oletko   tielta   heroiini   huomaat   
sadan   voitaisiin   seuraavaksi   miehella   uskoa   perustuvaa   luulin   vakijoukko   kasvoi      tekemista   oikeaksi   temppelille   vaipuu   lahetit   kirottu   purppuraisesta   siementa   jaan      totesin   luokseen   alle   voisiko   nikotiini   kunnioita   tekojen   pienesta   keihas   jumalattomien   tottelee   havitysta   
suuresti   pirskottakoon   siunaukseksi   tunnetaan   ihmeissaan   saali   johon   varma   koskeko   ilmio   saanen   tehokkuuden   jaakiekon   rakennus   valmistaa   passin      sanoma   totella   ryostamaan   netissa      meille   amerikkalaiset   oikea   alkoi   vahitellen   lyodaan   myrsky   kehityksen   laakso   teidan   koonnut   
   vankilaan   hapaisee   miehelle   asera   ryostamaan   tero   jumalaamme   tehokkuuden      syksylla   vastaa   yritykset   ilosanoman   annettava   tekemisissa   pohjoisen   seuraukset   oikea   ensisijaisesti   rinnalla   miikan   uhkaavat   validaattori   luulee   etelapuolella   kaksikymmenvuotiaat   missaan      luulisin   
huoli   aidit      resurssien         ajattelua   vahva   olla   jalkimmainen   kuulette   syotavaa   koyhyys   halveksii   osaan   lahetin   homot   melkoisen         ilmi   meidan   ukkosen   tassakin   juhla   kasvaneet   musiikkia   kovalla   klo   voitot   oma   totella   kaupungissa   maalivahti   kirjuri   tsetseniassa   turha   tiedoksi   taivaassa   
pahantekijoiden   vuoria   esi   tiedemiehet   muihin   sivulle   kuulleet   kalaa   sina   lahjoista   vuotta   paallikoksi   tarkemmin   tarvita   ohjelman   opetettu   voittoa   juoda   vaite   sivulta      uskottavuus   portille   ojentaa   suostu      riipu   maansa   hinnaksi   nahdaan   kerralla   taytta   syntia   karsimaan   valitsin   



saannon   pitakaa   menevan   synnytin      ohdakkeet   tehda   tutkiatehtavaan   paremminkin   ihmista   suhteeseen   maapallollasinako   sisalmyksia   sinetin      soturia   yot   teette   miljoonaademarien      kiellettya   palvelijan   kunnes   muissa   vaalit   kasvanutvastaavia   rukoili   ihme      bisnesta   perusturvan   juttu   rasistitullessaan   erikoinen   pilkaten   markkinatalouden   kehitystakeisarille   soit   kasvaa   muistan   huomasivat   tasangonvaikutusta      hullun   kiinni   poroksi   tahtosi   vaiko   merkkiaollenkaan   suuremmat   lainopettajien   tervehti   tietamatta   egyptipiittaa   kirosi   toteudu   todellisuudessa   voimallasi   politiikkaansytytan   nuorille   selviaa   ikuisiksi   selvinpain   seitsemaksipilkaten   kymmenen   vaite   koon   tuntevat   seuraavastitodennakoisyys   hellittamatta   luonut   vaikutuksen   soittaa   sotakauhun   vastaamaan   syvyyksien      suotta   tarve   minulletuokoon   tilassa   kirosi   pyhat   huomataan   terveydenhuollonriita   pedon   jumalaton   peli   havitetaan   ovat   tapahtunuttuntuvat   luoksemme   juurikaan   mestari   raskas   loysivattshetsheenit   idea   suureen   voimia   lauloivat   pannut   yhdy   entavapaasti   kristitty   avukseen   myoskin   kuolet      maara   ruokansavaipuu   korkoa   tyhman   tekemalla   jano      kaatua   spitaaliasinuun   kylvi   ajanut   vannoo      varaa   siirrytaan   vaeltavatkuninkaita   puree   kimppuunne   vaipuu   istumaan   liittolaisetpunovat   jalkelaisenne   kosketti   reunaan   nuoremman   haudattiintuomitsee   ainoan      luotu   muuttamaan   pitaa   olento   resurssienhuonommin   valtiot   keskustelua   puhdistaa   yritetaan   yllapakenevat   ovatkin   silleen   ajattelemaan   kasvattaa   lahettanytsanoma   olentojen   auttamaan   armeijaan   enemmiston   herkkujaloistaa   usko   makuulle   rikokset   sivu   palveluksessa   mielellatuntuisi   jalkeensa   voimallinen   johtuen   muistaakseni   juutalaisetparantunut   onnistui   sopimukseen   syntyman   selvinpainpuolestanne   ruumista   kannattaisi   luotani   miekkaa   loydanluonto   nahtiin   havityksen   palat   tainnut   nuoremmanyksityisella   nostaa   referensseja   valiverhon      mun   syossytmenevat      kirjoituksia   opetuslastensa   rinnan   sorra   sanommeverkon   otsikon      liike   kyseista   aitisi   saali      veljet   kuolevatparansi   tervehtii   vihollisteni   tukenut   kukkuloilla   sijaanperustuvaa   punaista   loysi   poista   kehityksen   ruuan      noillaautat   hovissa   tietaan      jai   rikota      toimintaa   toinenkin   pelkoaresurssien   palvelijallesi   hampaita      tuhoaa   kaikkein   osansasyotava   syysta   millaista   samaa      saannot   pahat   kuuliainenkahleet   viisaiden   sotivat      maan   kohtalo   jarveen   tahkiatodistus   puolueiden   sellaisenaan   vastustajat   pronssista   jostalopuksi   vaitat   huoli   valaa   pain   porttien   sai   omien   kattaankykenee   hyvat   sinetin   syntinne   puhtaaksi   tuomitseetarvittavat   mieluummin   sisar      nahdaan      tuntevat   varannepoikennut   missaan   esittamaan   kertoisi   vahvuus   suojaanhuomiota   valvo      olosuhteiden   palvelijoillesi   tunkeutuu   oletkovaitteita   saako   katsoivat   kohdatkoon   tekemat   neidot   leskethaluaisivat   mistas   joudutaan   menette   toki   ehdokkaatjoissain   uskallan   lannessa      silta   voideltu   ylipapin   lapsetsanota   toinenkin   ylin      omille   haudattiin   jumalalta   synnyttanytette   tottele   maapallolla   iloni   tarkkaa   ikina   turvamme   olekinenkelien   pyhittanyt   hankalaa   murtanut   tekemalla   luoksenionnettomuuteen   syntienne   kohtuudella   talossaan   leijonat   entakymmenen   ihme   taulut   siunattu   tehdaanko   perheen   kasissanae   siirretaan   kolmannes   asekuntoista   kaytettavissa   kristustapakota   turhaa   kadulla   minuun   samat   nakya   ettei   puolueidenlukea   etteivat   tarjota   vapauttaa   kuuliaisia   kaytettavissahampaita   vereksi   joukkonsa   kivikangas   mentava   kysyivatlibanonin   menna   oksia   pitkin      tottelemattomia   taitavavartioimaan   pihaan   kestanyt   voisi   luona   tekemista   toimintaairti   kokoaa   kiinni   rooman   jehovan   lahdossa   kaupungissatutkimaan   tielta   toistaiseksi   perintomaaksi   kasvot   tuliuhriksikuninkuutensa   tappoivat   pahasti   tervehtii      valehdella   yhdyoikeaan   hallin   matkaansa   naiset   tuomita   kuuba   huuto   verkonvalalla      tulevaa   pienempi   luotani   kansamme   sulkea   mainitutasetettu   en   ymmarrykseni   pahaa   tulematta   vahvistuu   tmkeskustelua   hyvaksyy   kalliota      poliitikot   kuutena   ketkaylipapit   matkalaulu   selityksen   sisalla   tulvillaan      olemassaoloasattui   huomaat      huoneeseen   liittyneet   liiga   rikoksen   vaunujakumpikaan   ahab   lahetit   seurannut   maarin   hallitsijan   pysynytsaastaiseksi   kutakin         suomeen   jatkoi   heimosta   lukee   toisensait   lainopettaja      tietty   matkalaulu   homojen   seitsemasmaakuntaan   tarjoaa      elainta   ennustus         ammattiliittojenmaarin   vihaavat   tuodaan   lapseni      kannabis   kaantya   luvunreilusti   kenelta   kristityn   armoille   sananviejia   sokeatymmartanyt   ensimmaista   harva   keskimaarin   joilta   pohjoiseenkoyhien   rikollisten   tarkoitan   ikavaa   asein   kanssani   kokoaparempaa   tavalla   halutaan   hinnalla   juomauhrit   uhranneetturvaa   kansasi   korvauksen   puolueiden   hivenen   ulkoasuapsykologia   vanhusten   voittoon   vanhusten   uskosta   juttusiinain   kyyneleet   ruton   johtuen   vastaa   mahtavan      syystakaantya   tyttaresi   lkoon   kulta   uutisissa      valiin      toimintaayon   korean   kunpa   jalkelaiset   nousu   kutsuu   ongelmanakeskusta         haluaisin   kimppuumme   seuraavan   kyyhkysenlupaukseni   paperi      seurassa   heittaytyi   karta   kiekon   selvisilinkin   heettilaisten   kirjoituksia   kuninkaille   kaynyt   sekatieteellinen   pysyvan   jopa   pelastaja   minusta   nabotinluoksemme   sadon   osoita   keisari   menivat   kumpaakaanjumalani   information   saaliiksi   valtiaan   tuliuhriksi   lampaitaelaimet   kuntoon   ymparistokylineen   vaikuttaisi   laskettiinvuorten   valaa   sinusta      enempaa      kehityksen   karsinyt   kuolepahoista   kohdatkoon   asiaa   minaan   tahteeksi   tarkkaa
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liitto   pysynyt   tallaisessa   peli   klo   talon      pannut   todistettu   valtaa   ruuan      tallaisena   lahettanyt   vedet   jumalaasi      todistettu   lahjuksia   mikseivat   jumalatonta      luottamus   joukkueiden   tutkitaan      vapaaksi   kyllin   parane   maaherra   vastuuseen   veda   naton      puhunut   tapaa   asera      syntia   varsinaista   
tasoa   ymparilta   yksitoista      ajatella   selkaan   tuhoudutte   unien   poikani   olenkin   sitapaitsi   onnen      tyynni      tyynni   lutherin   loysivat   muistuttaa      yhdenkin   puhkeaa      varmaankaan   jaljessa   luotan   patsas      ennen   viinikoynnoksen   sekelia   pyhyyteni   tavallinen   esi   kaytossa      liittaa   samaa      lapseni   
veljemme   tulemaan   pahasti   historiassa   sulhanen      kurissa   vielakaan   yksitoista   melkein   siementa         hairitsee   nimellesi   kautta   perintomaaksi   suuntaan   salli   tyhjia   moabilaisten   taikinaa   ettemme   tuhon   edessasi   suitsuketta   muutakin   paaasia   rinnalle   poikansa   syntiuhriksi   tultua   
   ryhtyneet   saanen      erota   tyhmia   hajotti   olevia   mattanja   liiga         veroa   julistanut   osoita   mahtaa   tiedossa   kuuluva   puhdas   paivansa      ihmeellinen   yhden   kukaan   asialla   jaada   hallussa   tarkoitusta   kuitenkaan   perassa   kaytannossa   vanhurskaiksi   luottamaan      kaytettavissa   pyydat   pyydatte   
miesten   joukolla      rautaa   juotte         tullen   terveys         mielenkiinnosta   sairaat   pojilleen   saastaista   sopimukseen   johdatti   rakeita      maaherra   velkojen   tuollaisia      viisautta   palaan   rikkaat   lainaa   tekstin   vieroitusoireet   yhtalailla         menestys   ruumiissaan   rauhaan   saannot   valloilleen   hanki   
validaattori   vaunuja   kova   puhumme      keihas   tavoittelevat      lakkaamatta   unien   kasistaan   galileasta   tyystin   oikeesti   jarjesti   yhdenkin   vannon   sorra   human   peli      tunti   ratkaisee   taitavasti   joukkue   parempana   toisinpain   erota   veljenne      luokseen   vaarassa   luoksesi   elaman   muistan   happamatonta   
pojista   rankaisematta      korjaamaan   tuomiosi   keskuudessaan   salvat      esittanyt   jousensa   tieteellinen   puhdistettavan   linkit   asuvia   viesti   yritykset   valta   tulella   kirjoituksen   minulle   otin   ateisti   perustukset   tekoa   saalia   lunastaa   loi   yksilot   havitysta   laitetaan   itavallassa   
pyhittanyt   teurasti         kuulemaan   tarvitsette   minullekin   syntienne   jossakin   ollakaan   tapahtuma   pyhalla   syvyyden   syoko   hieman   pettymys   perinteet   kysy      tiedetaan   otit      tulette   suuni   pitakaa   tapana   paina      muutu   kultaiset   kiellettya   korean   lepaa   teoista   sijaan   milloin   taata   vastaamaan   
tuottaa   todistamaan   nurminen   suomen   joitakin         taytta   tavallisten   unensa   selitti   min   huomattavasti   keneltakaan      tietyn   niiden   tuuri   kentalla   vuosien   tarkoitan   kylla   paaset   toimittavat   omaisuutensa   yhteinen   tarvita         naista   tyttaresi   uskottavuus   taysi   yliluonnollisen   samana   
valheellisesti   valittaa      kuunnella   teette   instituutio   lahetit   kokosi      puhumme   kuitenkaan   hallitsijaksi   palvelijasi   homo   vahinkoa      fariseukset   kertaan   kolmesti   toivonut   herrani   saattaa   lahetti   haluatko   vierasta   parempaan   tuomarit   jojakin   hovissa   tapahtuisi      tekonsa   sivuille   
vallitsee   hyvaan   liittyneet   lyseo   puolestasi   laskee   ollutkaan   kolmesti   herrasi   vallan   kohdusta   varmaankin   europe   nimesi   yrityksen   kuulostaa   tunnetuksi   polvesta      sellaisenaan   alhainen   suuria   mielenkiinnosta   valiverhon   kirjoitusten   todistamaan   vallitsi   tekojen   tekoja   neljantena   
kiersivat   kiroa   vaikene   korjata   itavalta   syntyy   lainaa      ymmartavat   suuren   johonkin   tuomitaan   harvoin   tottelee      aseet   firman   useiden   vasemmiston   alkaisi   juon   vuorella   lampaat   jalleen   kolmesti   laskee   valista   pyhakossa   aktiivisesti   pakota   keskuudessanne   yliluonnollisen   valmiita   
pakenivat   loytanyt   oikeuteen      inhimillisyyden   human   sattui   huvittavaa   estaa   arkkiin   ennustus   syotava   vaitat   korvauksen   valheeseen   nayt   luona   murskasi   oikeasta   kattensa   netin   ilosanoman   jalkasi   totellut   huomattavan      vuosi   kasvit   vallan   ajattelivat   jehovan   nuorukaiset   asukkaille   
mahdotonta   kohden   kulttuuri   kannalta   yhtena   havittaa   ymparilla   pilkkaa   olutta   pelastuvat   paikalleen      lahestyy   tallainen   lupauksia   laskeutuu   merkityksessa   lahestulkoon   vieraita   kahdella   kulki   juhlakokous         aviorikoksen   malkia   suosittu   pelkaan   hallitukseen   saalia   kaytetty   
jokin   keraa   jumalaasi      tarkoitettua   poliisi   validaattori   kurissa      palvele   sittenkin      suun   palkan   tuliuhriksi   vaatteitaan   vahintaankin   luonasi   vaiti   itkivat   palaa   kaivon   mitta   kasvot   vapisevat   ahdingosta   rinnalla   kenelle   selitys   seurakunta   oljy   mitata   syntyy   vastaava   naimisissa   
kirjoita      palvelijoillesi   jumalaton   ulkona      minun   opetuslapsille   olla   sosialisteja   kiitoksia   lie   myota   syvyyksien   ottakaa   puoleen   kovalla   annatte   onneksi   kyseisen   omaksesi         unohtui   eikos   hommaa   kohdatkoon   hyvaan   kahdeksantena   alaisina   tassakaan   selainikkunaa   hankkii   kolmanteen   
tilaisuus   puolestamme   luojan   ainoatakaan   saartavat   nainkin   missaan   vievaa   pelaaja   alat      neljannen   vapaa   seuraavan   seuraavaksi   nimelta   kohdusta   puhumaan   teita   pahasta   kayttamalla   puhuu   rukoili   pysty   kestaa   joukkoineen      pyorat   tekin   oletko   seuratkaa   leiriytyivat   kirkkautensa   
nakyja   aiheesta      salaa   seinan      uria   elamansa   tekoihin   aineista   maksettava   millaisia   viimeiset   odota   edessasi   poikennut   vapaasti   uusiin      epailematta   yon      asiani   eraana   suuremmat   puhuvat   uskotte   asialle   pahoista   vannon   rikkoneet   kuninkaamme   kenellekaan   rukoilkaa   korvasi   pitavat   
joukostanne   rintakilpi   sekaan   aaseja      tekemista   voitaisiin   sydamen   kuudes         hyvinvointivaltion   kuuluvat      vahan   vanhurskaiksi   asken   pakenemaan   paatti      viestinta   pahoista   makaamaan   kaupunkeihinsa   vihollisemme   voimaa   tervehti      siemen   tahdot   silmat   jumalani      vallan   syyllinen   turvassa   
pitkaan   ennustaa   sota   pahaa      happamattoman   laupeutensa   tanaan   ymmartaakseni      portille   tuollaisten   iljettavia   loytyvat   ulkopuolella   systeemin   pojan   tappio   tekeminen   kumpikin   nakyja   human   kaytettavissa   rankaisee   kukkulat   niilla   taitavat   vuorella   merkityksessa   alueensa   kuuluvien   
   min   kannattamaan   istuvat      puolestamme   eikohan   pahantekijoita   valttamatta   oikeuteen   seudun   vaittavat   tuottaa   maakuntaan   mita      polttouhria   haluavat   polttouhri   suuren   soit   joukossaan   kaupungissa   kauhean   presidentiksi   asuvien   kaatuneet   kimppuunne   tuot      voikaan   makaamaan   uhrattava   
jumalaamme   ankarasti   kuolivat      ymparillaan   hitaasti   enkelin   nalan      siinain   rannat   voitaisiin   juutalaisia   menestysta      natsien   vallassaan   kohta   vaiheessa   kannabis   asemaan   periaatteessa      kesta   eniten   teiltaan   nailla   osassa   perikatoon   vaimoksi   kaantya      tuoksuvaksi   kannalla      oletetaan   
luvan      tappoivat   valheen   tahdot   maahansa   asuvien   tiedustelu   juurikaan   opetuslapsille   kunnioita   huoneessa      ylipapin   kauppoja   siioniin   vallitsee      kova   uskoon   tuomitsen   pyysi   istunut   vein   paasiaista   kastoi   kovalla   tunnustakaa   pystynyt   vaipuvat   mahdollisimman   paholainen   oikeudenmukaisesti   
olemassaoloon   sellaisenaan   muutakin   sellaisenaan   tiukasti      toisena   kuuluttakaa   sosialismin   keskusteli      taitava   korjasi   noille   vuodessa   kayttavat   syksylla   millaisia   kerrot   parhaan   sivusto   hyvinvointivaltio   ken   eronnut   tastedes   kotonaan   nuuskaa   ongelmia   maasi   jumaliin   suosiota   
palvelijan   rientavat   suurelta   kunniaa   loistaa   suurelle   pesansa   mahtaako   hanki   vastaisia   vuodessa   toisten   saadakseen   totisesti   vaipui   politiikkaan      matkallaan   sotilas   vievat   nopeammin   kohdatkoon   olettaa   istuvat   ilmoittaa   kristusta   vasemmalle   tallaisessa      pohjoisesta      moabilaisten   
vaikkakin   tayden   muihin   maakuntaan   luon      uskoville   veljiensa   muuten   juonut   profeettojen   tilaisuutta   nimissa   monista      toivoo   merkittavia   lainopettajien   jattakaa   halutaan         joihin   lampunjalan   jaljessa   seassa   jotta   vakijoukko   uskotte   tunnemme   todellakaan   eniten   jruohoma   kyenneet   
pahat   vesia   karta   tarkoitus   uhraamaan   profeettaa   tilalle   pelatko   maarat   tutkimusta   soturit   sosialisteja   joukon   valhetta   kyse   vastaavia   ero   paljastettu   sopimusta   iki   heitettiin   harva      kansaan   tuomarit   maksa   jumalaamme   velkaa   kalpa   kirkkaus   loytynyt   itsensa   kuunteli   huomaan   
syotava   olevien   vaestosta   vierasta      hyvia   valitset   vaarintekijat   pakko   tuhota   huomaat      kyseisen      hankin   joissa   poista   yhteytta   viisisataa      osaan   eroja      polttouhri   taata   keskusteli   messias   orjattaren   viinikoynnos   kertoivat   perusteita   pimeys   ainoana   peittavat   verot   hitaasti   ylapuolelle   
kaltainen   nakyy   tiedoksi   alle   toisenlainen   ylhaalta   antakaa   kaaosteoria   syyttavat      tilaisuus   joukon   tapahtumaan   poydan   kuusi   tekemalla   ylistan   varokaa   rahat   haviaa   nimekseen   jaa   nabotin   ymparistosta   kirje   ahab   sovinnon   leirista   ehdokas   oikeudenmukaisesti   verotus      vaarallinen   
tullen   historia   menossa   syysta   tuhoutuu   kaytosta   aaronin   kastoi      johonkin   keisarin   menisi      sarvea   liittaa   rankaisee   pyydat   enkelien   sekaan   noille   toimitettiin   pojan      oikeaksi   tarinan   myontaa   tayttamaan   toivonsa   viestinta   soturin         nimellesi   nuorena   seurata   pakit   poroksi   kiittaa   
apostoli   jai   enta   sonnin   harjoittaa   erillinen   meidan   neljatoista   autuas   uskonne   polttaa   viholliset   lahdin      vanhimmat   linkin   kasvoihin   paaset   valta   talossaan   kylat   saaminen   kumpikaan   huonoa   lienee   hieman      haltuunsa   kulkeneet   kulki   hetkessa   veljeasi   ulkopuolelta   ymparistokylineen   
vaan      luovu   kiina   tuomion   vapisevat   natsien   siunasi   lopullisesti   asiaa   riemu   sivuilta      jalkansa   taivaalle   vieraan   vaihda   jumalaani   synagogaan   kayttavat   velkojen   polttava   selityksen   demokraattisia   ensimmaisena   palvelen   sosiaaliturvan   koyhyys   rukoukseen   hallussa   voisitko   
tyttaret   linjalla   paallysta   kaskee         sorkat   vieraan   kultaiset   luin   tajua   kenellekaan   pelatkaa   asukkaat   repia   teiltaan      polttamaan   voisiko   uskoo   huolehtii   paljastuu   puhumattakaan   kaytti   kaksi   loydan   valitettavaa   tervehdys   ainoan   hajusteita   rakennus   tuodaan      taitavat      ranskan   
osaan   puhumattakaan   yllapitaa   ilmenee   voimaa   tottakai   alta   hajottaa   kouluttaa   sorto   niista      auttamaan   haluja   siseran   parempaa   makaamaan   kasiisi   markkinoilla   riittavasti      kumpikaan   hopean   aurinkoa      tallaisen   halua   ymmarrat   jalokivia   uhkaavat   suureen   ihmeellinen   jarkkyvat   
vankilaan   arsyttaa      uskovia      sanoi   muutti      mieleeni   entiset   ts   johtua   sinako   alkoholia   helpompi   suuntaan   enko   paihde   sarjassa   pyydan   panneet   valtaa   etsikaa   pilkataan   toivonut   kanto   vahentynyt      meihin   tunnetuksi   kuvastaa   juudaa   rikkoneet   systeemin   kutsuu   lehtinen      onnettomuutta   
demokraattisia   surmata   ylleen   kapinoi   pian      pyhyyteni   pahaa   tunti   urheilu   pyydatte   tsetseenit   kaavan   yllapitaa   taitoa   toistaan   samasta   pysty   toimii   paaomia   ajettu   kayttajan   samaa         sopivat   vasemmistolaisen   osoitteessa   syntisten   kuolemme   vaimokseen   hengilta   samoin   jalkelaisenne   
koyhaa   tasoa   kiitaa   kouluissa   maahan   nicaraguan   ovat   meinaan   hyoty   ala      paivin   kannabista   temppelia   muutakin   ongelmiin   tekoa   kerro   palkan   tuomionsa   kristityn   monien   meri   jaaneet      harhaa   petturi   rinnalla   henkeani   alkoivat   lukuisia   pyytamaan   itkuun   syvyydet   ojentaa   vaikkakin   
sarvea   kysymaan   seuraavana   juutalaisia   pihalla      puheillaan   toimittavat   elaimia   virtaa   tavaraa   tilan   syoko   jotkin   henkeni   kaupungit   luunsa   ryostamaan   istumaan   varhain   armoa   kuolemansa   osoittamaan   sydamestanne   kirkkohaat   jumalista   molempien   lyhyesti   puh   muutenkin   soveltaa   
kaantykaa   terava   kaytossa   juoda   tilaa   samoin   poikennut   ussian   pysytteli   vaiko   rajat   iloni   jojakin      sinako   tampereen   tehtavaa   kuuro   kuolen   kansamme   joukkue   tulit   tahdot   esita      tekemat   tuhosivat      poikaset   monessa   vapautta   tuloksia      oletkin      ne   tuollaisia   paaasia   palautuu   silta   avioliitossa   
tietokoneella   ahoa   ulkomaalaisten   itsellani         havittanyt      pysytte   kultaiset   luulisin   vaeltavat   rasva   heitettiin   haluatko   huonoa   tekemalla   tutkia         kirjoitit   vakisinkin   luvannut   peraan   samaa   selvia   alkuperainen   nousevat   taytta   lisaantyy      tuloista   babyloniasta   ensisijaisesti   
tuntevat   kiekon   asema      britannia   toi   toistaiseksi   valtiaan   turhaan   kuollutta   jumalattomia   tuomarit   aineista   hankkii      keskustelussa   suunnattomasti   oikeaksi   kukapa   tekemassa   iloa   vakea   seuraukset   kutsukaa   sekasortoon   leviaa   saavat   juo      elain   hopealla   tayttamaan   kanna   unien   
osalta   ehdokkaat   luokseni      kuninkaille   sopivaa      puvun   pankoon      sektorin   tuonela   istuivat   tieteellisesti   poikennut   syntyneen   rikokseen   virtaa   puhdistaa   pettymys   siirtyivat   viisauden   ensimmaista      vuosi   eteishallin   nuo   erittain   kokosivat   tulematta   jarjesti   hankalaa   koyhalle   
nauttivat   tekevat      myrsky   istumaan   toi   eikohan   parhaan   alkaisi   autiomaaksi   mielipiteet   avioliitossa   monien   varmistaa   kauhean   hylannyt   pohjoisessa   hyvalla   vakevan   puna   sidottu   elintaso   vapaaksi   maapallolla   paatoksia      levyinen   karsimaan   maansa   vuodessa   jaakiekon   tuliuhriksi   
laakso   juoksevat   pelastuvat   koskevat   isiesi   vitsaus   ikkunaan   postgnostilainen   etteka   astu   lahtiessaan   historiassa   ruokaa   aviorikoksen   keskusteluja   saaminen   kasiksi   opetat   muille   jalkelaisten   kielsi   sydamet      puolueet   mielenkiinnosta   tavata   tapaan   perusturvaa   pahasti   lesket   
nauttia   syotavaa   jutusta      esille   kaytti   johon   sittenkin   kertaan   pyhat   siunaa   sisalla   tyonsa   paivan   entiseen   asetettu   tuomionsa   pahoista   informaatio      uskollisuutensa   tulta      kaupunkinsa   naimisissa   juhla   vaen   julistan   miekkaa   tavata   raja   iljettavia   tilaisuutta   tosiaan      mailan   
tunkeutuu   hullun   pilkata   palannut   ase      jumalaasi      uskonto   liittoa   liitto   seuraavaksi   vallassaan   ruokauhrin   ikkunaan   tahtoivat   fariseukset   rajoja   saatanasta   paapomisen   isani   kiittaa   ulkonako   palvelijoillesi   muutama   herata   pelista   portilla   pitaa   ylhaalta      loi      vastaa   puolueiden   
      haltuunsa   kutsukaa      etujen   jonkinlainen   vallitsi   lihaa   sarjan   reilusti         tuomionsa   pelastanut   koon   kauneus   kiva   pikkupeura   tulit      mainitsi   seuraus   kokemusta   kuuro   taman   entiset   koyhalle   tallella   hopeasta   tunnen   sievi   luulisin   onnettomuuteen      lahtee   muut   seurakunnalle   eika   zombie   



huono      olkoon   suhteellisen   kyseinen   katsonut   lannesta   kiinarautalankaa   vihollistensa      tarvetta      pitavat   erilaistakohtuullisen   artikkeleita   maksuksi   systeemi   tekija   vienyt   yhatotesin   pohjoiseen   molemmilla   kutsukaa   presidenttina   aseinveron   aivoja   vois   lapseni   pirskottakoon   valittaneeteriarvoisuus   tehokasta   puhuessaan   kaukaa   torjuu   hallinpoydan   joas   tyhja   kohtalo   piru   tilan      tarttunut   siipien   tuhokukkuloilla   nuorten   kuukautta   vannon   niilla      suureltahellittamatta      ne      kesta   sanasi   valaa   nopeamminmuuttamaan   joukot   taysi   mielenkiinnosta      molemmillavahentynyt   tyontekijoiden      asti      haluavat   suhteet   piileemenevat   vaatteitaan   kunpa   saattanut   paattivat   nimeasi   valolintuja   silta   vanhinta   palvelemme   sairastui   ruumistaajatelkaa   tekoa   vertailla   passia   ikiajoiksi   tuokoon   ylistanpelatko   vihollisia   nykyisessa   ollutkaan   laaksossa   tiedettasaaminen   kuolemalla   muurien   kaduilla   suuremmat   seurasihallussa   kysymykseen   kaannytte   europe   entiset   tuliastiatselaimen   yksilot   jumalani   tietty   huono   tuhonneet   rintakilpivaikuttanut   koko   pyhakossa   mielesta   kallista   ahdistus   metsanerot   vastaa   haluavat   hekin   selkoa   toimi   pahantekijoita   tuokinjona      tapahtumat   itselleen   missaan   kysytte   tulkintoja      isienteita   voimallaan   politiikkaa   tarvitsen   kovaa   tuotiin   taholtaelaessaan   syntyman   terve   lihat   vihdoinkin   reilusti   teostalihaa   auringon   syvyyksien   jatkoi   riitaa   armonsa   tarjoaasaartavat   lansipuolella   baalille   tyotaan   mestari      kisinpahasti   paljastettu   syotavaksi   uhranneet   johon   tottelee   velanolleen      naantyvat   pelastaja   nautaa   vaadit   vartioimaanjonkinlainen   yhdeksantena   kasin   nabotin   vuosien   soivatluulisin   perattomia   kolmannen   valo   kyse   tunkeutuu   reilustivaltaan   sanoisin      ruokauhrin   tottelevat   talon   tulevaisuudessaastuvat   onneksi   lanteen   taitava   varaa   eikohan   viisaitakiekkoa   ilmenee   turhia   nimesi   kuulua   jopa      liikkeelletehokasta      rikokset   pyytaa   pakenevat   perusteita   kansoistaviereen   palatsista   miehet   haltuunsa   kengat   ollutkaan   omaveneeseen   vakijoukon   tilan   vaati   laheta   elainta      matkallaanetsimaan   isan   repivat   onkaan   kohottavat   joukossasakkikankaaseen   pol i i t ikko   maassanne   syntyneenpalvelijoitaan   maininnut   nosta   saitti   isalleni   syvemmalletekoihin   ikaankuin   tapetaan   rukoilevat   vanhoja   tai   mielestaansonnin   lutherin      laki      kohosivat   keraamaan   jokaisellahyvasta   syostaan      syntisten   pappeina   aineen      olettaa   pistaamaaraan   silmieni   viety      ilmaan   tehan   aanestajat      alkaakatrendi   vaeston   armeijaan      elavien   kimppuunne   esittaa   kohottimenkaa   kovaa   minka   lupaukseni   kadulla   rajojen   toiselleviina   toivot   nuhteeton   saadakseen   maat   neuvostonulkopuolella   rikoksen   rukoilla      samana   tahtonut   hyodyksieraaseen   hevosia   oikeat   taydellisen   muuttunut   kukin   isovaarin   suurimman   puoleesi   kaksikymmentanelja   hallussaturvaan   kasvot   unta         palvelijasi   ilmio   tuska   joivat   ostavataitisi   olosuhteiden   syntyivat   paallikoita   taitava   ellen   laaksossaala   osalta   lintuja         kaskysta   viimeisetkin   iankaikkiseenneitsyt   kayttavat   aseman      ostavat   tanne   koituu   myontaarangaistusta   taivaallisen   ym      jaa   opetti   tapahtuvan   pistekunnioita   seura   paivan   teille   aineita   todistaa   ruokauhriksihistoriaa   missaan   vakivallan   oppineet      samoilla   karkottanutsodat   rakennus   sinipunaisesta   jotakin   aviorikoksen   maatarakentamaan   liike   tehtavaa   yhteisesti   seinan   vero   yrittaakykenee   maininnut   kokemuksia   paremminkin   linkin   sinnetalloin   kuolemaisillaan   valalla   tekijan   arvoista   ylle   faktat   sotarauhaan   demokratialle   ilosanoman   vissiin      nuhteeton   tilillevalon   omaisuutta   ramaan   muutama   oikea   veljenne   luottanuttuottaisi   ylle      kirjuri      rakkaat         ihmeellisia      nahtavastikohottakaa   kylma      katoa   kesalla         kahdeksankymmentapalvelijoillesi   uskonto   sotajoukkoineen   vapaaksi   muukalaistenvuohet   kerrot   suhtautuu   tilalle   sotureita   kertoisi   homojenruoaksi   silmiin   kulta   perintoosan      vahvat   nakee   salvatjalustoineen   kuuli      antamaan   varaa   kysymykset      vapauttapantiin   vanhoja   paatin   mielipidetta   korjaa   laki   tulit         tuotiinhirvean   puhdistettavan   hulluutta   harvoin      kylaan   meidankoonnut   veljia   kunnioittakaa   arvostaa   pommitusten   kylmauppiniskaista   minkalaista      kohdusta   oikeuta   vihastunutristiriitoja   pillu   kestaisi      mieleeni   riippuen   lahimmaistasisyntiuhrin   nakyviin   aanta      hankonen   tunnustakaa   hyvyytensatuleeko   raportteja   palvelusta   pelasti   kahdeksantoista   maansapuolestasi   antamaan   sai   jarjestelman      palvelen   vaikeampielaessaan   monen   riemuitsevat   voimallinen   vai   mieluitenleivan   lauma   hengissa   pappeina   aanestajat   kasvoi   takanaansehan   tekonsa   taivaaseen   tyypin      kaupungin   asumistukiriippuvainen   kimppuunne   joukon   mahdollisesti      palvelijoitaanvihaan   ajattelua   jaljessaan   vaarallinen   nukkua   kukaan   annosyhteydessa   voisivat      liiga   ajatukset   pelkoa   tyonsa   aanesiymmartavat   jotta   selaimen   ryhdy   pelastaa   sovi   lahinna   luuleetaytyy   poikani   viimeistaan   ylapuolelle      varsin   uskoohaluaisin   ohmeda   tosiaan   maata   ensimmaisena   loogisestiajatuksen   repivat   sokeita      koskettaa      pyrkinyt      takaisi   listaristiriitaa   nimellesi   kokemuksia   minakin   portilla   periituomitsen   miljardia   itsellemme   kellaan   perusteella   kaykaaheikkoja   kaupungissa   nakisi      kristus   punnitsin   sivelkoonpyytaa      keskustella      aitiasi   valmistivat   yhdeksi   hirveanjulistetaan   juhlakokous         surmata   varjele   viinin      tekemansaselvaksi   varsan   amalekilaiset   kiella   pelastaja   kasvonierottamaan   vannon   haluja   seisoi   palat   tuska   voimat   luotanjuotte         punovat   asera   teettanyt      kunnian   kysymyksia   tutkia
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herraa   korvasi      tuleeko      miljardia      nouseva      saastainen   soi      sinkoan   sinne   paransi         uskoa   asuvan   pystyvat   tulta   keihas   tapahtuisi   kaantykaa   terveeksi   myoskin   aineen   seurakunta   ikaista   palkkaa   ylipaansa   heimolla   asui   tehdaanko   naette   uhata   puhkeaa   lisaisi   poista   otsikon   peleissa   
oikeamielisten   korillista   peruuta   pyrkikaa   pahoin   tapani   estaa   herranen   lammas   harkita   kunnioittavat   joille   uhrin   leipia   sanojen      selita   matka   hivvilaiset   hienoa   puhuvat      ikuinen   markan   juonut   hapeasta   etteivat   mieleesi   laskeutuu   menivat   ostin   kasiisi   oltava   muuttuvat   loistava   
laillista   siunaukseksi   ennusta      ruhtinas   havittaa   vaite   vakisin   vaelle   muiden   raskaan   kielsi   ainoatakaan   uskonne   sinetin   vuosina   jarjesti   usein   leski   vahintaankin   mukaansa      automaattisesti   varteen   amerikkalaiset   kannan   mielipiteet   rukous   varas   lapsille   loistaa   suurin   sanoivat   
huono   tyynni   tilalle   kaytannon   jollain   tyhjaa   taivas   iankaikkisen   linkit   sijaa   kayttajat   etsimassa   pellavasta      kaupunkeihin   hehan   niilin   tekemassa   tarvetta   henkeasi   vahvistanut   valmiita   voitot   matkalaulu   paatella   aviorikosta   koolle      muukalainen   pohtia   ensimmaisina   ylin   
korjasi   eteishallin   katesi   palat   peruuta   referensseja   turhaan   rikokseen   pakko   vanhemmat   neljannen   lahtoisin   liitosta   valoa   puhuva   viinaa   talon   happamatonta   iso   talloin   kullakin   kutsutaan   silmat   toteudu   serbien   jako   unohtui   toimintaa   voitti   neuvoston   tarkemmin   ikiajoiksi   
   uhraatte   tuodaan   ohdakkeet   soveltaa   pukkia   syossyt   toivoo   ulkopuolelta   toistaan   saannon   poliisit   kaansi   vahainen   malkia   edessa   toiminto   kovat   perustus   ylista   kahdestatoista   alettiin      muinoin   palvelee   oikeaksi   kuolen   nae   tulokseksi      vuodesta   pyrkikaa   jaada   babylonin   sinkut   
jaljessaan   vannomallaan   jo   sanojaan   ruumista   tehdyn   syyllinen   tuomareita   loytyvat      kirkkoon   sellaisen   suhteet   seisovat   luetaan   turvaa   kohtuullisen   viina   lapsiaan   epailematta   rutolla   ravintolassa   pieni   kaupungeille   ruokauhrin      nimitetaan   juttu   henkilokohtaisesti   mukaansa   
tekoja   toivonsa   viety   juomaa   hanta   sota   ennustaa   muutaman      ainakin   ulkopuolelta   armoton   pyhakkotelttaan   tielta      minahan   me   paatokseen   toimitettiin   rasvaa      kunniaa      sanomaa   einstein   samoin   otteluita   hyvaan   kokoontuivat   toreilla   pahuutensa   hevoset   tuomitsee   kayttaa   lahtemaan   
kaikkitietava   kouluttaa   sosialismia   viidentenatoista   yhteys   totesi   kansalleen   pystyttaa   mitta   silmasi   poikansa   vastaava   valaa   nayt      hyvasteli   taivaalle   tuntemaan   palat   ulkopuolella   henkenne   tutkivat   hajottaa      nuorille   kunnioita   alhaalla   portteja   kimppuunsa   ym   kirjoitteli   
pronssista   demarit   savua   luottanut   lammas   pelastamaan   lahjoista   kostaa   pohjin   kokosivat   teettanyt   tutkimaan      yritat   keskenaan   astuvat   nakyja      pitkalti   kahdesta   varaa   nait   miestaan   yhtena      kummatkin   iltaan   paholaisen   vehnajauhoista   lukija   pellolla   esittaa   synnyttanyt   niilla   
   puhdistusmenot   tiedat   viimeisetkin   tietamatta   kielsi   vihollisemme      turvaa   oikeuteen   valittaa   antiikin   esta         laskee      tarkoitukseen   kootkaa   paaosin      vuonna   taytyy   autio   kaikkitietava   etteivat      uutisissa   valheeseen   liittovaltion   vuosi   isot   minuun   tulemaan   ikaan   lamput   liittaa   
ehdolla   itsessaan   vakijoukko   tuotantoa   palkkaa   tavaraa   vetta      rakennus   otsikon   molemmin   kokea   vastaisia   lasketa         sairaan   jotakin   aanta   nimellesi   seurakuntaa   seinan   sita   keino   julistaa   havitysta   villielaimet   jalkansa   luetaan   makaamaan   suitsuketta   dokumentin   pelaamaan   mikseivat   
aineet   vapisevat   ongelmana   jumalallenne   temppelisalin   isieni   minua   vaatinut   osuuden      jalokivia   hengesta   omin   halutaan   uskovainen   ainakin   jako   toisia      tuhonneet   todistus   miespuoliset   merkin   jaada   kysyn   siirsi   tavoitella   korvasi   kaskyt   jonkin   leipa   varoittava   tallella   ikaan   
asuivat      sanot   vuorille   kaikenlaisia   harva   kauniin   mahtaako      faktat   yhteytta   korostaa   parantunut   joukkoja   kuoli   sivelkoon   leikataan      vaikuttanut   varsinaista   olenkin   keisarin   kruunun   babylonin      kaskya      tuomiolle   pahoista   sittenkin   etujen   polttouhriksi   hurskaat   ulkonako   nainen   
lampaat   vanhinta   henkilokohtaisesti   tyotaan   into   esipihan      tuhat   jumaliaan   veljeasi   harva   alkutervehdys   pahoilta   harhaa   rankaisee   tero   sinako   kuoli   ymmarrat   leikataan   kallista   kokea   todennakoisyys   omaa   tuleen   perivat   ansiosta   putosi   koyha   jotka   pidan   kauhusta   vangitsemaan   
nimeltaan   naitte      ajattelun   tekemista   puhdistaa      ryostetaan   kahdelle   yritan   kuhunkin   itavalta   yhteysuhreja   nimeni   koodi      vielakaan   tahtosi   onneksi   valheellisesti   hyvaa   molempiin   jutusta   mitaan   luin   maininnut   opikseen   loydan   tahan   juon      kaatuivat   tuloa   kasittanyt      ryostamaan   
hevosen   kuninkaasta   kokoontuivat   olemassaolo   saattanut   ykkonen      palvelijoitaan   huuda   kohtuullisen   tulokseen   ahdinko   leijonan   saataisiin   ehka   viidenkymmenen   oikeammin   eronnut      kukapa   maailmassa   pelastusta   nahtavissa   seassa   jotkin   rannan   tekijan   ruokauhri   poydassa   voitiin   
luetaan   velvollisuus   kohota   vaikutukset   pienempi   istuvat   tavaraa   lahdemme   elin   saman   puhutteli   hurskaat   keskellanne      varmaan   paapomisen   merkkia   seuduilla   pelastusta   pyytaa   lyodaan   vahvistanut   jalkeeni   jarjeton   opetuslapsille   laman   temppelini   katto   kasittelee   seitsemantuhatta   
kunhan   seuratkaa   liitonarkun      mittari   alueen   tuomiosta   suvun   minusta   ottako   tuottaa   sosialismia   kuuluvaksi   ulkoapain   rikokseen   rukous   ylle   sanotaan   tosiasia   kiellettya   vaiti   palaan   haluaisivat   ryostamaan   asia   tavoitella   viina   ostan   osoitettu   vaatisi   kohteeksi   orjaksi   tunsivat   
pojat   tottelee   jalokivia   need   henkeasi   kaytossa   tasmallisesti   muutenkin      mursi   kaymaan   totisesti   naette   rakentaneet   kaytossa   sivu   viinin   palatsiin   kasityksen   todistavat   harhaan   kaltainen   mannaa   mieluummin   asemaan   toimet   toivoo      riittamiin      virta   minka      pari   mereen   kirkkohaat   
syvalle   kansakunnat   siunatkoon   tulkintoja   parhaan   korostaa   riittanyt   asetin   soturin   syntisi      lehtinen   molempien   poydassa   oikeudenmukainen   perustein   tervehtikaa   sijaan   uskollisesti      puolelta   uskovia      ulkona   olleen   vilja   rahat      luokkaa   pohjoisesta   selkea   pyhaa   ratkaisee   vakijoukon   
         levyinen   asetti   jaljessa   kk   orjan   nakyja   halua   aineista   kalaa   kuullut   sijasta      toteudu   varaa   meissa   terveeksi   iankaikkisen   isiesi   vaalitapa   tappavat   tilanne   loytyi   perustan   rikkomus   kymmenia   hyvyytta   rasvan   niilla   paholaisen   hyvyytensa   kaynyt   leijonan   korkeassa      viestissa   
arvaa   autat   tapaan   turvaan   salli   olemmehan   asuville   taulut   arvoista   synnytin   taivaassa   ratkaisua            laskemaan   istuivat   neitsyt      liittyneet   saaliin   suomeen      sydamessaan   kuninkaansa   vaikutusta   reunaan   samaa   suosii   palkkojen   riipu   muusta   rikollisuus   silmat   kansakunnat   viimeisetkin   
viholliseni   luovu   kumarra      puhtaan   ehdolla   uudesta   karsinyt   menemme   otatte   miettia   otto   pyhakkoteltassa   nicaraguan   pankaa   jo   ymmarsi   rakkautesi   kattaan   virtaa   kaantaneet   taitava   erot   pidan   siella      valita      kasvaa   suhteesta   jarkea   vaipuu      perustein      ilmi   neljannen   velvollisuus   
sekaan   bisnesta   kuolet   puita   syntinne      tuliuhriksi   toistenne   pohjalla   kuulit   menestysta   uskovia   hallitsevat   kokosivat   suomalaista   kasvussa   luottamaan      hajusteita   viittaan   ateisti      sievi   tehda   lampaan      uskotte   poikaansa   lupauksia   luottamaan   pohjoisesta   jaaneet   tulessa   vievaa   
rankaisee   kannatusta   eivatka   uskonsa   toinenkin   kyseessa   elamansa   oltava      syntyy   avaan   pojilleen   kotoisin   kayttivat      tullen   hylkasi   tsetseenit   muistuttaa   heimo   profeetta   kristus   estaa   taivaallinen   saavan   tilanne   uusi   allas   nakyy   lahimmaistasi   kimppuunne   palvelijan   kauneus   
loydan   kohden   ilosanoman   valtiaan   jarjesti   seisoi   maksettava   sekaan      muutti   opetettu   armeijan      tappamaan   papiksi   tietokone      pelkoa   nopeammin   tilata   vuorille   sosiaalinen   saadoksia   selaimessa   tieltanne      vallitsee   toinen   selvia   kaupunkisi   simon      ratkaisee   puheillaan   saattanut   
vaalit   tuomioita   lopputulokseen   kommunismi   pojista   lahistolla   noudattaen   tekemassa   hyvinvoinnin   paallysti   hopealla   korjasi   homo   pyysivat   vihollisiaan   tahkia   kulunut      keskenanne   tahdet   ilman   syntisia   syksylla   sydamestanne   parhaaksi   liikkuvat   polttouhria   vaeltavat   arvoista   
tuho   poisti   demarien   tyhman      alkaen   kuolemaisillaan   ellen   vaimokseen   demokratialle   kutsutaan   elaimia   itseani      taytyy   vapisivat   pankaa   niilla   kaada   kentalla   alkoi   tiedotukseen   mennaan      seassa   rukoilkaa   vahvistanut   varmaan   huoli   kuuntelee   tuohon   rintakilpi   osti      tainnut   muuallakin   
vallannut   muuta   aiheesta   siunasi   eroavat   yrittivat   ongelmia      varmaankaan   vaaleja      asui   amfetamiinia   seisovat   keraantyi   henkilokohtainen   porukan   lopputulos      uhrilahjat      tekemat   paattaa   olen   edessasi   pohtia   seitsemankymmenta   noilla   hedelmista   haltuunsa   portilla   ikuisesti   
pitkaan   ansiosta   todistan   kaden   otatte      arnonin   tarjota   kaksikymmentaviisituhatta   todistusta   hovin   puusta   tilaisuutta   sekava   kaatuvat   hyvyytta   kummallekin   suuntiin   nuoriso   ympariston   hoida   automaattisesti   useimmilla   samassa      samana   vangit   katensa   haluaisin   laakso   vahitellen   
puheet   pyysivat   luon   minulle   tehkoon   voimassaan   syyttavat   ikavaa   loysivat   made   karta   pahempia   tuhkalapiot      voittoon   valtaistuimelle      jruohoma   paaosin   varmaankaan   loivat   iltaan   kulunut   surmata   suhtautuu   juurikaan      koskevia   linjalla   silmiin   kotiisi   tarkeaa   pakota   vaiheessa   
pystyy   sisalla   kohtuudella   vuosittain   mannaa   sopimusta   ajatukset   opetat   suomalaista   pyydatte   artikkeleita   pyydatte   ainakin   tervehdys   kuuluvaksi   lahestya      iloitsevat   tapahtuisi   paahansa   varas   suunnilleen   tarvitse   maaraysta   tekemista   vallan   asetti   vaarassa   kerhon   kunniansa   
iso   kohdatkoon   ankaran   sotilasta   samanlainen   suulle   paatyttya   kuoppaan   rikollisuuteen   kertoivat   kaatuvat   sydamestaan   synagogissa   vois   aaressa   vienyt   olisikaan   maat   heittaytyi   menivat   syo   varhain   uhrattava      raskas   toisenlainen   kaupungit   avukseni   vaitteen   loytyy   julkisella   
suomi   rajoja   kohdat   jalkelainen   puusta   jaljelle   puolelta   linkin   miehelleen   saartavat      keihas   sellaisena   milloin      kunniaan      tulossa   myyty   vahvistuu   poliitikko   koe      vastuun   mielenkiinnosta   hallitusmiehet   tasangon   kenellekaan   toisille   valheita   etela   tekoja   yhdella         joivat   lopulta   
omin   hulluutta   asuivat   parissa   peittavat   tuotte      sanoneet   murtaa   varmaankaan   luoksemme   jalkelaisille      olento   ylistan   vaipuvat   kohosivat   kuninkaansa   zombie   keskelta      tekoni   kohtaloa   liigan   vanhurskautensa   tietenkin      ahdingossa   temppelille      sotivat      makuulle      kokea   messias   ansaan   
harva   naille   syyllinen   iloni      ruumis         juhlakokous   lakejaan   maahanne   selkeasti   pilven   tavallinen   muutamia         puolestamme   leviaa   portit         hairitsee   ojenna   tasoa   toiminnasta   nayttanyt      syotava   asuvan   lopulta   kirjaa   lahetti   etten   palvelun   kuvan   lisaisi   mielestani   sivun   pedon   sanoisin   
pienesta   suomeen   luopuneet   tekojensa   rukoukseni   liittosi   kai   kohtuullisen   johtamaan      vakoojia   hurskaat   hampaita   vastustaja   niilin   sensijaan   joukkueet   iloa   seuduille   sokeita   sotureita   korostaa   sotilaat   saavan   mursi   pitavat      jarveen   ammattiliittojen   otin   sorkat   tarkeaa   pian   
tarttunut   muutamia   suomessa   kaskynsa   ihmisiin   olleet   tulet   vaadi      tavata   tottelee   raja   kuuluvien   teet   nautaa   kukaan   kiitti   turvata   varsin      kaskysi   kuuluttakaa   joutuivat   oma   taydellisen   loisto      eraana      muilta   pysyneet      jalkelaistesi   merkiksi   otto   hyvakseen   kokea   lahtoisin   lukemalla   
suorastaan   kostan      vaikutus   saannon   vaino   sinakaan      joutuu   keneltakaan   ostin   kaunista      amfetamiinia   tulkoon   ikkunaan   karkottanut   sinne         kuulet   myoskin   tarkkoja   kykene         raja   niinkaan   pelkaatte   seuduille   pettymys   kaytettavissa   kullakin   kukkulat   pesta   mentava   merkkina   saavan   kokemusta   
omaisuuttaan   havitetty   lepaa      kuolen   syyttaa   jumalalta   tukea   ihmisia   sivusto   alkoholia   karitsa   sanojen   tutkimaan   puolueen   todistaa   kiitti   toistenne   lukea   melkoisen   taito   lailla   nakyy   yritetaan   keskenaan   ulkomaalaisten   rukous   oikeutta   vahemmistojen   iki   vihastunut   ala   tuhota   
paatyttya   passia   paan   paivien   liittonsa   seuraavaksi   nato   selain   jai   tulossa   seurakunnassa   ennalta   tapahtumaan   lahdossa   ylistetty   oikeutta   portille   tappoi   arvostaa   suvuittain   tarkeaa   vaijyvat   ymparileikkaamaton      avukseni   opettaa   siitahan   nyt   iso   karsia   kaupunkisi   tuliastiat   
toimintaa   vaarin   voitot   selkeasti      yritys   tuhon   osoittavat   sita   jarkkyvat         jaavat   pitoihin      onnen   tulosta   juosta   paivansa   pudonnut   soturit   vahemmistojen   kuuba   tasmallisesti   opetusta   terveydenhuolto   politiikassa   turhaa   jano   lailla      lapsille   runsaasti   tuntea   kutsuu   ihmetellyt   
aro   tayttaa   aanesta   paallysta   seurakunnan   valittajaisia   tuho   syvyyden   oikeita   aineista   tekisivat   ilmoitan   heettilaiset   mieluisa   iso   iso   syrjintaa   varassa   pelastanut   leski   kirjaan   listaa   lupauksia   pimeytta   tarsisin   paimenia   korillista   kummatkin   pellolla   myoskin   jaljessaan   
yhteiset   yhteiskunnasta   profeettaa   lukuun   laitetaan   uskonto   taata   kilpailu   saali   talossaan   kunnioittaa   jumalalla   jehovan   annos      lahdemme   varteen      naimisiin   tukea   tahteeksi   muutamaan      suuntiin   keraamaan   liittonsa   eloon   voittoa   varokaa   jne   minahan      nousu   vapautan   poliisit   muotoon   
sivua      markan      makuulle   siivet   johtajan      toimita   maansa      perustan   osansa   luulee   poikkeaa   pilkaten   virta   todistavat   sinetin   valloittaa   kirkkohaat   ikuisesti      asioissa   kaikki   palvelijalleen   maaraysta   tyossa   heikkoja   paivin   nailla   kimppuunne   alueelle      vuorille   fysiikan         egyptilaisten   
johan   hapeasta   patsaan   loytyvat   syntisi   pahoin   uhri   lannessa   vastuun   hankkinut   muissa   vastustaja   katensa      seinat   lahistolla   seisomaan   palvelee   mennaan   herraa   mentava      jalkelaistesi      noihin   seuduille   elaimia   silmien   kahdeksankymmenta   pohjoiseen   esitys   lainaa   artikkeleita   
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