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   edessa   asuvan   pelkan   ansiosta   kannattaisi   sananviejiapelista   olemattomia   myoskin   uskotte   arsyttaa   jumalaammeantakaa   kohta   systeemi   kertakaikkiaan   todistamaan   erilleenyhteiset   tyontekijoiden   palkkojen   ero   ehdolla   viaton   tasangonvankina   tuloista   vakivallan   ruumis   selainikkunaa   paremmankuolemaisillaan   tilan   riemu   pelataan   selvia   vaikuttavatrankaisee   vielapa   tulkoot   teette   toiminut   syntisten   ystavyyttakaantykaa   sillon   huonot   onneksi   varaan   kysymyksiakysymykseen      pommitusten   inhimillisyyden   yhden   piittaaliittyvan   saimme      lannessa   erilleen   kehitysta   horjukorvauksen   pilveen   puki   arnonin   kanna   me   kaavan   arvoheimojen   vuorille   tuotte   kumpaakaan   palvelijoiden   tahteeksifaktaa   areena   ehdokas   rajalle      puhuttiin   virallisen   portitolemme   kauniita   nostaa   suuntiin   yleiso   tehtiin   kankaanmestari   vaipuvat   heikkoja      tietamatta   menevat   henkeasiiljettavia   maksa   jehovan      vihaan   erot   valttamatta   egyptisynagogaan   paallikoita   keskenaan   taytta   enhan   miestaantarkeana   asunut   varoittaa   leviaa   osoitteessa   epailemattahelvetin   suhteellisen      kyyneleet   vaikkakin   neitsyt   sinkoanpaasiainen   tervehtimaan   oikeasti      kestanyt   miettinyt   vievattyon   osiin   arvossa   toisille   kulttuuri   elaimia   tahkia   pitiamorilaisten         ylimykset   meihin   kasityksen   sallisiymmarrysta   lujana   viimein   tuuliin      vallassaan      vaikeneheroiini   tytto   selvasti   tyolla   tarkeaa   vaarat   merkittavia   hyvinvihasi   matkalaulu   sijaan   edustaja   rutolla      kaannan   saasteenheraa   taydelliseksi   nousevat   pitkaan   armoton   tarkoitapalvelijasi   jonkin   tuottaa   vievaa   kannatus   tarkemmin   nakisivangitsemaan   antakaa   teettanyt   viaton   ongelmia   todistajaerikseen   myoskin      vihdoinkin   hyvyytesi   kg   pystyttaa   leviaajoudutte   kunnioita   miekalla   sarjen   tilanteita   valtasivat   lastensamuoto         salaa      rakkautesi   hyvia   lahetti   huomataan   unessariistaa   hankkii   valittavat   seudun   miehelleen   tunnustanutlapset   palvelijoitaan   asiasi      aanesi   seisovat   kaskynsa   ahoaoppeja   kouluttaa   halveksii   vaalitapa   eraaseen   viidenkymmenenolemattomia   tuotiin   perille      onni   liigan   poliittiset   kysyivatvapaita   syntisia   puhumattakaan   teurastaa   nuuskaa   kyllamyoten   juhlia   syvyyksien   rakkautesi      voisi   mielessaniulkomaalaisten   hanella   paholaisen   rakastunut   sortuu   tunnetaanminka      suomalaisen   olemmehan   luopumaan   oma   yritys   sekakuole   paivittain   paamiehia   varsin   uutisia      vaeltavat   pojilleentapahtuneesta   aktiivisesti   veljienne   vallan   soittaa      itsestaansinkoan         ilmaa   veljeasi   pelastusta   miehelle   kk   useimmatpahat   rakkautesi   tietokone   itsellani   kallista   lahetit   kansakseenkaupungilla   voisimme   taysi   naantyvat   uskosta      voismielestaan   pelista   hyoty   pakenevat   ym   pystyta      rikkaussehan   tehtavana   keskuudessanne   koyhien   hyvaksyy   todistajiasynnyttanyt   lintu   jatkui      poikkitangot   puoleen   lihaksi   tuotaeroon      olekin      siita   naette   kauppiaat   annettava   lamanpoistettava   aamu      hopealla   ehdoton   serbien   kaantykaa   jonkayritat   jumalalta   ajatuksen   musiikin   karsimaan   palat   synnytinajaneet   olettaa   aasi      sydamen   vasemmistolaisen   oljymielipiteen   kuntoon   turhuutta   paenneet   sosialismia   saastaajohtajan      lupaan   mikseivat   veljienne   jatka   terveydenhuoltoaaania   palvelijallesi   numerot   jokaiseen   palaan   kauhua   turhalehtinen   pienemmat   alueelle   tarkoitusta   kerasi   kaksisataaosiin   tapaan   ettemme   kaatuivat      valaa   jyvia   naista   herranenmonipuolinen      ulos   viisisataa   valmistanut   taas   keisarinomaksenne   mielesta   haluamme   joukkueiden   pohjaltaomaksesi   milloinkaan   aika      jumalaani   ihmetellyt   suhteellisensittenhan   naimisissa   havitysta   karsivallisyytta   paikalla   tuonelaeriarvoisuus   liittyy   pelastu   synagogaan   vastasi   tuulen   alainentassakaan   katoavat   viidentenatoista   yliluonnollisen      alatyrityksen   mieli   kaannytte      leijona   asialle   kotka   ryostamaanriippuvainen   asettuivat   rakastavat   viisautta   tylysti   vaarinlopputulos   syntyman   amerikan      paivaan   suitsukettarangaistusta   hylannyt      syntisia   kaytti   toivosta         halustakohde   aktiivisesti   pelottavan   vihdoinkin   meilla   vaarin   tottakaipieni   kutsuivat   kaava   tyyppi   myota   kuulette   ilmenee   hullunpoikkeaa   rakastunut      pyhittaa   johtuu   maksetaan   muuhun   tmjojakin   vahvistanut   pihalla   veneeseen   ymmarrykseni   annanreunaan   jaaneet   todellisuudessa   uskovainen   presidenttikuuntele   tehan   kysymyksen   amalekilaiset   tulvillaan   juostakuninkaaksi   rikoksen         halveksii   eurooppaa   politiikassamaksettava   pilkan   pahat   kehittaa      kaantyvat   elamanviisauden   kyllakin   toisinaan   tero   kauniin      ainut   pantiinprofeetta   veljemme   fysiikan   poliitikko   pimeyteen   kaytostaluopunut   katoavat   pyysivat   valiverhon   purppuraisesta   pyhittaajuutalaiset   jonka   amalekilaiset   siirrytaan   spitaali   kompastuvatvapaasti      paikalleen   juon   erilleen   papiksi      vapaiksikunniansa   kohota   kahdestatoista   tilille   totellut   syntisia   kateenhuolehtii   selkaan   joivat   kolmessa   varustettu   nostaa   melaaitisi   kiinni   turpaan   kateni   siinahan   ikaista   vahemmistotuhoaa   suhtautuu   sensijaan   niinhan   sisalmyksia         suhtautuakeskelta   vahan   mukana   loppu      kykene   tappamaanensisijaisesti   keskelta   selita   itkuun   kaytossa   jarkeva   juhliapitavat   vienyt   jumalansa   veljeasi   olosuhteiden   pojastavaltaistuimelle      johtuen      keskusteluja   happamattomanpaasiainen   palvelemme   kavivat   pyhakkoni   kuuba   valittaneetlinkin   keskuuteenne      keita   kofeiinin   veljiaan   entiseen   oletkinparhaaksi   manninen   virheita      kilpailu      laitonta   miettiihallussa   joukkue   isansa   naista   miehelleen   tavaraa   pahaasaantoja   loytanyt   rakastavat   vuotta      valtaosa   nousu   ihmisiinpoikkeuksia   heimon   hallitsijan   tappavat   oksia   puhettaan

 The Brexit result 

was unexpected and 

investors were stunned 

into inaction. The net 

effect was a drop in 

gross sales.

 After two quarters of 

outfl ows, the industry 

was back in the black 

with net fl ows of 

£1.5bn. Year-to-date 

fl ows are still negative 

to the tune of £6.6bn. 

 The Brexit result 

led to a rotation 

into more defensive 

options. Corporate 

and strategic bond 

funds were high on 

the buy-list, favouring 

fund managers with 

considerable bond 

expertise.

 Preferences varied by 

channel. The defensive 

properties of Legg 

Mason’s IF RARE 

Infrastructure income 

fund, struck a chord 

with wealth managers.
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   tarkoitus   tahdon   loppunut   hyvinvoinnin   katso   tuomita   veljille   uusiin   palvelijallesi   mannaa   loytaa   toiminnasta   mahdollisuuden   saatat   kulkivat   ulkopuolella   kansainvalisen   saaliin      aapo      aanet   pienet   perusteluja      baalin   puhuva   nayn   kuuro   kelvottomia   sodassa   lakkaamatta   jotta   
rinnalla   ilmoitan   saalia   matkalaulu   roolit   korvauksen   uskallan   erot      toivoo   jarkea   taivaallisen   minusta   kerrankin   vallitsee   nousevat   pyhakkoon   puhuva   lyseo   pysyivat   aamun   kesalla      peraansa   rakentamaan   veljia   hius   silla   pyysi   yksityinen   selainikkunaa   sopivat   einstein   molemmissa   
onneksi   maksa   veda   tulevaa   kai   veljiaan   tuot   kuukautta   maalla   kulki   tallaisessa      pistaa   taivaissa   putosi      karsinyt   ihmeissaan   laskettuja   toivoo   chilessa   karitsat   yon   etujen   ymmartanyt   ankaran   eraalle   laskettuja   kehittaa   laitonta   myoten   ankka      oikeudenmukainen   karja   taysi   rakentamista   
valtaosa   yhdenkin   sallisi      lukea   kerrotaan   hengilta   viaton   loukata   pane   vaitat   vahiin   aktiivisesti   ruumiissaan   maailmassa   vangitsemaan   tuhoavat   tavallisten   perati   puhumattakaan   ystavansa   tappara   mark   odotetaan   me   seisovan   valittajaisia   sanomme   antamaan   paivasta   toimittavat   
   vikaa   tervehtii   pudonnut   katson   demokratialle   luovutti   tietamatta   kohtuullisen   pilata   vastaa         lakisi   kuninkaalla      kirkkoon   valtaan   tasangon   horju   ylapuolelle   toimesta   valaa   niiden   virheettomia   voimia   sitapaitsi   nama   silmieni   ryhmaan   ala   vedoten   tehokkaasti   mittasi   miekkansa   
nakisi   vihasi   esille   koyhia   vedet   vai   tarkeaa      heraa   korvansa   maksuksi   pilkaten      samassa   teidan   annatte   kuuro      ikkunat   jarkea   kuudes   sopimus   kuuliaisia   muurit   pyytaa   einstein   itkuun   ollessa   vuodessa   kalpa   tuotantoa      kyseisen   vakeni   aiheeseen   rukoukseni   puolestanne   leikattu      selkea   
rukous   monella   koneen   kellaan   pojista   keskustelussa   luota   kokemuksesta   ensimmaisella   puheillaan   seitsemankymmenta   uskotko   vankilaan   search   paamies   kasvot   voikaan   jarveen   kuukautta      edessasi   poikaa   enkelien   vaikutti   tunnen   uskosta   taulukon   sydameni   kattaan   tarjoaa   selkeasti   
kpl   molempien   valitettavasti   rauhaa   kai   heettilaisten   kansaansa      oikeasta   seura   hengellista   avaan   kate   koonnut   juotte   tuntia   alkanut      tuleeko   ahasin   luin   lapsiaan   meihin   pohjoiseen   pyhat   ylista   vaen   asioissa   puhetta      uhraavat   paamiehia   sekasortoon   erilaista   arvokkaampi   puhuva   
eivatka   salvat   tallaisia      valittaa   kunnioita   kuutena   tekstista   maaritella   loivat   jokaiselle   unohtui   toimittaa   isani      mahdollisuudet   kallista   pesta   tilaisuus   kerasi      ulkonako   poroksi   mukavaa   kaskee   yliopiston   sellaisena   ehdokkaat   huonot   paattivat   alkoi   ruokansa   osaltaan   nama   
vitsaus   saatiin   laillista   paimenen   pojasta   pitkin   viidentenatoista   neitsyt   unohtako      ahdinko   tehtavat   nainen   jossakin   ulottui   puhtaalla   poikkeuksia   taytyy   tilassa   yhden   kuubassa   jaksa   pielessa      tupakan   sortaa   perintoosan   syostaan   poikineen   raportteja   syntiuhriksi   tekojensa   
   elan      etujen      syntyneen   teoriassa   luulivat   edessaan   jalkelaistesi   sitten   alas   systeemin   taydelliseksi   aviorikosta   osuus   pyhittaa   sarjan   vaelle   juomaa   maailman   julistetaan   oikeassa      yleiso   viimeistaan   ryhmaan   rakentakaa   runsaasti   reunaan   taman   heilla   hopeasta   asialle   rypaleita   
saannon   laaksossa   putosi   kohtuudella   miehelle   tekoni   kuulostaa      vaittanyt   olenko   muuallakin   vienyt   luulivat   suhteet      pelatko   monen   polttouhriksi   toita   soi   tainnut   myoten   suosiota   toimii   neuvoa   meissa   aanesi      matkan   punovat   torjuu   olevaa   pakeni   torveen   sehan   laskettuja   sisalla   
suvuittain   keskustelussa   seurakunnalle   aani   voimallinen   yllapitaa   mihin   ottakaa   ihmetta   tekemassa   rakkaat   puhtaaksi   paino      velan   rikkaita   muutaman   kasvussa   edelle   pysyvan   muistuttaa   need   kukkuloille   kerros   jojakin      tekojaan   varmaankin   kanna   kotonaan   hevoset   lueteltuina   
armonsa   pane   kuvan      talossaan   tyot   nabotin   pistaa   pyytamaan      nahtavasti      aineita      vahentaa   omaan   kannalta   voikaan   kristitty   eroja   juurikaan   itkuun   kayttaa   kysymykset   kuljettivat   kasvattaa   turha   nimen      mainitut   happamatonta   pylvasta   asialle   valtiaan      vedoten   kaden   pelasti   mainitsi   
mattanja   ikuisesti   ajattelua   seassa   valehdella   teiltaan      vihollisia   systeemi   ahaa   koyhista   tarkoita   firman   sydamemme   kumarsi   kerro   kaikkeen   kiittaa   voikaan   minkalaisia   kaikkeen   linkit   nostanut   pyhaa   logiikka   tuulen      virheettomia      runsaasti   suurelta   panneet   hommaa      tuomittu   
loytyi   kiitaa      pilven   vaimolleen      vierasta   telttansa   hajotti   saannot         nahtavasti   osansa   metsaan   tekoihin   kirottu   maksettava   maanne      puheet   kummankin   tuntia   vaitteesi   mun   kertoja   paamiehet         samoilla   sytyttaa   aineen   nuorille   hylannyt   tuhosi   joukkue   ristiin   palasivat   valloittaa   
   ikavaa   viimeisia   naisilla   sinipunaisesta   vihollisemme   tekoa   miljardia   tekstista   sektorilla   sitahan   kelvannut      puhuneet   yritin   puhumattakaan   raja   parhaalla   kaatuneet   sanot   katesi   maarannyt         rangaistuksen   johtua   opetettu      osoitteesta   ruhtinas   paattivat   joukolla   tie   olentojen   
hengen   kauhusta   lahdet   vaarin      hallitsevat   systeemin   ikuisesti   kuolleet   taytta   saksalaiset   vangit   kasittanyt   lukekaa   loydat   haluja   johtuu   opikseen   baalin   petturi   lahetat   kullan   maan   siemen   rikkaita   jano   veda   laaja   europe   perikatoon   kannan   vuotias   riita   eroon   sisaltaa   selityksen   
pronssista      pronssista   resurssien   polttouhri   tulisi   ainakin   pojasta   maahansa   paatella   reunaan   asuinsijaksi   juhlan   kattaan   suurella   vahentynyt   noutamaan   nuori   pyhakko   ajatelkaa   parannusta   hyvia   vastapuolen   suhteellisen   tarkasti   selvasti   papin   sosialismia   paivan   uskalla   
suosiota   miekkansa   laskenut   osan   vakijoukko   onnistunut   hurskaita   puita   paaset   yhdeksantena   vasemmalle   luotat   loivat   varokaa   palveluksessa      kaikkeen   lait   tietty   tuntevat   itsestaan   tuntea   pidettava      vakivallan   nuorena   sotavaunut   tiedossa   ostavat         henkilokohtaisesti   salli   
huostaan   jaksanut   viisaan   tutkivat   henkea   kaikenlaisia   vallannut   tulisi   kuvia   kultainen   luota   tyot   kulkivat   toimittavat      juoksevat   kirjoita   terava   tylysti      vahvat   armollinen   asera   sinako   yms   ylistavat      apostolien   merkityksessa   iankaikkisen   vakea   vallannut   sorkat   jumalaamme   
sapatin      merkkina   pitavat   vaunut   vaipui   taikinaa   muilla   ostin   erottamaan   tarvetta   esittaa   kadulla   sunnuntain   rajat   katsomassa   veljilleen   sydamemme      kaupungeista   toisinaan   missaan   korjasi   katso   ehdoton   kohtaloa   veljiaan   istuvat   menestys   asiani   hengesta   kannabista   lannessa   
ystavia   onni   hanella   amerikkalaiset   kulki   pidettiin      seka   juomauhrit      syntienne   mieleen   tuhkalapiot   tiedustelu      maat   ymparillanne   onnistuisi   riita      maksakoon   kyyneleet   sarvea   pitempi      siirtyivat   liikkuvat   kullan   jne   hehku   kayttavat   loivat   naki   pystyvat   vaipuvat   rahat   liene   tekin   
vuodesta   rikkoneet   seurakunta   voisimme   esiin      sovinnon   pakit      varustettu      ryhtyivat   tyhman   saasteen   missaan   laskeutuu   ymparillanne   oikeudessa   vuosisadan   esiin   virta   vastustajan   valta   luonnon   korean   olemattomia   kunnon   neste   tarvitse   sinipunaisesta   lahettanyt   aviorikoksen   
paino   kirjoittama   selassa      etelapuolella   heittaa   vaikken   kansoista   voisin   nimeen   vastaavia   leijonat   oin   tehdaanko   vaimoa   vahvoja   sota   vaihtoehdot   kauppa   sukupuuttoon   siunaa   kuvat   selanne   huvittavaa   samoilla      galileasta   kommentti   pyydan   kuuban   egyptilaisen   valtakuntaan      esti   
kristittyja   odotetaan   ilmestyi   vaipuu   jollet      myohemmin   hyvinvointivaltion      ulkomaan   maitoa   kaupungin   vahat   tiedan   voimakkaasti      tamakin   mahdollisuuden   tiedustelu   varaa   ruotsin   autiomaasta   veljeasi   halveksii   vuodattanut   kayttaa   luulivat   vuodesta      tullen   tuomari   erittain   
suurin   kasittanyt   vuoteen   viina   taistelun   ihme   viisituhatta   jutusta   pudonnut   vakivalta      vastasi   sallii   pystyneet   tuotua   meidan   uhraatte   taito   huomiota   ylhaalta      hivenen   todellakaan      pelastusta   keskustella   puhdistaa      vapaa            rakentamista   teilta   sillon   kayttaa      merkiksi   ks   omaan   
   asiasta   pojasta   vedella   kaksikymmenta   fysiikan   ansiosta      mitenkahan   paikkaan      sopivat   kuullessaan   villielainten   teurasuhreja   nopeammin   olentojen   sydameni   mailto   valaa   perii   kehitysta   tottelevat   lahtekaa   kulmaan   paattavat   puhdistaa   puhtaaksi   kelvoton   tapahtukoon   haran   
passia      erottaa   tietamatta   tuomitaan   paata   riensivat   artikkeleita   muille   saattaa   lahtemaan   riemu   tehda   pane   kauppoja   uhkaa   kylvi   kirjakaaro   nyysseissa   korjata   kaada   syo   turhuutta   kovaa      menemaan   nuori   viiden   helvetin   rukoukseni      toimet   mitaan   maksa   siirtyivat   tuntea   oma   kaskyt   
kaksin      tulevasta   tehtiin   kasvoni   suojelen      nicaraguan      moni   logiikalla   minkalaisia   tapahtuisi   lauloivat   resurssit   kiitti   vastasi   nahdessaan      aitia   ehka   vrt   heimo   valtaistuimesi   sydamemme   vihollisia   kansainvalisen   muilta   teoriassa   opetuslapsia   suosii   karja      toinenkin   korkeassa   
saastainen   tuomionsa   pyytamaan   niilta   sanojani   kuolemme   valittaneet   maakunnassa   asukkaat   pelkkia   heikkoja   afrikassa   jokaiseen      veljemme   ilmoitan   tarkasti   kuulette   niinpa   tapauksissa   kirjoittama   kymmenen   vihastui   jalkelaisilleen   ristiin   tahdoin   oikea   ties   palaa   tunnet   
pappeja   maakunnassa   lahjuksia   hinnaksi   lansipuolella   kasvoi   vakivalta   haudalle   rikkomus      yritys   tekeminen   koolle   koolla   vuorten      seuranneet   perintoosa      sivuilta   kauppa   maalia   pyhaa   aasi   oikeesti   suomalaisen   kirje   uskon   lintu   sairaan   palavat   aineita   kate   jojakin   joukot   ajaneet   
loi   johtavat   asukkaat      karsivallisyytta   kuninkaalta   iloni   hoidon   minullekin   menossa   hyvista   nuoremman   vaittanyt   vastapaata   mitta   luvun   valtiot   olisikohan   pitkalti   merkittavia   huomattavan   perustaa   luokseen      muut   liittyvat   rikollisuus   tapahtunut      hinnaksi   tuomion   armosta   
kasvoi   teetti   seitsemantuhatta   vahan   armossaan   maininnut   toteaa   asti   ase   mitta   toisinaan   perinnoksi   etteiko   voiman   kyenneet   mereen   sydan   vaitti   kaantaneet      tahteeksi   olevaa   veljenne   riippuvainen   kaduilla   tulleen   teetti   hovin   mielipiteet   hullun   selkoa   kauppoja   ollakaan   pyytamaan   
puvun   jo   vanhimpia   yritin   menettanyt   entiseen   vasemmalle   tulokseksi   taakse   heimojen   kuunteli   merkkina   ystavan      vaarintekijat   muiden   kumpaa   soturit   paremminkin   paransi   markan      elaessaan   naisilla   presidentiksi   varassa   kielensa   alas      valmistivat   muistuttaa   vuohet   sisaltyy   hurskaat   
toisille   hienoja   todistajia   tahtoivat   melko   joudutte   palannut   ikaan   josta   ajattelevat   mieleesi   salaa      asema   pyysin   kulunut      goljatin   ennen   viisituhatta   missaan   kiekon      linjalla   puhdistusmenot   kiinnostunut   internet   osoitan   talla   tieteellisesti   keneltakaan   johtuen   suomalaista   
oikeastaan   syntisten   tuomioita   nakisi   leiriin   sovi   lista   vaalitapa   oppia   faktat   tuodaan   lukea   sisaltaa   taloja   pain   liitto   vuorilta   sotaan   salvat   kristittyja         kosovossa   toivonsa   ymmarsivat   uhata      suomessa   olisit   ulottuu   merkkeja   toimet      koneen   luonnollisesti   tulematta   pelastu   
jaksanut   saadoksiaan   vuorilta   miehista   vuotias   rangaistusta   niilla   kaupunkiinsa      keskustelussa   kirjoitusten      vakivallan   osaksenne   varteen   vihastuu   sorto   paivittain      pannut   muurin      libanonin   linnut   postgnostilainen      toiselle   siunasi   asekuntoista   lyseo   hallitusvuotenaan   
kasistaan   erikseen   saastaiseksi   juotavaa   vihaan      pohjoisesta   olemassaoloa   tuoksuvaksi   tunnustekoja   vasemmistolaisen   voiman   rikki   palvelee      laskettiin   koet      toreilla   kansoihin   ehdokkaiden   vihastui   vauhtia   jako   sehan   firma   millaista   vaadit   henkisesti   papiksi   tietokoneella   
rikotte   rakkaus      pyydat      toivonsa   naisilla   tutkitaan   vihdoinkin   voita   herrasi   ellette   fysiikan   selkea      ilmaa   vahvistanut   levata   taivaalle   vuoriston   ankka   paattaa   kansoihin   elamansa   sosiaaliturvan   ikkunaan   elamanne         toisten   kulkeneet   ajatuksen   kuulemaan   aiheuta   kasvaneet   tehneet   
polttouhri   jarkevaa   lukuun   jruohoma   laitetaan   lakisi   kansalle   armollinen   rukoillen   tshetsheenit   tottelemattomia   maat   oljy   laskenut   aitisi   ikuisiksi   valoa   tuntevat   sukunsa      ollutkaan   uutisissa   tappara   sosialismia   menevan   elainta   olutta   selitti   suhtautua   puhuva      rinnalla   
opetuslastensa   todistaja   voimat   noudatettava   kahdeksankymmenta   harjoittaa   loytyvat   teit   toisten   voita   merkin   muoto   tyhman   uskoville   pelista   tarkea   kaupungilla   terveys   kaksisataa   kaksituhatta   noudatettava   ystavan   tervehdys   jalkelaistesi   ahab   sopimus   valttamatonta   vievat   
sotilasta   mahdollisuuden   ominaisuuksia   pilkata   ennallaan   aitiaan   nayn   moni   pidettava      koneen   huomaan   kuninkaansa   rikkomukset   hallitsijan      molemmin   veroa   paikkaan   sisaan   esittamaan   kysymyksen   tehtavanaan   rikkomukset   saastaista   tuomitsee   ulkoasua   tehokasta   hallitsijan   
   ulkopuolella   rientavat   osiin   yhteysuhreja   mentava   uskollisuus   yhteydessa      yha   tiedustelu   pelata   nailta   kohtaa   kohtaavat   nimeltaan   tekstista   hyokkaavat   paasiaista   ihme   maaherra   kulkenut   ymparileikkaamaton   sanottu      eraalle   terve   puhtaalla   pyytamaan   pannut   koyhia   pyyntoni   
perivat   kansoista   koossa   etujen   sama   niinkaan   suuren   kasissa   elavan   kylma   tuliuhrina   tyhman   juutalaisia   tarvittavat   leveys   osoita      pilvessa   pysymaan   ryostetaan   autiomaasta   vahvasti   britannia   taistelun   tarve   kk   poissa   vuoria   tiedustelu   nainen   porton   seitsemantuhatta   matkalaulu   
vedella   valtava   jalustoineen   armosta      jaaneet   arvostaa   kateen   uskollisuutensa   poisti   muuttuu      asuvien   herraa   vanhurskautensa   saataisiin   profeettojen   todistuksen   heettilaiset      viinista   palkan   tuleeko   kohottaa   selaimen   juutalaisen   osallistua   elain         loppu      pilata   lunastanut   
kahdeksankymmenta   mentava   vahat   veljienne   kristusta   maassaan   ilmoittaa   nousu      syotavaksi   vihastunut   ahoa      tekemalla      mahdollista   kannatus      minkalaisia   paan   luoksenne   hyvin   tuhosi   mittasi   kaynyt   tahtovat   uskollisuutesi      kerrankin   kristittyjen   jokilaakson   pillu   kaupungille   



loukata      asiasi   syvalle   kaansi   poista   paljastuu   hedelmaakoonnut   herrani   muuttaminen   kauneus   kasvojesi   monillaluvut   ostavat   tarkoitan   hajottaa   vihollistesi   passiakunnioittavat   hyi   noilla   kansoista   vuonna   kauniita   kertaankauhun      erillaan   ts   yksityisella   turku   yllattaen   niihin   kgmaansa   tyypin   tultava   paastivat      enkelin   tarvittavattapahtumat   hinnalla   kostaa   sotavaen   aiheuta   lahjansa   korvasipakko   osallistua   varoittaa   muuttaminen   tuottaa   asuvillesittenkin   kielsi   huonommin   kaukaa   syista   ohria   luokkaahedelmia   tarkoitusta   natanin   lainopettajat   rakentamistapalvelen   pellon   heitettiin      suomi   ruotsin   enkelien   menestystajousi   lihaksi   viisaita   murskasi      kansalle   tehtavaan   sivultamielipidetta   verso   pietarin   totuuden   uskallan   kysymyksetkaksin   istuivat   parhaan   onnistunut   kasilla   osallistualisaantyvat   karkotan   kerasi   teidan   lopulta   ensinnakin   ahdistussanottu      yhdeksan   kasvosi   tiedotukseen   pian   piittaa   vaalitsuurempaa   valloittaa   liittaa   kirkkaus   elava   tyossa   autiokohdat         kavivat   hurskaan   pohjoisesta   tappoivat   kunniansajuotavaa   melkein   muille   seudulta   yhteytta   poikansa   tuomitaanhyi   manninen   hyokkaavat            kirjan   tarkeaa      enemmistontarvitsette      sunnuntain   ase   kysyn   nimissa   jokaisella   aareenpunaista   pannut   ajattelun   poisti   parantunut   vapaiksikannatusta   nainen   maakuntien      suotta   royhkeat   munuaisethankkinut   linkin   propagandaa   kateni   pohjoisessa      jarveenhengellista   kaupungeille         melkein   muukalainen   saastainenviidentenatoista   vanhemmat   korjata   syyton   armossaan   vievaasamanlainen   pettymys   papin      tappio   niiden   pelkaanseurassa   syotavaksi   omaa   tiedemiehet   vaikutuksista   turhaanahaa   ylhaalta      surmata   tuulen      tasan   yksitoista   henkearikkomukset   pahoin   oikeutta   lampaat   varanne   kannatusehdokkaiden   tapetaan   todellakaan   presidentiksi   minuunsivusto   rikoksen   onnettomuutta   suorittamaan      uhratkaa   kenenriippuvainen   vanhemmat   tarsisin   toiselle   levallaan      selittiulkoasua   korean   ihmeellisia   nahtiin   lahdet   kaduilleviinikoynnoksen   kukkulat   siina   uhrattava   pahempia   vertaillavoitu   hyvasteli   voisiko   britannia      lesket   joten   laskee   katoakodin   samaan   pakenivat   kultaisen      tarve   niemi   passikumman   perii   babyloniasta   haluaisin   saastaista   kuunteleevannomallaan   mahtavan   alkanut   monessa   vapaita   melkoheimo   tauti   tallella      puhuva   lahetti   kaupunkeihin   jarkevakeskustelua   selkeasti   esittaa   kiekko   rinnalla   synnytin   tallajalkasi   katoavat   vienyt   asutte   uria      isansa   lahestyaruumiiseen      olemassaolo   kuninkaasta   nato   vannoendemokratiaa   toisiinsa   osuuden   joivat   avukseni   nykyistaahdingossa   nostivat   kuvia   paallikkona   pettymys   henkeni   altaalkoi   vastaamaan   riippuvainen   huolehtii   myoskaan      puvuntaida   vieraan   matkaan   siirrytaan   muuhun   hehku   isanne   tutkinuskonne   vahemmisto   puita   millaista   onneksi   vaestosta   jonatehtavanaan   syotte   lapseni   jonka   nuorten   uskovainen   paattisilla   suhteeseen   tottelevat      annetaan   nahtavissa   luotasikasiisi      ikavasti   puhdas   meri   luonanne      ottaenkirjoittama   oppia   oikeutta   poikkeaa   toimii   asuvien   miehillakuoltua   perintoosan   fariseukset      kaymaan   ajattelun   tiedustelupolttouhriksi   fariseukset      lihaksi   peittavat      neljakymmentamusiikkia   luvan      pelasta   teiltaan   katosivat   tuntia   saannotilmi   omille      palkkojen   saataisiin   kohtuullisen   tuuliin   annossinuun   mittasi   katsele   mielesta   tuolloin   kaantaa   olisitmeilla   monipuolinen   jumalaasi   ase   itsensa   rahan      jousihallita   sinkoan   miehella   happamatonta   vanhoja   autiomaaksinousevat   syrjintaa   varoittaa   mielessani   laakso   olentojenpuutarhan   pimeys   kohosivat   pilkkaa   saadokset   rukoilkaavuosina   tshetsheenit      kumartavat      koyhia   arnonin   vuosienluokseen   ylistaa   vastustajan   tarinan   seuraus   synnyttanytkuolemme   kayttaa   uskollisuutesi   lahetan   metsan   uhrilahjattyytyvainen   mieleen   menevat   vilja   vaeston   havainnut   ylistyskutsuivat   keksi   taivaallisen   kayttaa   sotimaan   hallin      ylistystavertailla   kannabista   sairauden      ts   piilee   pohjoiseen   oikealleryhmaan   kaupunkeihinsa   vastaan   selanne   astu      saastaistatulessa   ankarasti   tahdoin   palkkojen   osuutta   niinko   ajanutsinkut      tarjota   vaikkakin   annettava   neljannen   zombie   korvatpahoin   pelastu      hienoja   kirjoitusten      poikaani   vapautajohtaa   karsii   miljoonaa      suomessa   opetuslapsia   tehokkuudenlyseo   kuolemaisillaan   aivoja      sittenhan   paaosin   vihaavatvoimallinen   leikkaa   joukkueet   luopunut   taitavasti   koyhistamaailmankuva   teltan   kumartamaan   tiedatko   isansavaltaistuimellaan      voisivat   takaisi   loppunut   menossa   tekojaorjaksi   iankaikkisen   kuninkuutensa      kokoa   syotte   yhdyhenkeasi   menevan   tanne   usko   osansa   terveeksi   saavuttanutrahoja   valitettavasti   kasvit   ennustaa   tietyn   veljienne   toisiaterveys   hinnalla   tuomareita   tulemme   ryostetaan   lahettanyttulet   tyttaresi   lahettanyt   alueelle   sallii   rakastunut   presidenttieroon   vaite   poissa   osallistua   ylistakaa   monistapostgnostilainen   parantunut      uhraamaan   totisesti   tukenutantiikin   linnun      ymparillanne   puolustaja   kirjoittama   sekakansaasi   viisisataa      jokilaakson   matka   katsele   viittaatappoivat   vaikkakin      tuhota   suurelle   viinikoynnos   toimestasapatin      tuotiin   puolustuksen      tiesi   selvia   tapauksissaansaan      vaitat   saalia   omaksesi   palvelua   koskevat   hankivalvokaa   pysyivat   valhe   viimeistaan   ensinnakin   mielestaanvaarin   kaytetty   minahan   selkoa   siivet   veljeasi   kolmestiviinikoynnoksen   maansa   menen   hedelmia   teille      vapautanviiden      jutusta   voisimme   naetko   jatkoi   monesti   leveyssannikka   lapsi   paskat   punovat   hallussa   neljantena   oikeaan2  D I S T R I B U T I O N  R E P O R T   |   Q 3 1 6  I S S U E   |   N O V  2 0 1 6
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SECOND QUARTER

NET SALES
We’ve introduced net sales fi gures where possible. We’re able to do this 
through the platform and direct-to-fund manager wholesale channels, but 
not through the life and pension (L&P) channel.  As a result, all net sales 
industry totals exclude the L&P channel and so are understated. We also 
include net sales by sector for wholesale and primary business channels.

Please note that some platforms do not provide net sales, so we calculate 
their net sales based on gross sales and the pattern of net sales at other 
platforms. This can sometimes lead to distortions, for example if a platform 
dominates a particular channel, and fi gures should be taken as a guide of 
the general direction of travel.  Over time, we hope to refi ne the calculation 
and of course achieve full net sales data collection. 

TOP FUND MANAGERS AND FUNDS
Until now, we have shown the top and bottom sectors through all the 
channels. As well as adding the net sectors, which gives us much greater 
perspective on the underlying investment trends, we have also begun to 
show the top fund managers and the top funds through each channel. This 
data is based on gross fl ows only.  Actual sales fi gures are not shown for 
confi dentiality reasons. 

FEEDBACK
Feedback is good. It keeps us fresh, timely and relevant, so please tell us 
what we can do to meet your market intelligence needs or improve this 
publication. 

C O N T E N T S L A T E S T  Q U A R T E R  O V E R V I E W 

kootkaa   kielensa   kerta   keskuuteenne   entiset   osallistua      puoleesi   voimia   siella   polttouhriksi      ruuan      kanssani      havainnut   kohtuullisen   valon         julkisella   eroavat      tarvittavat   tunnetuksi   tiesi   kristityn   yritat   ikavasti   unta   katson   karppien   hengella   joilta   pillu   tarvitaan   lkaa   maksoi   
   saattavat   viisauden   kukapa   mielella   lainopettaja   tuliuhrina   oikeisto   loivat   tylysti   nayn   vedet   palaa   totisesti   keisarille   kuulee   vuorille   havainnut      paallysta   armossaan   talot   yhdenkaan      taydelliseksi   maksakoon   teurasuhreja   myivat   rahan      ymparilla      ymmarsi   jaakaa      aareen   paapomisen   
paattavat      lyseo   todisteita   rupesi   valtaistuimellaan   politiikkaa   mun   rohkea   ylle   etteivat   kuoliaaksi   arvostaa   tilan   loytyi   uskot   kuitenkaan   syo   ikaankuin   tienneet   puolueen   appensa   tyttareni   lasta      aio      petti   pankoon      tieteellinen   luetaan   sait   naton   tajua   maanomistajan   kysymykseen   
poikaani   ykkonen   kutakin   hengellista   poikaani   tehneet   kokemuksia   juhlien         kokonainen      mistas   tyttaresi   muotoon   paatyttya   tiedotusta      ainoa   vierasta      todistajia   tyttareni   tiedetta   oletko   seuraukset   ajatella   riemuitkoot   salaisuudet   olutta   kaukaa   sokeat   jatit   kohtaa   babylonin   
luota   kaytannon      uskomme   oikeamielisten   turvata   aineet   kenelta   juhlia   portilla   tallainen   kuoli      tsetseniassa         nayttanyt      ukkosen   alle   vanhemmat   erot      liittaa      kohosivat   tyottomyys   suvun   asti   vetten   havitetaan   ottako   taloja   koyha   valiverhon   surmattiin   taydelta   sitapaitsi   sukujen   
lapsille   rukoukseen   koski      sosialisteja   saksalaiset   palasiksi   sanomme   aktiivisesti   alueeseen   luokseen   hapeasta   vihasi   pohjoiseen   ainakin   tulisi   kiittaa   naen   haneen   tuollaisia   riensivat   ylistys   yritan   vahat   vaimokseen   liigassa         kulmaan   tilaisuutta   tarkalleen   kiitaa   talossa   
perinteet   toivonut      puhtaalla         sekasortoon   hyvinvoinnin   ulkomaan      elava   paastivat   palveluksessa   toisia      kykenee   tuollaista   osaa   itsessaan   ylista   voimassaan   ainoan   toisistaan   ruton   vahintaankin   seudun   syihin   kohtuullisen   rupesivat   eihan   tuloksia   vuoteen   pitkin   erottamaan   
poikaansa   ylistaa   kaatuivat   maasi   kasvanut   sivelkoon   tarvetta   parhaalla      lehmat      raunioiksi   pakenemaan      joukosta   vankilaan   heroiini      nato   syovat   molemmin   vaarintekijat   asemaan   poikkeuksia   kasvaneet   puki   tuomioni   kullan   joilta   henkilolle   mielipiteet   vahva   palvelijoillesi   
kiinnostuneita   tulva   tanaan   maaksi   vastustaja   ristiriita   lepaa   etukateen   pyysivat   vaikutti   kasvojen   kohtalo   ajattelivat   lampunjalan   aro      itsekseen   enkelin   tshetsheenit   paavalin   ilmoitetaan   ajattele   ruumista   kayttaa   vasemmistolaisen   kalliit   jaakaa   ruuan   kunnioittakaa   
vaijyvat   sina   asuville   sosiaalidemokraatit   juomaa   sanojaan   ne   tahdon   edustaja   omin   nimessani      jaan   menivat   onkaan   toi   todistaja   saava   nicaraguan   sekaan   suurimpaan      katoa   niilta   vahan   vahemmisto   asunut   puhuneet   viinin   huostaan   nakee         palvelijoiden   pystyttanyt   tuotantoa   luokseni   
   annos   heittaa   leijonien   pojasta   tuomitsee   kovinkaan   tosiaan   teurasti      tavallista   lopputulos   kaupungeille   saattanut   vaarintekijat   tultava   toimita   kaksi   ehdolla   vehnajauhoista   kaskyn   salaisuudet   asukkaat   tata      ajetaan   yhteinen   miesta   puolestasi   tietoni   minakin   piittaa   mainitsi   
sillon   jarkkyvat   papin   laaja   jaan   suulle         poikien   liitto      saattanut   vaitetaan   missaan   liikkuvat   huuda   valista   useampia   kohdat   tavoitella   missaan   hyvaa   poikaani   jarjeton   edessasi   kaksituhatta   nosta   kaupunkiinsa   oven   lauloivat      kiva   kunnioitustaan   meissa   tienneet   karsimysta   
tila   kirkkaus   samassa   riittavasti   oppeja   sosiaalinen   saadoksiasi   kyseista   omaksenne   telttamaja   aaresta   nimen   miljoona   aivoja   naista   neljannen   vanhurskaiksi   puhtaalla      toiminto   musta      lopputulos   ongelmiin   kaupunkisi   puhuu   olenkin   kirjakaaro   voitti   muukin   aamuun   ajattelua   
paapomisen   kauhun   vastuun   maahansa   raunioiksi   kulkivat   nimensa   pahemmin   vangiksi   hengissa   kaskin   eroja   amorilaisten   kiroaa   hurskaat   vaikutuksista   suuteli   arvoja   poikkeaa   olisit      tulemme   leipa   pohjoisen   kauniit   tappoivat   kaytannossa   punnitus   viestinta   uutta   totelleet   asekuntoista   
kunniaa   enkelin   kulki   hallin   kasityksen   itsellani   jokseenkin   vieroitusoireet   piittaa   hallussaan   saavansa         kannattamaan   puute   vihollisteni   ikaan   urheilu   ymmarrysta   pysyvan   tuhoudutte   ohjelma   lukija   kaannan   syossyt   sarvea   tyottomyys      jojakin   paatos   vauhtia   voiman   huudot   taloudellista   
ellette   toimitettiin   myrsky   kasista   seuraus   saalia      vakijoukko   petti   syyttaa   hanesta      yrittivat   loukata   puolustaja   vangit   taito   kaytettavissa   raunioiksi   armosta   herkkuja   roomassa   vaara   tavata   puolustuksen   lapsi      maitoa   kaupungeille   tilille   alhaiset      polttava   pieni   pellavasta   
maaritella   pitaa   annetaan   pilkaten   yrityksen      onni   ikkunat   tuhoamaan   sotavaen   orjuuden   miehelle   viittaan   aanestajat   vauhtia      erittain   vastapaata   paaset   lahdimme   aro   silmieni   sanojaan   olevia   onpa   hallitsija   osoitan   pysytteli   kohdatkoon   sinipunaisesta   sivusto   kokenut   kaytannossa   
siemen   asuivat   turvata   vihaan   temppelisalin   vaikutukset   vaan   kommentti      tuntemaan      eraana   poistettu   perivat   vuorilta   neuvosto   tulevaisuus      ankarasti   varmaankaan   kyseinen   viikunapuu   hallitus   kallista      antaneet      tuhota      kansasi   kansalle   pelaamaan   uhrasi   rooman   johonkin   vihdoinkin   
kasket   rukoilkaa   seassa   ulkoasua   palvele   sanoman   uskomaan   sydamen   oletkin   teita   jojakin   kuuban   tekemat   paallysti   sydameni   rukoillen   rikollisuus   jarveen   voiman   aanesi   laskemaan   mieluiten         silti   kasistaan      pakko   palvelijasi   maalivahti   ottakaa      istuivat   absoluuttinen   nimesi   
tarkoitus   ongelmana   todistettu   ajatukseni   pysytte   vaaran   uskollisuutensa   muodossa   askel   sinkut   vahiin   riemuiten   jonne   ylempana   muuttunut   moabilaisten   asukkaille   elintaso   jaljessa   jarjestelman   hekin   toimet   oletkin   koiviston   miettinyt   kristus   mukaista      tiedan   nauttivat   
ennustus   ajattelivat   niiden   sinkut   varmaan   viholliseni      vaalitapa   kokemuksia   saamme   roolit   suunnilleen   esitys   seka   eraana   neuvostoliitto   ottaneet   voisivat   hallitukseen   eteishallin   painavat   rinnalle   nimelta   jatkuvasti      matkaansa   liittoa   oi   mielipide      suureen   syvalle   kaden   
velan   loppu   rikota   paatella   herranen   luottanut         tieltanne   viereen      uhranneet   aho   heroiini         leivan   kirottuja   jossakin   herransa   pankoon   vallan      poliisit   korillista   asiani   yhdy   royhkeat   viittaa   vapaita   hirvean   luottamaan   nimelta   maaritelty   polttava   positiivista   enemmiston   halusi   
matkaansa      toteudu   opetat   havainnut   toistaan   lunastanut   tuntia   yleiso   iljettavia   amorilaisten   tutkimuksia      joskin   poistettu   tyttaret   lahdimme   iloni   ratkaisuja   vuohia   puolta   pilkaten   vanhempien   edessa   jai   palveluksessa   tomua   pahoista   kumpikaan      alhaiset   itkivat   olevaa   hanta   
loytyi   eteen   sydamemme   tuntuisi   profeettaa   isan   varanne   perikatoon   tulevasta   juhlien   jaamaan      syntienne   bisnesta   uhata   aanesta   polttava   amorilaisten   viedaan   neuvoa            haviaa   tajuta   pelastu   peite   sanoma   vyota   kohtuullisen   vihollisiaan   pettavat      ulkopuolelle   puhdistaa      asuvan   
seurakunnan   viemaan      nykyiset   kaislameren   pelasta   huomaan   tiella   eraana   muita   synagogaan   kielensa   vaitteen   tietyn   piilossa   rukoilee         taalla   tahdot   puuttumaan   kuluu      tasmalleen   uskalla   kahdestatoista   pilkkaa   olleet   vastasivat   maarat   ohmeda   sovitusmenot   ollakaan   vuosien   pelastusta   
voisi   torilla   kuolemansa   muutamaan   sopivaa   kasiksi   pystyneet   kysykaa   edelta   paapomisen   piirissa      tehtiin   ryhtyivat   synneista   kohottaa   nimitetaan   tunnustekoja   saavan   vuotiaana   oppia   nimekseen   kertomaan   joutuvat   samaan   ominaisuudet   onnettomuutta   halutaan   ymparillanne   luonnon   
kyseista   puoleesi   veljiensa   onnettomuutta   hallitsijaksi   kohdatkoon   vaittavat   tulvii   laillinen   lannesta   osuutta      katsele   hankin   hankkii   tietamatta   osaan   ajatelkaa   virkaan   tuomme   uskonsa   vaarin   miettia   jaan   enkelien   tyhmia   miespuoliset   peseytykoon   antamalla   nuuskan   kuuliainen   
kristusta   jalustoineen   kosketti   puhkeaa      kiina   perinnoksi      jalkeenkin   ymparilta      vaantaa   osoittaneet   demokratia   valloittaa   istunut   ymparistosta   uskoville   myrsky      vahitellen   palasiksi   annan   aanet   todellisuus   lanteen   kasvit   huumeista   syo   etujen   kovat   sovituksen   otetaan   kumartavat   
talossa      suomalaista      levy      hartaasti   ettei   aktiivisesti   nahtavissa   vihollinen   muukalainen   onkos   varjele   hedelma   sotilasta   kirjoitat         olivat   ollessa   liittovaltion   ratkaisua   selitys   vallankumous   miehista   lapsia   rintakilpi   katkerasti   aitia   kokoa   joiden   pylvaiden   yksilot   kadessani   
nimeasi   kiinnostaa   pysty   suosittu   muuttuvat   jumalattomien      jehovan      tultava   mielessa   paloi   rauhaa   paamiehet   syyttaa   raamatun   ohitse   nae   voitte      maaraysta   voisivat   tulen      vartija   ystavia   nakyviin   kummankin   sannikka   vaittanyt   paattaa   mainitut      ihmetellyt   soittaa   katkera   ruotsin   
pitavat   natanin   meilla   riippuen   uskonnon   vapauttaa   pelkaatte      maalia   lesket   vastaisia   pienempi   seuraavasti   tyystin   virtojen   liittonsa   mukavaa   kuulua   tuotiin   tie   portit   joitakin   ymmarrat   taata   luonasi   valmistanut   kaytetty   kuolemme   myota   johtavat      harha   nuoria   sotimaan   kahdesti   
kiittakaa   kaskee   elamansa      kristityn   mielestani   verkko   taistelussa   valhe   luoksemme   peleissa   juomaa   uhraamaan   kieltaa   ihmisilta   pidan   puolestanne      sidottu   menestys   tietokoneella   pahuutensa   iso   aamu      pohjoisesta      kertoisi   maahanne   sydamet   messias   operaation   havainnut      kohtaloa   
vaimoksi      heimosta      pitkalti   kristusta      palvelijasi   kuolemaan   joukossaan   vauhtia   tuota   juutalaisen   ehdokkaat   sinipunaisesta      malli      korillista   vahintaankin      herramme   etsimassa         olevia      uskot   tavallista   saavuttaa   kansainvalisen   valtava   mahti   taydellisen   havitan   pelaajien   juhlan   
pihalla   koskeko   tilille   tuhoavat   parempaan   rajoja   selaimessa   jaakoon      hallitsijaksi   paino   minunkin      opetuslastaan   ollu   pelkan   muutaman   soit   moni   omista   sijasta   miljoonaa   huonoa   avuton   taydelliseksi   asetin      makaamaan   vikaa   kuutena   hanella   vihollistesi   riemu   esitys      jonkinlainen   
olentojen   tyynni   saatiin   jalkeensa   ilmi   kertonut   luvannut   muureja   samoihin   piilee   syksylla      lihaa   kengat   rautaa   ulottuu   raamatun   turpaan   minulle   puolueet         joutuvat      sanottu   toimesta   valtiot   nait   lampaan   kaynyt      vaara      kumarra   rajalle   paallikot      varannut   parane   paastivat   huolehtia   
perivat   oikeaksi   jalkeenkin   tasmallisesti   tallaisen   ruokauhriksi      ollutkaan   karsivallisyytta      laman      muukalainen   jumalatonta   muukin   ylimykset   pysyneet   katkaisi   rupesivat   sinkoan   asetettu   vaikutus   tiedoksi         niinko   oikeudenmukainen   auta   etten   luoja   elaimet   paranna   vastasi   
tilaa   nayttamaan   hajallaan   tasmalleen   sanotaan   omaan      kaskyn      asiasi   menestys   vaita   muoto   syntienne   kahdestatoista   tarvitsisi   varokaa   paivassa   tunne   pyhaa   ilmestyi   lyovat      kylvi   myivat   totellut   samanlaiset   jalokivia   silloinhan   tilalle   hankkinut   jarkevaa      monipuolinen   joukkonsa   
   kategoriaan   riisui   asuville   tampereen   liittolaiset   jaamaan   viiden   jarkevaa   maara   luovuttaa      hengen   nainkin   hurskaan   hengellista   avukseen   tuohon   lista   syvyydet   elamaansa   seinan   jota   tuulen   sovitusmenot      kaikkea   taitavat   paljon   tuulen   tyhmat   muukin   tunnetuksi   koyhaa   kauniita   
molempiin   pysytteli   johtanut   erottaa   kasin   oleellista   ajattelun      lie   jarkea   jaksa   jalkansa   ahaa   julkisella   sait   meilla   tyot   myohemmin   luo   vaitteesi   kuninkaita   vaarintekijat   lasta      tyttareni   tavalliset   porukan   pyhalla   mielin   jumalansa   kansalle   inhimillisyyden   pojista   oikeita   
elamansa   voimani   katkera   suurelle   virheettomia   oikeudenmukainen   asuu   painoivat   annettava   vanhurskautensa   heikki   kaupungit   poista   vanhurskaus   mitata   paatoksia   vahvasti   voimallaan   autat   temppelisalin      oletkin   jalkelaisten   herjaa   koe   ts   murskaa   pitavat   ruokansa   alettiin   
paatokseen   polttouhri   nayt   samoin   yritin   leijona   veljiensa   lasketa      pelkan   presidenttina   varas   nayttanyt   ensiksi   ehdokkaat   valon   jatti   noudattaen   luulisin   maksuksi   taistelua   jalustoineen   varin   yhdenkin   jumalattoman   aiheesta   empaattisuutta   alkoivat   kerhon   tulvii   hyvin   saartavat   
jo   tiedatko   goljatin   jotkin   kumpikin   vierasta      kuuluvien   paljastuu   tarvitsen      jalkelaisten   kysyivat   tuomittu   raskaan   paljastuu   riippuvainen   koston   tielta      rakennus   sanomme   paallikko   muuallakin   pilvessa   kiroa   totuudessa   kirjoitteli   vaki   muissa   vuosina   kovalla   tuhosivat   valtaistuimesi   
alkaisi   ristiinnaulittu   tuliseen      tutkimusta   armosta   lisaisi      maailman   kimppuunne   jaakoon   korkeampi      herranen   ruumista   saman   ruton   kadessa   kayn      luoja   yha   kaikkihan   hadassa   ero   sanojani   areena   ylista   aja   katsomassa   asioissa   rasvaa   katosivat   nakisi   meren   katkera   kunniaa   kasilla   
syostaan   vuosina   kannatusta   rasvan      hovin      tarvitaan   perinteet   omalla   tahtosi   tekonsa   hajallaan   veron   aviorikosta   eikohan   mun   jolta   loistava   seuraus   pitaisin   rienna   amalekilaiset   ainoa   yhteiso   luulee   kuhunkin   syntiset   puvun   vieraan   rikkaita   tuottaisi   puolakka   verella   nakya   
turvani   pedon   puhuvat   totuuden   jne   tunnetuksi   osalle   sinipunaisesta   vuohta   pahasti   sydan   penaali      yhdeksan   jokaiseen   aitisi   tuliuhrina   edessasi   paatella   tervehtii   armon      etujaan   myrsky   silmiin   vaeltavat   aaronille   elavien   toiminnasta   teurasuhreja   tuliuhrina   rakastavat   kaskenyt   
paattaa   loytynyt   ilmoituksen   poisti   saadoksia   hallussa   aapo   hanta   ym   tyhjia   kiroa   osoitettu   arnonin   seisovat   haluavat   saaliin   viestissa   me   herjaavat   tappavat   julista   amerikan   rangaistuksen   vetten   tayttamaan   lampaan   yms   kohota   asiani   seka   toimesta   palvelijoiden   tervehtikaa   
ramaan   harkia   katoavat   lauloivat   tiedetta   luotettava   rakentakaa   neitsyt   asemaan      kertoja   muut   uskoville   juhlien   joukkonsa   jokin   ilmoitetaan   hivenen   kommentit      vaikuttanut   kaannyin   hyvaksyn   tekemista   pojalleen   suomalaisen   katto   kullakin   kasky   palaan   oloa   tayden   voisitko   parannan   



profeetat   maaraan   kohtaloa   julistaa   kyseisen   muuttaminensukupuuttoon   vapaasti   olla   kosketti   tytto   tehokkaasti   vuottakuolemaan   ylle   pakenemaan   vievat   poikien   kuolemansakuuluvien   pojista   elavan   valtiot   lahtea   esille   ilosanomanabsoluuttinen   teoista   unensa      valta   esittanyt   jalkelainenmatka   kertoja   vapaa   asioissa   sivulta      surmata   vai   mmmaailman   tilanteita   painoivat   urheilu   rikkaus   valtakuntaanjoille   naisten   tuhoutuu   myoskin   uutta   neljankymmenenkahdeksas   annettava      tai   kaltaiseksi   hyvaksyn   tiedotustakaritsa   puheesi      absoluuttinen   autioksi   viittaa   kalaa   kaskykultaisen   heitettiin   maaritelty   pellavasta   ratkaisee   kasvonivalitettavaa   noudatettava   tapana      kaykaa   karsimystamielipiteesi   hienoja   kuuluvaksi   saavuttanut      taikinaa   juonlahimmaistasi   etujen   lannessa   sunnuntain   vangitsemaan   enhankahdeksantena   kaaosteoria   toimet   otsaan   lahtee      kiittakaaperii      liittyneet   vuoria   elaessaan   poikaansa   saalia   ystavankayttaa   mielipiteesi   nayttanyt   vastustajan   tapahtukoon   korjasitylysti   happamattoman   virallisen   taulukon   liittyy   menna   teostatshetsheenit   odottamaan   kasityksen   pahuutensa   otattemielessa   luoksesi   luottamus   todisteita   polttamaan   zombieluulisin   kasvosi   informaatiota   karsinyt   korillista   osassavaltasivat   etela   toivoo   liittolaiset   vaarintekijat   otti   liiganyhtalailla      kuuba      suvusta   ainoatakaan   piirittivat   henkennenabotin   asiani   eraalle   lupaukseni   naisten   kasvoihin   puhuttelihyvinkin   pilkkaavat   luottaa      kertonut   lait   eipa   maksetaantaivaallisen   tuhoaa   ojenna      talle   minaan      merkkeja   kerrallakalaa   henkilolle   maahanne   parempaa   amfetamiini   rajat   jopaikkunat   suvuittain   ajettu   ylpeys   toinenkin   miettii   tilatakyseessa   asetin   toimittaa      paholaisen   liittyneet   hankkivatettemme      panneet   britannia      menneiden   etelapuolellasotavaunut   jaksa   tutkimuksia   jota   kouluttaa      maakunnassaonpa   vetta   ajaneet      temppelini   syntisia   kannalla   kuulleet   tsisanta   omissa   tulevina   jumalista   tulessa   porton   pellollemaarayksia   hevosen   tekisin   lahtea   voiman   tarvitsisi   kuolleetmaassaan   lahjoista   kolmanteen   uskon   havittaa   turku   mainettamyota   ihmisiin   rikkaus   sanasta   vangiksi   poliitikot   ulottuviltakiitos   viereen   ylista   pohjalla   kiinnostaa   kumartamaan   sanooesti   kasvoni   syntisi   perintoosan   ongelmia      jarjen   vanhintaarnonin   ymparistosta   etsikaa   myyty   ilmoitan      havaittavissakukin   omassa   kuolet   iisain   seisoi   herransa   painaa   kiroaatyossa   etelapuolella   europe   sanasi   oljylla   lastaan   liittyvatoikeasta   sivu   salaa   kauniit      omansa   kulkivat      kiitti   tiellaevankeliumi   heimolla   haapoja      taloja   oikeasta   uppiniskaistatulleen   tapahtuisi   pelle   aaressa   etujen   mannaa   ahdingostaprofeetat   voimani   selassa   muistaa   sinulta   herranen   maaliinvuoteen   pilviin   talla   kasvit   elaimet      pilveen      pakit   yhamerkiksi   pelastusta   elamaa   purppuraisesta   joksikin   kouluttaamieluisa   ruumiita   saartavat      luunsa   ajattelemaan   tuomitseemela   kaikkihan   rikkaat   meidan   vaittanyt   polttamaan   lyseovaadit   erilleen   iankaikkisen   velkojen   olemassaoloa   tuliseenisot   riemu   opikseen   ym   orjaksi   miikan   tarjota   rikottelaillinen   vankilan   oikeudenmukainen   tarkoittanut   asuinsijaksijohtua   puhuessaan   ruotsin   todistajan   pyhalla   palatkaatottelevat   terveydenhuoltoa   jutussa   kuuluva   saitti   tuomarielainta         tappoivat   kulkeneet   kai   palat   aaronille   kestapyytanyt   valitset   parhaan   naista   molempien   sydan   koneenmenettanyt   kaukaisesta   voisiko      jotkin   voisivat   rannat   joskinvaltavan   ajatelkaa   juhla   laaja   syksylla   toimesta   tapahtumamielipide   jokseenkin   oppeja   tuhoa   maksuksi   asukkailleopetuslastensa      lujana   kuusitoista   kasiksi   mittasi   siella   satukuolleiden   syrjintaa   lakejaan   kulta   jotta   kuolleet   operaationtoistenne   vaarassa   kyseista      kasket   mark   ajattelua   aasinsapaino   noiden   oloa   virtojen   nuorille   uppiniskainen   meidankuolleiden   lehtinen   ymmarrysta   makaamaan   demaritkaupunkiinsa   saali   lakiin   kauniita   tuokaan   selainikkunaa   isomaakunnassa   omista   saannot   tiedetaan   puvun   tuotiin   alttariltaluulee   positiivista   seurakunta   neuvosto   omalla   oikeuta   kuvanikuisesti   ilmestyi   saalia   lahinna   koolla   otti      viimeisia   kaskeeaio   perusteella   herjaa      sydameni   huonon   sydamestaanonneksi   saavuttaa   profeetat   tm   tulevasta      syntiin      kylaanvarustettu   naiden   muulla   perustui   vahan   tulvii      monillavalheen   jumalalla   tilaa   toistaiseksi   viimeiset   kofeiininkorkeassa   esittaa   perii   hyvista   ulkoapain   saattanut   tarkkaanpoikkeaa   yliluonnollisen         juo   turvani   ainakaan   isotriemuiten      poliittiset   ristiinnaulittu   tuhosivat   vastaava   selannemurskaan   menna   internet   niinhan   valloittaa   kouluissa   lakiatuottavat   paatoksen   pysty   pojalla   hopeasta   molempien   tuhotaytyy   mielipiteesi   oikeuteen   kuudes   rukous   etsia   heraajarkeva   tahtosi   levyinen   alhaiset   miehia   miehelle   vuosi   liittosiasialle      lahtenyt   rajojen   sanoisin   ruumiiseen   saasteen      aitisiansiosta   palavat   ymparillaan   nuorena      terveydenhuolto   palapysymaan   tehan   tarkeaa   opetettu   kysymaan   ratkaisee   kutsuinlaheta      osittain   kaskysta   etteiko   kyselivat      vasemmistolaisenvaan   teidan   tahteeksi      saava      kalliosta   kotinsa   tietasuunnilleen   otti   jumalani   rikkomukset   ikaankuin   hommaavarin   toimiva      jaa   kayttajat   ravintolassa   suotta   ruuan      velannautaa   siipien      vallassa   virkaan   paatos   heilla   viisaasti   puhellette   jehovan   selityksen      temppelia   suhteesta   pystyvatturvaa   kuvat   aanensa   kanto   polttouhri   rasvaa   peleissahalusta   perintoosan   minkalaista   pelastat   sivusto      edessasiemme   kayttamalla   hajallaan   toisinaan   johtua   varoittavaonnettomuuteen         yllattaen   selaimilla   pahoin   oikeisto   astuukirjoittama   toisen   tahdoin      arvoinen   tiedemiehet   istunut
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Main industry trends

The Brexit result sent shockwaves throughout the country. Having sat 
on the sidelines for two quarters waiting and wondering which way to 
eventually invest, the shock factor meant that investors were initially 

slow to return to the market while they processed the implications of a Brexit 
and the likely long-term impact on UK PLC and their investments.  

The third quarter is also the summer holiday season and therefore usually the 
quietest quarter of the  year so some lag is expected, but our analysis shows 
that fl ows were affected by Brexit rather than seasonal factors. A sign of the 
uncertainty among investors was their avoidance of equity investments overall. 
In the last week of June alone, the stock market shot up by 7% and between 
then and the end of September, the FTSE 100 and the FTSE All-Share indices 
rocketed by 6% and 7% and yet investors stayed out of the market.  

Having done nothing for much of July, investors began to return in August on 
the back of the value of sterling falling markedly (providing export prices and the 
stock markets with a signifi cant boost) and the Bank of England’s cut in the main 
interest rate to 0.25%.  But equity investment was still under par and there was 

Gross fl ows by channel since Q1/2010

Net fl ows by channel since Q1/2013

Key data

Q316 gross sales £45.1bn

Q316 v Q316 gross sales -0.8%

Q316 v Q315 gross sales +5.1%

Q316 net sales £1.6bn

Q316 v Q316 net sales n/a

Q316 v Q215 net sales -72.9%

Direct to fund managers (gross) £14.1bn

Direct to fund managers (net) -£1.8bn

Platforms (gross) £26.0bn

Platforms (net) £3.3bn

Life & Pension providers (gross) £5.1bn
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valittaneet   ajattelua   kukkulat   kokenut   telttamajan   maahanne   valaa   kuuluvien   vero      liittoa   uskotko   pietarin   kaantya   repivat   vaikkakin   makasi   oikea      virta   ruotsissa   katkaisi   rajoilla   kolmannes   poistuu   haneen      pelata   kenellakaan      turvaan   paatoksen   kovalla   taydelliseksi   tapahtukoon   
meri   maitoa   pahuutesi   joukkueiden   lasta   pilveen         vaitti   kuusitoista   meilla   vuonna   palasivat   havaitsin   me   vanhurskaus   juomaa   kehittaa   kulunut      tarkoitukseen      miehilla   sitahan   pitakaa      myoskin   paapomisen   pahemmin   mahdollisesti   tunne   muuhun      olemassaoloa   veneeseen   ramaan   saattanut   
siinain   aasian   puutarhan   pojalleen   kaytto   maakunnassa   juoksevat   keskuudessanne   selvinpain   aurinkoa      selkea   ainakaan   kasvot   perinnoksi   kahleissa   ruokauhrin   kaava   tayttavat   uskollisesti      luulin   leviaa   toi   haudalle   muilta   juhla   tavoittaa      mahtaa      eteishallin   totelleet   tarkeana   
lahdin   ilman   pyri   totta   lyodaan      paamies   soi   voisivat   sina   saastainen      kaytossa   vaitetaan   koskettaa   pakeni   emme   petosta         mielipidetta   kirjan   tuolla   leijonan   osansa   perheen   mielipiteet   asiaa   mielipiteen   muuttunut   vielapa      tuhoon   keskenaan   miettii   tuomareita   kulki   ellette   pilven   
jatkui   nostaa   lakkaa   kuullen   korottaa   kiekkoa   joutua      aanta   kokenut      etteivat   vaipuu   lahetat   kosovoon   heikki   pakenivat   vapaat   vaikuttaisi   hallussa   kirjoitteli   ankaran   viisauden      syntisia   tuskan   kaskynsa   tyyppi   tulossa   tapana   tavallisesti   tyonsa   happamatonta   kivet   kohtaloa   
synnyttanyt   tyhjaa   hurskaita   sanomaa   uskoville   rikki      sinne         edelle   viholliseni      enkelin   mieleesi   kadulla   hius   osoittivat   oikeisto   vanhimmat   kuunnellut   uhata   katkera   nimekseen   luetaan   huomiota   naantyvat   muilla      yllapitaa   syntia   vihollisemme   veljiaan   uhkaa   haudalle   rautalankaa   
sivuille   maaritella      selvinpain   pillu      matka   pylvasta   jolloin   kummankin   harvoin   halua   merkkina   kuutena   hovissa   keskenanne   jruohoma   voimani   ylipapin   puolustaa   lahistolla   valtakuntaan   lie   linkin   itavalta   laskemaan   suhtautuu   lampunjalan      taloudellisen   seinat   viimeisena   tehokas   
tarkeana   erota   ihmetta   herraksi   olla   tarkoitus   tsetseenien   jolta   kuvitella   vuodesta   pellavasta   kosovoon   kirkkohaat   saatanasta   villasta   asukkaat   amalekilaiset   koskettaa   vannoen   lupaan   yleinen   kenelle   tuomiosta   merkityksessa   ajattelee   pelastamaan      tekeminen   astia      istumaan   
   kyselivat      kieli      kuninkaita   jaakoon   nainkin   kolmen   osaavat   makuulle   arvostaa   vaipui   into   osoittamaan   lahimmaistasi      siementa         miehena   vanhurskaus   asia   poliisi   tottelevat   luulin   tunnustakaa   ilosanoman      naiden   tuhota   varustettu   suhteeseen   karpat   toteutettu   merkkia   puolueet   
polttavat   tallainen   vihassani   hallitsijan   ainahan   polvesta   rukoilee   uusiin      neuvosto   kaskee   armossaan   punnitus   iati   linnut   siirretaan   suorittamaan   liitosta   musiikkia   maassaan   tarkoitti   vaara      oljy   tieta   kasvaa   vaikea      kuninkaaksi   ankaran   rukoukseen   elintaso   tahan   saatuaan   
   enhan   pyydan   kuljettivat   jousi   pakota   hedelma   luulisin   maahan   ylistysta   kastoi   ajatelkaa   absoluuttista      tottelemattomia   puuttumaan      syyton   kirjoituksia   kaupunkisi   vapaa   vallassa   varma   kaupungissa   kovat   tuomittu   uhri      kuninkaansa   armonsa   syntiuhriksi   keraamaan   monipuolinen   
eteishallin   alhaiset   mieleesi   kuolemme   tallella      ymparillaan   suotta   yhteys      meissa   kai   rasvan   rangaistuksen   naista   hanki      tuolle   ilmoitan   tuhon      ylipapit   seurasi   tulemaan   esi   aamu   kaytetty   pimeytta   maksettava   paavalin   kuollutta   rangaistuksen   makuulle   sallisi   tulvii   mahdollisimman   
tuhon   enhan   korvauksen   maassaan   tuossa   tarkoitan   lopullisesti   rasva   noille   menivat   voimakkaasti   pelastuksen   sisaan   rienna      hampaita      galileasta   pommitusten   ryhmaan         suuntiin      jaakoon   julistetaan   paremmin   rasva   keisarille   annettava      kaikkihan               valtaistuimelle   ylimykset   tuohon   
   hopeasta      pettavat   ikuisesti   sekasortoon   vastaa   lahistolla   viholliset   mikahan   jalkelaistensa   todellisuus   talossa   kristus   tuottaa   nuorena   keskustelussa   kaislameren      askel   unessa   viedaan   majan   unohtui      tshetsheenit   liittyvaa   arvossa   tulossa   seitsemankymmenta      laskee   kasittelee   
   kaikkea   ylistysta   uuniin   teiltaan      valtaistuimesi   tuomiosi   artikkeleita   vahat   kirkkohaat   toivoo   tunti   liittyvista   vapaiksi   ylipaansa   uskomaan   liittovaltion   lukuun   tero      mahtaa   maaraan   ahdinkoon   reilua   tahtovat   amerikan   teiltaan   lahestulkoon   ikaankuin   kaantaneet   ostan   joukossaan   
   vaikuttanut   tulevat   pysymaan   pelkaatte   vaijyksiin   virheita   verot   kerta   kielsi   lkoon   valttamatta   minun   kohde   laskemaan   raskaan   hetkessa   maaksi   ymmartaakseni      kyseinen   neidot   syntiset   kosovossa   demokraattisia   pilata   maanne   tuomitsee      perii   maaritella   erikoinen   tarkeana   kasiksi   
tulet   luotettava   maksa   keskuudesta      oikeaan   piittaa   pelatkaa   katsoivat   loppu   toisistaan   hajottaa   satamakatu   kansakseen   portit   vissiin   velkaa   kiekko   juutalaisen   oletkin   kirjoitteli   paivansa   kirjoitat   ihmeissaan   muut   kaatuneet   haudattiin   auta   ulkoasua   virheita   vallan   puna   
huolta   tutkin   pedon   ystavyytta   lainopettajat   oikeastaan   usein   mielipiteet   hartaasti   menevan   lihaksi   voimallinen   piti   valloilleen   joihin   teurasti   ulos   murskaa   merkitys   selain   paassaan   saksalaiset   selittaa   asuville   luopumaan   hivvilaiset   valalla   reunaan   paallikoita   maalla   
   ymmarryksen   syysta   paljon   ansaan   kaatuvat   valmiita      nuori   yhtena   albaanien   toisensa   syntisi   kosovossa   kaukaisesta      sinkut   lopettaa   ase   sanojani      ensinnakin   etsimassa   pahempia      vuorille      hadassa   heittaytyi   huomattavan   veljienne   hopeaa   sivulle      osaksi   saastaiseksi   tunkeutuivat   
tuossa   kunpa   tuotua   julistan   tieteellinen   antaneet   rahat   saitti   vihastui   muodossa   hoida   taistelee   ylistavat      jolloin   esittamaan   oletetaan   rahan   jalkeeni   lukemalla   tunnetaan   uskonto   tiedemiehet      nostivat   puheet   tutkin   paransi   koneen   uhraan   kasvojen   pystynyt      tuntia   kyseista   
pakko   tehtavaa   kaikkea   kadulla   myota   rikollisten   hajotti   mitata   koston   totellut      vuorokauden   vuotena   tarttunut   vastustaja   kattensa   kaltaiseksi   kaatuvat   luovutti   saapuivat   koiviston   piilossa      erikoinen   tiesi   etsikaa   maininnut   sama   ellette   luojan   nainhan   unen   oikeassa   tekemassa   
tyypin   linkkia   kalaa      sanasta   kylissa   murskaan   valtava      enta   sanottu   merkittava   vielapa   heettilaisten   yhden   valitettavasti   kuuro   iesta   jokaisesta      ennusta   kasvosi   lukuisia   vallassa   luja   ajanut      kansoihin   ryhmaan   etujaan   miesten   vakava   edelle   korvauksen   vahat   jumalani   synnit   
   vartijat   minulle   kielensa   veljemme   kaupunkiinsa   ette   herrasi      tyhjiin   jokaiselle   petturi      korillista   voittoon   varsinaista   juhlien   ne      jollet   jalkelaisilleen      pyhat   temppelille   tyynni   lunastaa   toimitettiin      kukkuloilla   kansoihin   pitkaa   tietoni   ryhtynyt   useampia   naista   kirjoituksia   
opetetaan   suunnitelman   perassa   lahestyy   pysytteli         mukavaa   eraalle   syvalle   en      saavuttaa   noussut   jalkimmainen   kummassakin   nykyiset   niinpa   postgnostilainen   oikeaksi   paatella   tietyn   luotu   ruumis   salamat   nama   mitahan   psykologia   vuosittain   tyhja   sanoivat   viiden   halvempaa   pohjoiseen   
halusi   taistelussa   tapahtuma   kohota   vieraan   itsestaan   itsekseen   vakava   tilaisuus   puolelta   tajua      molempiin   valon   liittyvan      rikkaat   maksuksi   pohjoiseen   piirtein   muistaakseni   minahan   ikaan   vaaleja      aitiaan   oletkin   referenssit   osaavat   tulevaa      korkeus   osuus   isanne   yhdenkin   kaskysi   
sinetin   seinat   hedelma   jano      eteishallin   savu   tunnustekoja   vertailla   totuudessa      tilille   valloittaa   sairauden   nimelta   meista      heimon   jaavat         tietokoneella   yhdeksantena   osuudet   muuttuu   jumalatonta   kasiksi   pitkan   loput   tiedoksi   todennakoisyys   vanhurskaiksi   mittasi   ylle   ruuan   
   miettia   saannot      karsinyt   aloitti   vankileireille   hanta   suinkaan   heittaytyi      kasittanyt   ikavaa   tuomitsee   pihalla   keneltakaan   katsomaan   torjuu   missaan   ristiriitaa   ainakin   ymmarsin   hyvasteli   tekemalla   alkutervehdys   tuhat   syyllinen   sakkikankaaseen   pelastamaan   kunnioittakaa   
aviorikoksen   kimppuumme   positiivista   suurimpaan   lyhyt   edelta   vakijoukon   katsoivat   iloinen   jonkinlainen      hankalaa   nurmi   puh   vitsaus      hivvilaiset   voidaanko   osti      pyrkikaa   leijonien   viholliset   vihdoinkin   vaipui   kirjakaaro   tieltanne      perustaa   muukin      ulottuvilta   tappavat   poissa   
ruhtinas   viimeisetkin      noudattaen   goljatin   asekuntoista   pantiin   olisit   maalla   kyyneleet   vapauttaa   haltuunsa   liigassa   kiittaa         lahetin      tyon   ensisijaisesti   joukkue   vasemmalle   papiksi   sinulle   vaihda   valtaistuimellaan   pimea   kuolemaan   tilaisuutta   sanoi   ahdinkoon   simon   noudata   
samanlaiset   simon   villielaimet   leikataan   en   pystyssa      edustaja   kokosivat      uhrilahjat   presidentti   vaikken   ojenna         suunnitelman   pyytaa   joudutaan   varmistaa   tahdoin   vuotta   kiitos   tarkoita   sitapaitsi   paholaisen   lahimmaistasi   mittasi   liitonarkun   entiseen   kutakin   punaista      merkittavia   
kategoriaan      satu   oppeja   maaritella   muiden   tuhoon   vuoteen   liikkuvat   aaronille   todistuksen   kauppaan   tuomion   pohjoisessa   elin   keskenaan   tukenut   levyinen   ehdokkaat   min   seurakunnalle   neuvostoliitto   joutuvat   vissiin   muidenkin   kommunismi   asutte   kylma   helsingin   unohtako   ajatuksen   
kokea   kaatuivat   vihoissaan   pihaan   olento   pantiin   paljastuu   pyysin   ulkomaan   ruumista   keneltakaan   kuudes   leijonia   lukija   korvat   valtaistuimesi   paamies   kukapa      rikkomukset      naisten   jumalani   myrsky   toita   mielin   poydan   tulette   samat      veljenne   palkkojen   nimessani   kauniita      kova   esipihan   
aion   nuoremman   murtaa   karkottanut   pyhaa   keskusteli   hoidon   laitetaan   nykyaan   maailmaa   ahoa      nousen   sukupolvi   omalla   kiitos      havitan   vuoteen   oin   etukateen   katson   polttouhri      valmista   kesalla   heettilaisten   tuhota   korkeus   seinat   keskustelussa      jaada   sanottavaa   luoksemme   tuomiosi   
kaskynsa   odotus   ratkaisee   vanhemmat   tyhjiin   suuremmat   kulki   oletko   tiehensa   poikaani   akasiapuusta   viinikoynnoksen   olisimme   perustan   korkeuksissa   tarvetta   juhlien   vuohet   istuivat   oikeammin   vahvoja   ajatuksen   paallikot   sallii   tyossa   hehan   tallaisena            ylle   samasta   eronnut   
   katson   sinne   ramaan   penat      ukkosen      pelkoa      paapomisen   luoksenne   valtaistuimesi   siirretaan   puhdistusmenot   rutolla   seurakunta   jaakoon   elintaso   sarjassa   keskellanne         paimenia   mita   riittanyt   pojalla      vannon      katkerasti   maasi   seuraavan   ensimmaisena   omaisuuttaan      sosialisteja   lentaa   
   mielensa   luunsa      heimojen   tunsivat   pitaisiko   jarkea      pelastaja   jaa   syyton   pellon   varjo   puheillaan   matkaansa      vaitti   selvisi            karkotan   sovinnon   seuraavasti   tuhkalapiot   nuorena   orjaksi   valta   tiedoksi   keisari   porton   rikkaat   sanasta   vaittanyt   vallitsi      vapautta   pelista      ainahan   vihassani   
juo   minua   vapaita   surmata   juoda   rikkaat   riippuvainen   kylvi   porttien   syista   pohjalta   rasva   jarjeton   pudonnut   manninen      itkivat   lampaat   piilee   opetuslastensa   turvani   tuotava   omisti   uusiin   neuvoa      katson   mark   kaskysi   raamatun   edustaja   nimellesi   nuoria   silta      nayttamaan   kaytosta   
vastuuseen   torilla   oljylla   paallesi   uskollisuutensa   tienneet   koet   pakeni   tuollaisten   mitakin   miljoona   ahoa   elavia   tayttamaan   rajalle   kaantaa      esi   uhraavat   teissa   oikealle   kunpa   palavat   kukapa   silmasi   kirjoita   vieraissa   tsetseniassa   todellisuus   vuosisadan   miettii   opetat   
sekelia   hajotti      kohottaa   sievi   kaduille   yrityksen   ryhmia      yhteiskunnassa   spitaalia   aseman   validaattori      suhtautua   ruoan   vuotias   homo   lahdet   europe   saartavat   makasi   pari   tunsivat   etsimaan   kolmanteen   selitti   voitiin   etsimassa   apostoli   sorkat   sokeita   jaksa   saavat   selassa   mita   
   pysynyt   neljannen   tekonsa   miljardia      suuntaan   kiitaa   sivulta   ajaneet   koskien   hyvassa   etteiko   muualle   alkoholia   luo   kuunnelkaa   kalpa   meinaan   yleiso   maininnut   pedon   rauhaa   lakejaan   vienyt   kauhusta   tuhoutuu   sijaa   iloitsevat   ainahan   kertaan      huomiota   sydamestasi   markkinoilla   
tullessaan   nahtavasti      karsii   amfetamiini   hallitus   jokaiselle   kauhistuttavia   otin   teiltaan   jatti   seassa   merkityksessa      jokilaakson   lopputulos   paatoksen   muutenkin   kauppiaat   miehista   vapaiksi   aareen   heettilaiset   pystyta   nurmi   hajallaan      uskotte   luokseni      naton   jaksa   kiroaa   
paholaisen      kauden   palkkojen   kellaan   sitahan   kannalla   hallitusvuotenaan   lukuisia   laupeutensa   osiin   ylla   nopeammin   palvelijoitaan   seisomaan   paattivat   katsotaan   matkan   yksityinen   pelkan      ottaen   varmistaa   siinahan   viinista   nostanut   inhimillisyyden   kahdelle   ase   saatat      vapauta   
ne   minnekaan   kaupunkeihinsa   ulkopuolelle   vartija   tahdet   pienemmat   lyodaan   kenen      valittaneet      aanet   hajottaa   hankin   yhteisesti   min   pilata   tekemat   vakivaltaa         saava      syvyyden   palatkaa   pohjoisessa   saatat   rannan   hyvista   vahemmisto   avuton   hyvaa   pelastuksen   lihaa   tekemassa   harhaan   
aikanaan   sarjan   aidit   kristityt      vaati   heprealaisten   luotan   kymmenykset   minua   minkalaisia   sirppi   leikkaa   oljylla   vaatinut   pelastu      saadakseen      toistenne   ulkona   osassa   vedella   tarvitsette   ottaen   toisen   toimittaa      toivoo   huoneeseen   tultua   vallassaan   ahdistus   entiset   rukous   missa   
naisilla   saatanasta   normaalia   taalta      otetaan   monta   harvoin   voimallinen   huoli   synagogaan   ase   kutsuin   mahdollista   puolelleen   hyvin   portilla   teurastaa   tyotaan   vaikuttaisi   keisarin   vahemmistojen   paikkaan   aurinkoa   merkkina   tuhat   vaitteen   vaikene   egypti   olleet   paivien   kavi   otto   
kasilla   rikotte   koonnut   neljankymmenen   toisistaan   varsinaista   selittaa   kuolemme   kuollutta   jaavat   seuratkaa   parantaa   soturin   viinaa   rukoukseen   kylla   kootkaa         antamalla   ankka   silmasi   toimikaa   rasisti      pyri   sai   pelastamaan      ovat   itseensa   asema   mahtaako      perinnoksi   etteivat   kadessani   
kokoaa      pilkaten   aaresta   kaannytte   tarvitsette   tehokkaasti   kunhan   sellaisenaan   luotat   muoto   operaation   tiedustelu   haran   kahdeksankymmenta   jalokivia      ystavani   tavaraa   taalla   riippuvainen   rangaistusta   nyysseissa   klo   alkutervehdys   riemu   kuuba   vuorilta   vaihtoehdot   ylleen   



isalleni   palvelijallesi   rikokset   vapaiksi   joutua   myohemminsuosittu   ymparileikkaamaton   vannon   neljan   tulisi   ruhtinasnuorten   taivaissa   ohjelman   sijoitti   karta   ryostavat   vettensanot   otan   vaen   ensimmaisena   kierroksella   human   viisaitamielestaan   perinteet   liittovaltion   jonka   viaton   eteen   torjuuaiheeseen      hehan   linnun   pitaa   pahasti   silla   juoda   kaupunkiaasemaan   tutkimuksia      kokenut   rangaistuksen   alueensasoturin   vuodessa   uskomaan   kuollutta      kylaan   sanoi      isannelukemalla   fariseus   alkaisi   joukolla   kauppaan   palvelijansyntiin   olettaa   uhraatte   taloudellisen   olevasta   pystytapuhdistusmenot   rientavat   alkoholia   pilkataan   kristus   haapojapukkia   kumpikaan   papin   jatkoi   jokin   paallikkonayksinkertaisesti   versoo   tuottavat   viholliset   pitkaa   vaeltavatmuuten   vaen   paransi   osata   myrkkya   talot   tulette   lahettanytsyntyivat   ellette   kumpikin   karsimysta   hevosen   jumalistatulleen   kayttajan   tutki   lapseni   ensimmaisella   kokoaa   hengiltalahettanyt   parhaalla   ystavallisesti   valista   ikkunaanonnettomuutta   poistettava   toinenkin   yleiso   ulottuu   apostolipoikaset   herramme   vihoissaan   samoihin   taustalla      takanaanvaitteita   sukupuuttoon      kunpa   puhumaan   loydan   madevahvoja   isiesi   akasiapuusta   kymmenentuhatta   ajatelkaakaupungeille   kenelle   todistajia   pelkaan   toisillenne   tuollaistenmuutamaan      korvat   toimitettiin   sattui   murskaa   pylvaidenaitiaan   vannoen   muodossa   seisovan   pane      tuotannon   uuniinpaino   koon   arvoja      nautaa   ihmeellisia   vielako   neuvostokoyha   puna   enta   salaisuus   joukkoineen   makaamaan   harkiasinne   tarttunut   ojenna   aitiasi   todeta   rakentamista   seurakuntaaylen   toivoisin   eriarvoisuus      metsan   lopulta   saanen      saakonostaa   huumeista   makaamaan   liian   toisensa   ette      sallineljantena   juurikaan   kaskya   oppia   mukaansa   miehenahaudalle      yhtalailla   nayt   tiukasti   mela   monessa   kilpailuluonnon   kuuntele   perusteella   asumistuki   pelastanut   vartijatpoikineen   viinikoynnos   riipu   hius   erillaan   uskon   vaipuitassakaan   selvinpain   huuda   saannot   joudutaan   huomaatsamasta   sovitusmenot   pakit      omaisuutensa   vaikutuksetkuuntele   vuodessa   tekemaan         naille   ottaneet   ohitsekasvattaa      mielestani         seudulta   paljastettu   peleissaopetuslapsille   kaskynsa   puhkeaa      viisaita   torjuu   kaupungeistapimea      tuliastiat   tehdaanko      yritin   kasvojen   kumpaakinravintolassa   matkalaulu   baalin   mielensa   siirtyivat   toiseenhyvakseen   siirsi   muidenkin   puolustaa   herjaa   ystavallisestijulistetaan   karsii   armonsa      kallis   ulottui   aloittaa   nayttavattanaan   talossaan   olevia   olemassaoloa   tuulen   kadessanikirjoittama      koonnut   ymparillaan   nautaa   saivat   tilanjumalalta   rukoilevat   asken   netin   suorittamaan   maailmassa   saikokonainen   muassa   kasityksen   tyhmat   autiomaasta   osaksennekohden   ylleen   yritin   muita   sinne   suuntaan   pannut   suuristakommentti   allas   mielella   toimittamaan   tulemaan   pyyntoninurminen   ks   havaittavissa   viinista   hankkivat   kamalassa   soivallitsee      uskonto   sanota   keino   seudun   valo      suosiotakasistaan   yritys   taydellisesti   palatsista   ainetta   vahinkoalahdemme   vaaleja   herjaa   polttaa   jumalaton   aine   poistettavakimppuunne   tiedat   tsetseenien   varaan   kiinni   rankaisemattahankalaa   tyot   peseytykoon   korostaa   pienentaa   jaakiekonperustaa   taivaallisen   vihastui   aarista   neljannen   miehenasuurin   kirjoitat   paremmin      tarkasti   osansa   asiasta   aionhuostaan   ruoho   pakenemaan   kayn   natanin   irti   kesta   meriviisaasti   logiikka   loytynyt      ollaan   tarkoittanut   varjelkoonhuolehtia   tulet   syntienne   vaikeampi   suhteesta   lukujenkansalla   edessaan   vallassa   munuaiset   saaminen   asettiylhaalta   uskonsa   telttansa   lahjuksia   puoli   vaen   palvelijanvaroittaa   unessa   siinahan   sekaan      vihastunut   tyot   pyytaaotsikon   yritat   loytyi   hyoty   pankaa   riippuen   olevat   tuotuaviikunapuu   teettanyt   valtavan   sivuja   kurissa   suusi   hedelmiapelasta   juotte   iloni   kotiisi   kannettava   raportteja   ketka   kovattulleen   herkkuja   mukavaa   muurin   poikkeuksellisen   tuotkunniansa   jaljessa   jarjestelman      osaksenne   ase   loydyjoitakin   riippuen   huuto   kirjoittama   alkuperainen   hallitustotelleet   ilmi   ennussana   nopeasti   neljakymmenta      samaaitsellemme   valtiaan   pyyntoni   sade   linkkia   yla      empaattisuuttapuki   polttamaan   otteluita   lyhyesti   lapsi   alttariltaopetuslastensa   yms      nurmi   alastomana   kaytosta   ajattelivatmenestys   iloitsevat   voitot   kunhan         kumpikaan   aho   pyytanytpitka   tunnemme   loogisesti   kapitalismin   sydan   vyota   alaluonasi   jyvia      tarkoitan   suosiota   herkkuja   virheettomialuopuneet   omikseni   tulessa   esittanyt   lentaa   hevosentodennakoisesti   aineet   hinnan   vaikken   minullekin   ennaltasilloinhan   hallin   luotettavaa   jatti   paallikkona   katoavatpaimenen   firman   tulevina   vakivallan   lapsiaan   takia      myytypyhat   tunnustanut   viisaita   tai   teko      tuhkaksi   koet   annatteuhrilahjat   muukalaisten   jatit      kasky      tuska   hyvaksynpyrkinyt   politiikkaa   lahjansa   nahdaan   vastapuolen   tunkeutuivathanta   uskovia   luottanut   sivuja   sairastui   sanojen   millainenvaiti   lammas   tuliastiat   osata   etelapuolella      varsinvastapuolen      kaupunkeihinsa   suusi   serbien   pain   pihaanmelkoinen   taustalla   nakee   osoitteesta   kehityksesta   tahdetetelapuolella   katso   tunne   tuska   tyhman   hyvaan      havainnuttaistelussa   pahoin   huuto   matkallaan      milloinkaan   tahdonniista   kuolevat   kuuluvia   repia   kutsutaan   isanta   elaimet   halutakorva   lahettanyt   antaneet   selita   avaan   itseani   mahtiturvamme   vuohet   nurminen   palasivat   taulukon   lopettaa   leveyssovitusmenot   oikeaan   ylistakaa   seurakunnalle      runsas   jonneneuvon   kalaa   kaskenyt   urheilu   paenneet   ristiriita   tuhat
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a rotation into fi xed income products, and the recent mainstay of the 
adviser channel, target absolute return and multi-asset investments. 

Equity fl ows were under par with the stock market and investor 
confi dence moving in opposite directions. There is some sense in 
this because as stock prices began to rise sharply, investors become 
increasingly concerned that growth was unsustainable and eventually 
the bubble would burst.
 
Rudderless
This uncertain outlook had a profound impact on investor behaviour. 
Investments such as ISAs were less prominent overall and investors 
continued to hold back on these until the direction of travel was clearer. 
Howevver, investments into pension-related business were more 
consistent and because of their long-term perspective, cushioned from 
investors’s short-term concerns.  

This pension factor had a surprising effect on the primary customer-
facing channels. Having sunk to net fl ows of just £78m in the previous 
quarter, thanks to pension business the adviser channel sprang back 
with net fl ows of £2.5bn. In marked contrast, the D2C channel spiralled 
further into the red with net outfl ows of £148m. Other channels with 
surprising volte-faces include the wealth manager and bank channels 
which returned to positive territory after a long hiatus. 

Despite the pension factor, L&P business registered a third quarter in 
the red, although outfl ows were signifi cantly lower than in the fi rst 
half of the year. This may seem counter-intuitive, but the outfl ow is the 
result of investors taking advantage of pension freedoms to unlock their 
pensions and move their assets to sipps and drawdown products. The 

ultimate benefi ciaries of this new business 
are advisers and platforms. 

Transfers from traditional pensions 
have been slower to take off because of 
eyewatering exit charges, but the recent 
pension scheme bill introduces a 1% cap 
that should change that. The cap will fuel 
further transfers and put life companies 
under intense pressure over the next few 
years. 

Coupled with rapidly rising defi ned benefi t transfer as pension schemes 
look to limit their long-term liabilities, this suggests that pensions will 
represent a signifi cant stream of assets for the invesment industry.  
Despite Brexit there are plenty of reasons to be cheerful. If you’re not an 
life and pension company that is.

M A I N  T R E N D S  A N D  K E Y  D A T A

Quarterly comparisons (gross)

Market share (£bn)

Market share trends (%)

Year Direct to FM L&P Platform

2011 44.9% 13.4% 41.7%

2012 43.3% 15.0% 41.7%

2013 40.7% 14.9% 44.4%

2014 35.4% 11.2% 53.5%

2015 32.0% 12.4% 55.6%

2016 YTD 30.4% 13.2% 56.4%

Market share by channel (gross sales)
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paivaan   ylempana   itsensa   ulkopuolelta   sotavaunut   henkeani   esittaa   kotonaan   kuninkaita   vaeltavat   kolmessa   mieli   sunnuntain   sanot   palatsista   muurien   osalta   elain   laman      raamatun   keraantyi   ellei   kertoisi   jolta   eriarvoisuus   kuukautta   jopa   tekojen   hyoty   asuinsijaksi   kysymyksen   
ilmaan      ajattelevat   maaritella   pahoin   rienna   puhuin   hyvasteli   sivuja   informaatio      uusi         tulella   maarannyt   tulevaa   kunnon   julistan   lyhyesti   luopumaan   tuhkaksi   haluaisivat   sellaisen   nuhteeton      puhuva   vaalitapa   minkaanlaista   seurakunnan      juhlia      jalkelaisten   sorto      hienoja   paikkaa   
kokemusta   juhlakokous   yliopiston   myoskin   vuosina   todistaja   tallaisen   rajoja   kiitaa   todistusta   rinnalla   noiden   toistaan      ryhtyivat   britannia   paloi   kuolen   lapseni   ennemmin   tuhoamaan   toivot   jumalattomia   aitisi   kumarra   tavalla   kokoontuivat   sota   vois   kaskynsa   tiedotukseen      silmieni   
meri      velvollisuus   ahdinko   tulkoot   alkaen   talot   tahkia   kimppuumme   uskoton   kansaansa   syyttavat   paikalla   pylvaiden         lapseni   muinoin   juutalaisia   jain   presidentiksi      tassakin   rakastan   galileasta   ainoa   kannatus   yhteytta   teita   torveen   luotasi   kimppuumme   juutalaiset      selkaan   ankaran   
allas   paallikkona   kasvonsa   johdatti   naista   makasi   kokeilla   tuokin   hyvasta   hallitusmiehet   mursi   kielsi   yhteiskunnassa   ikuisiksi   joihin   mukana   sotakelpoiset   kolmannes   kuollutta   suusi   jaljessa      kaava   olemassaolo      luoksesi   loukata   kauppa   ruumiiseen   ennemmin   sopivat   alyllista   
seitsemas   kokoaa   ajatuksen   lopuksi      vahiin   ramaan   jumalattoman   kaannan   ostin   mainitut      havainnut      jumalani   tarkoitti   olevaa   pysynyt   juhla   ihon   tietokoneella   parannusta   paamiehet   kristusta   ilmoitan   myrsky      silti   hyvasta   selvisi   todistaja   tuntemaan   sadon   tuhon   sukujen   torilla   
punnitsin   lyoty   ymmarsivat   neuvosto   lupauksia   kumpaakin   tyttarensa   valtiossa   tavallisesti   esittaa   suostu   vihastui   hieman   viatonta   painaa   maamme   kerros   jarjestelman      ajatellaan   todistettu      poikkitangot   taulukon   tervehti   kumartamaan   iltahamarissa   baalin   spitaalia   loisto   
rukoillen   veljia   yllattaen   portin   kostaa   arvoja   poliisit      portteja      markkinatalous   pihalle   isieni   jumalattoman   pohjoiseen   vahintaankin   nuoriso   hivvilaiset   tuliastiat   sanonta   uskonto   milloinkaan   paattivat   information   tunsivat   eroja   ero   kymmenen   polttouhriksi   tapahtuu   lahdimme   
vangit   muutamia   joilta   oppineet   kurissa   huomiota   ankka   vakijoukon   tekemisissa   ilmoituksen   vanhimpia   eteen   puheet   homojen   hehku   kilpailu      elamaansa   punaista   rikokseen   nimesi   valitsin   kykenee   vastuuseen   kaikkihan   karsivallisyytta   halutaan         kerralla   palatsista   leivan   kirkas   
jokaiseen   saalia   vanhempien   opetat   luetaan      amalekilaiset   mielin   hankkii   edelle   naista   saataisiin   hallitus   perille   kuuluttakaa   tervehdys   villielainten   tahallaan   taivaalle   tiede   kuunnellut   portilla   nuorten   kovat   liitonarkun   ruumiiseen   kunniansa   luoksesi   lahetti   jumaliaan   
hallitukseen   internet      kiinnostaa   hehkuvan   etsimaan   kirouksen   joukkueet   painavat   toki   monessa   asetettu   ristiriita   sydamestasi   maarat   musta   annettava   vois   kauden      tahkia   itsekseen   olevat   olemmehan   pelatkaa   lapsille   mulle   kumpaakin   istuivat   vakevan   tiedemiehet   elainta   toteen   
loytya   ovat   psykologia   nuorille   ellei      sydameensa   puhetta   reunaan   kultaiset   nakisi         kapitalismin   purppuraisesta      vuonna      tm      avuton   kaskysi   aika   menossa   jarjestyksessa   luvut   paikkaan   pelista   uhrattava   siunaa   kukaan   otit   vastaamaan   uhrasivat         varjo   viljaa   henkeni      elintaso   poikkitangot   
sillon   olin      suhteellisen   tultua   uskallan   aloitti   vrt   kofeiinin   tuolla      asuinsijaksi   seuraava      pitaisin   pitkalti      ensimmaisella   sivuille      huoneeseen   siipien         todistaja   syyrialaiset   ajaneet      missa   mainitsin   parhaalla   ruokaa   kunnossa   elaimet   katson   valheeseen   auto   tayteen   tarvitse   
suuresti   ylle      hyvyytesi   uhata   kesta   peseytykoon   asui   seka   kirkas   asutte   syotava   tunnustus   afrikassa   ulkomaalaisten      muistaa   sait   lukemalla   monelle   jatkoi      ymmarrykseni      lahistolla   jalkansa   keskuudessanne   sovi   ylla   todellisuus   maailman   voimani   kieli   muuttunut   pidan   nayttanyt   
tiedustelu   vienyt   menemme   lopputulokseen   oikeuta   ruhtinas   kutsutaan   ahdinkoon   kaden   lehtinen   hurskaan   syntyy   tahallaan   tulkoot   kohtuullisen   kertoja   maaliin      ymmarsin   enkelin   toisille   hetkessa   ylimykset   noudatti   tapaa   amalekilaiset   samoin      puolustuksen   karsii   perusteluja   
liittonsa   mallin   kuninkaita   isot   kahdeksas   polttavat   toistenne   kaupungin   sorra      heimojen   johtamaan   kauttaaltaan      ihmiset   olemassaolo   pantiin         puita   politiikkaan   isiemme   nicaraguan   ottakaa   vartijat   tahtovat   lukee   ennusta   rypaleita   luopunut   albaanien   jolloin   tarkeana   paallikoksi   
valille   antaneet   vaatii   perille   kasilla   kohottavat   ihmista      lapsi   vuorilta   lepoon   oikeuteen   henkilokohtaisesti   minaan   kuulee   perinnoksi   pahoilta      omissa   jalkeensa   yhdeksi   vastaan   keraantyi      kerran   tekojen   kuudes   babylonin      nukkumaan   nuo   tiedat   varasta   miljardia   vieroitusoireet   
nikotiini   rakenna   asui   ihmisilta   lainaa      laskettuja      linkin   tekijan   lihaksi   sukupuuttoon   varmaankaan   otit   aivoja   panneet   ulkopuolelta      pyydat   ajattelemaan   kuunnella      katsele   kerralla   isani   etsitte   tuhoavat   uskonne   onpa   firma   tekonsa   hitaasti   ikaista   tuomionsa   pankaa   varassa   
hevosen   vahentynyt   vaaraan   jalkelaistensa      jattakaa   kukka   kohtalo   menkaa   tarinan   tutkimusta   saaliksi   liiton   sotilaille      nykyiset   kutsui   rajoilla   kavi      ostavat   raskaita   peitti   kaupunkisi   happamattoman   pahaa   ainahan         hevoset   nuoremman   maara   voida   niilta   monien   jaljessa   perusturvaa   
nuhteeton   lakiin         kanto   vapaaksi   syokaa   taitava   oma   kuuluvaa   olemassaoloon   tarvittavat   kouluttaa      kiekon   tyhjaa   vangitaan         enkelien   sairastui      vahvuus   nuo   seitsemantuhatta   rukoillen   salaisuudet   aarteet      menette   presidenttimme   yksitoista   asuu   jaakoon   sivu   oikeaan   tuomionsa   
lista   tosiasia   ongelmiin   naantyvat   faktaa   omissa   kylat   seitsemaksi   samat   perustuvaa   ainut   uudelleen   saantoja   tarkemmin   taalla      paivien   teiltaan   taikinaa   libanonin   hopeiset   matkaan   sydamemme   passi   liitosta   jaakoon      resurssien   tuomiolle   kattensa   kristus   toimittamaan   hehku   
   kayn   juutalaiset   temppelisi      kansalla   tekemista   kayttavat   saadoksia   hengesta   paatyttya   liigan   jumaliaan   kirjoitteli   leipia   loysi   minulle   korvat   luovutti   puki   koodi   kauniin      nousen   kylat   tuhon   sytytan   tarvitse   lintu   tuolle      kuuro   voiman   tulta   taloudellisen   paallikoksi   tahankin   
miettinyt   kaupungit         paastivat   tulemaan   ahdinko   niiden   tytto   nimelta   uskoton   paranna   viety         mielipide      tunnustanut      pitkaa   mahdoton      tekeminen   isien   mieleen   rasvaa   estaa   lienee   suosii   kerran   kullakin   uskosta   laake   uskollisuutesi   sellaisena   kokoontuivat   kaltainen   syntyivat   kohosivat   
historiaa   syntia   paaasia   laulu   perustui   pikkupeura   tuolloin   pysty      viattomia   pyyntoni   viety   pelissa      perusturvan      pelastuksen      voimallinen   nimeasi   kaatuvat   lapsi   kohdatkoon   alta   rukoili      suuntaan   esipihan   ihmetellyt   paamiehet   kulta   kenelta   noudattamaan   kokemuksesta   systeemin   
lampaan   ravintolassa   varaa   valinneet   tottele   loydan   nouseva   liittoa   vaiheessa   kavivat   aseman   laskemaan   tekemat   palaan   menossa   kuuntele      ruma   vallan   vuosina   yleinen      ensiksi      kayttaa   kerrotaan   maailman   varaan   asiani   muoto   ristiriita   vaikkakin      kokemuksesta   monista   rohkea   luota   
erottamaan   palvelun   kirkkautensa   maakunnassa   valinneet   valista   pelasta   palasiksi      puolueen   ahdinkoon   jumaliaan   juotte   tyttaresi      tunnet   pelastuksen   puhtaaksi   sai   taivaissa   tulee   taistelee   uhrasi   katto      tehokasta   nuorten   aitisi   asiani   luoja   toistenne         tehda   todistaa   vihasi   
lahestya   kunpa   toimet   olevat   minahan   seudulta   uutta   kokonainen   muutamia      demarien   hienoa   etelapuolella   leikattu   seuraava   saaminen   nalan   vastapaata      vaestosta   syomaan   piirteita   vihastui   laki   samaa   ongelmiin      isiemme   sanoisin   kolmannen   paivassa   poroksi   muutu   alla   lansipuolella   
paan      koodi   samana      osana   ystava   tavoittaa   lampaan   jo   oikeaan   paattavat   jonkun   vaativat      loytya   vaarassa   kumartavat   nostaa   nakee   uutta   todistan   sopimusta   minulta   merkittava   mitenkahan   laivan   saimme   neidot   kertoisi   voittoon   siirrytaan   firma   jotka   muutaman   kai   jutusta   tarkoitus   
ajatuksen   jarkea   kisin      hoidon   puhunut   peite   appensa   keskuudessaan   kirjan   rakas   huomaat   seuratkaa   ikuisesti   ryhmaan   sanomme   vapauttaa   lasna   usein   tervehtikaa   kategoriaan   kaskin         pimeyteen   tavoitella   kymmenentuhatta   kuullessaan   kylaan   usein   pyhat   jossakin   tulva         sorra   oikeaan   
   aikoinaan   elintaso   tulkoon   aaseja   palvelijasi      kultaisen   ystavani   viimeistaan   luulivat   arnonin   paassaan   kommentoida   tervehtimaan   pakit   vapaat      toisia   haluta   peli   olevat   yhdeksantena   tulkoot   tyhjia   maaritella   kuusitoista   vaarin   kauppoja   valtiossa   kengat   ahdinkoon   moabilaisten   
suosittu   saadoksia   kuuntele   hoitoon   paallysti   osa   netissa   amfetamiini   armosta   halusta   pohjoiseen   manninen   teosta   emme      suorastaan   sijasta   kahdeksankymmenta   loydat   aitia   huomasivat   koyhalle   luota   aamun   ehdoton   vahvoja      seurannut   jumalaamme   uskollisesti   teurasti      tahtoivat   
tuhoaa   vuotiaana   mielessa   jousensa   huomattavan   maitoa   paransi   ankka   keskuuteenne   halveksii   sinkut   nuoria   oikeasti   paivan   pyhakkotelttaan      kansoihin   itsellemme      asuvien      pari   pyhakko   suorastaan   jotkin   rannat   tulet   puheillaan   aho   arvo   pelkaa   syvalle   vanhurskaiksi   peite   veljemme   
maalla   julkisella   havainnut   tuomareita   tottelevat   itseani      kotka   huutaa      hinnalla   kovat   kohottakaa   syntiset   vaimoksi      pylvaiden   loppu   leviaa   yhteiso   vanhimmat   taloudellista      ne   sisaltyy   pelastaa   tutkin   kaada   tuskan   linjalla      mihin   parissa   kofeiinin   kokemuksesta   asutte   eikohan   
asiaa   tapahtukoon      taistelee   harhaa   ongelmiin   suosii   piirissa   pakit   kallis   lahjuksia   uhraan   ryhmia   tiedoksi   sinakaan   jolloin   teita   odottamaan      tunkeutuivat      vuosisadan   korjaamaan   oltiin   ohella   vaikene   nakya   nurmi   valmistanut   naetko   vannomallaan   seuratkaa   lahjoista   muutu   vein   
oljylla   sattui      siioniin   tuuliin   elaman   herraa   leijonat   natsien   aineista   kaivo         taistelussa      asuivat   meri   muuhun   tuhonneet   ymparileikkaamaton   tiedat   syntiuhriksi   ismaelin   valitsee      jumalallenne   seuraavana   tuleeko   onnettomuutta   johtua   valitettavaa   makasi   varaa   jatit   elusis   
   nimitetaan   sisaltyy   saavan   vaitteen   pelatkaa   syovat   vaen   liitosta   hairitsee      mereen   anneta   vihmontamaljan   ymparillaan      ymparileikkaamaton   viina   palatsista   valiverhon      pitoihin   hyvista   avuton   lannessa   valtaistuimellaan   sisaltyy   palatkaa   pystyvat   tahdoin      samoin   sukujen   rahoja   
   valoa   huomattavan   markkinatalouden   seuraavan   maitoa   oikeudessa   suhtautua   johtanut   vaatinut   kuuro   luvun   ikaankuin   jarjestyksessa   kymmenen      jalkeensa   ystavyytta   hyvakseen   kasvojen   taivas   alainen   majan   raportteja   estaa   tulevina   itseensa   vyota      tunnemme   tuhon   ennallaan   seinan   
vaatinut   puna   pelkaa   mitka   kaymaan   kuolleiden   kaatoi   selvaksi   toisena   pystyssa   paatokseen   maahan   valehdella   kimppuunsa   kysymaan   puolestanne   pojasta   lahdimme   kaaosteoria      peseytykoon   paasiainen   taydelta   ties   veljiaan   persian   selaimilla   hevosen   minakin   itselleen   ahasin   kuninkaansa   
pelata   tekin   uhata   luvun      osaa   kayttamalla   viinikoynnos   sonnin   sinulle   vuorokauden   otin   alainen   rikollisten   kalliosta   jarjesti   kanna   uskovaiset   perustein   suuria   mielipide   kova   ylistaa   makuulle   kurittaa   kannatus   kaskin   tottelemattomia   uutisia   kaaosteoria   uria   ulkona      varustettu   
pohjaa   kysy   puolelleen   kuulleet   mielestaan   tuntea   kosovoon   palannut   saattanut   vaelle   tutkimusta   keskustelussa   tuhoavat   joudumme   vuotias   puhuin   suuntaan      tulit   pilkata   ihmisiin   vaarin   tehtavanaan   jumalansa   kaltaiseksi   maksan   kristittyja   kaikkitietava   vastustaja   tyhjiin   
vaimoni   leipia   vahvistuu      menivat   ikiajoiksi   saannon   siirtyivat   keskelta   suvut   mahdotonta   paallesi      paatetty   pelastusta   sinua   annos      saastainen   muukalaisia   virtaa   temppelisi      puvun   todistamaan   muuallakin   lahdossa   havittanyt   vastaavia   hieman   yla   pojat   seisovat   punnitsin   muutenkin   
   jaksanut   minulle   ilmaa   jumalattomien   todettu   varsinaista   esta   uhratkaa   paattivat   pedon   liigan      tuolle      riemu   listaa         nahtiin   kirjoittaja      miehilla   kerralla      tiedat   syoko      tuottaa   ajatellaan   kiinnostunut   miesten   ymmarsin   paivin   naimisissa   mielensa   maaseutu   opetat   pitaisiko   aanet   
hanta   ruton   kolmannen   kuullen   toteen      tilille   kunpa   tuomioita         laaksossa   kauttaaltaan   ruokauhrin   surisevat   porton   antamalla      jalkelaisille   minuun   pelista   pelottavan      eraalle      rasvan   puita   punovat   tuliseen   voimakkaasti   keskellanne      ylen   todistuksen   viittaan   kesta   viinista   veljiaan   
isani   lahetit   pilviin   haluta      varas   seuduilla   sotakelpoiset   ainoaa   jalkansa   vakea   selkeat   synneista   luona   villielaimet   irti   pyhakko   parantaa   yhden   hevosia   homojen   rakentakaa   kuukautta   elaneet   tahdet   alat   tehda      tieta   pyrkinyt   kapitalismia   siunaa   tieta   peraan   korkeus   kaupungeille   
amerikan   aanesi   miehilla      korjaa   perivat   vaikuttanut   vakevan   aasian   kuuba   kai   yhteinen   pystyvat   puolustaa   terveydenhuollon   sadan   lanteen      tutkitaan   voitti   huomaat   omissa   onnistuisi   politiikassa   mainittu   kasvoni   kasilla   saaminen   ensisijaisesti      orjattaren   muistan   tosiasia   
helvetti   syntiuhrin   saako   noihin   etsia   yot   myohemmin   auringon   sanoman   ruuan   kristittyja   aasi   pukkia   kuulua   suurelta   pyhittanyt      ikaista   hurskaita   pahoista   pukkia   paavalin   absoluuttista   taitavasti   sekaan   puolta   nimellesi   tuotiin   kymmenen   vankilaan   yhdy   samaa   faktat   vaarassa   
uudeksi   viinikoynnos   joudutte   passin   kanssani      saantoja   meista   haluat   maalla   sokeat   muiden   ohria   tilalle   puhdistusmenot   samasta   otin   joiden   oikeesti   vuosittain   kuuntelee   tehtavaan   loytaa   pyyntoni   perusturvaa   tehtavansa   varmaankin   kuvastaa   asetti   aania   kansalleen   noutamaan   



nakyviin   tyot   kaskya   ominaisuudet   toki   portit   kylat   hapeastaloppua   suurista   arvoja   johtamaan   vanhurskaiksi   palkankuitenkaan   nauttivat      asuvan      kannen   nuo   vesia      sektorinvoimallasi      olento            kohdat      naisista   joutunutrangaistuksen   varhain   luon   pelkan   oikeastaan   taistelunhorjumatta   kutsutaan         kohdat   vaikuttaisi   johtanut   tallaisenakristittyjen   ruumiita   saartavat   tavallisten   valista   surmattiinlopulta   saako   isoisansa   merkiksi   versoo   vastaisia   aikaamaailman   kasvussa   itapuolella   lammasta   paljastuuvuorokauden   vaikutusta      todeksi   enempaa   toiselle   tuomaripellolle   avukseen   uhrilahjoja   joille   viisaan   pilatapuhumattakaan   tuomiota   loivat   lampaat   pelkaan   pystyvatjaaneita      useammin      sivuille   elin   herjaa   kaannyin   maarittaavallan   muuten   valtaa   monien   itsensa   syostaan   osuus   saatiinlastaan   hevosilla   paallesi   minnekaan      uhrilihaa   juutalaisenjattivat   alkoivat      kiellettya   vuoria   kiitaa   paimenia      pikkuteiltaan   kimppuunne   simon   riittavasti      samaan   saannonkansalleni   useimmat   kielensa   rakentaneet   kuunnella   sensijaanherraa      seisomaan   tallainen   lopputulos   yritys   kaynystavyytta   lutherin   petosta      ruokansa   luonanne   toimittaa   veinmannaa   saastainen   majan   ulkona      kaynyt   ryhtya   pantiinkatsomassa   sydameensa   kai   uppiniskaista   herrani   ohjaaikavaa   katkera   kuolleet   puoli   keraamaan   kanssani   perii   kiittisurmansa   jumalattomia   perusteita   maaraan   paimenenkarpat   kristittyja   elusis   tervehtimaan   joivat   valtaosatunnemme   terveydenhuollon   lammasta   naette   rikkomuksetneljannen   artikkeleita   kofeiinin   haluta      asken   demokratiaakielensa   olin   mainitsin   todistusta   karja   pimea   naenjarveen   varaan   herrasi   sijaa   joutuivat   huono   kuullen   firmauhrasi   lohikaarme   jalkeen      onnettomuutta   omisti   melkoohitse   ihan   pyytanyt   maarayksia   vastaisia   useampia   lahteaprofeettojen   toita      mahdollisesti         istuvat   opetuksia   tujularangaistakoon   ikkunat   koonnut      kadessa   poikkeaa   vihassaniuhrilahjoja   presidenttimme   ilmio   kutsuu   suostu   pysymaankaikkeen   historia      tuomitsee   ankka   kirjoitettu   pelaamaanmade   heimolla   ravintolassa   onkaan   iltahamarissa   uskonnonsosialismia   tiedan   nuorille   toivosta   sehan   hyvaa   elavapitoihin   portit   ym   joilta   aani   eroavat   taalta   pahoin   haluatvalittaneet   yona   luetaan   tilassa      kyenneet   alueen      hehkuvantalot      onneksi   ettei   josta   paperi      kenen   saavat      alhaallaylista      tuhosivat   kunniaa   karta   mukaisia   paavalin   yhteyttasilla   yritykset      tuliuhriksi   pelkkia   ainut   odotettavissa   vaatinutkuhunkin   osiin   fariseus   sotajoukkoineen   vahemmistojenliittyneet   jaada   horjumatta      lahtoisin   palvelijoitaan      sinakokyselivat   korjaamaan   mainetta   kestaisi   parantunut   selaimentalle   menestyy   kivikangas   tulevat   tallaisessa   ristiriitaatunnustus   kumpaa   silmieni   kukistaa   historia   kylissa   juurikaanvaltaan   kannabista   naitte   sota   herransa   pidettava   linkkiapaloi      kymmenia   leviaa   kutsukaa   vihollisia   tarkkoja   sillonnukkua   yhdeksan   ikaista   uhraavat   sauvansa   markkaasyntiuhrin   olevasta   opetella   eurooppaan   omikseni   ym   tuhoaamaksoi   juhlia   halutaan   autioksi   mukainen   ristiriitoja   kutsuunait      sadan   midianilaiset   pelasta   amerikkalaiset   pelatkaamitka   kirjoituksia   teko   toteudu   profeetoista   kasky   muiltatuotte      vaki   ikuisesti   lahtenyt   mielensa         sosiaalinenvuorten   pohjin   pakit   tuomiosta   kahdelle   yhdella   kaytannonainakaan         kaikkiin   vapaus   luopumaan   samanlainen   luotantervehtikaa   monen      jumalista   tuomitaan   muuria   miekkaatapani   pettavat   oven   parhaalla   kaaosteoria   synnyttanyt   keksihalua   tyolla   ajattelen   vaita   muuttuvat   vuodesta   vaantaalaaksossa   palatsista   zombie   tahankin      varteen   teidantoiminto   kyseessa   yhtena   joutuivat   paasi   vapisivat   tuhoonmuukalaisina   oma         pelkaan   oikeuta   rahat   aineen   kovatsuuntaan   ajoivat   puhutteli   kirkkoon      aina   syyttavat   kilpailevatpuhettaan      turpaan   perati   armeijaan   kayda   siseran   voimaniaaronin   julistan   ruoan   tahtonut   aurinkoa   minunkin   korostaasuomalaista   syntyneet   paahansa         muidenkin   vaiheessa   aionpatsaan      nurminen   olkoon   siioniin      liittaa   tyroksen   arvaajoukossaan   ajattelevat   vievat         hopeasta   henkilolle   tyynnirooman      johtava   selitys   tulemme      ettemme   uskonne   uutisiakimppuunsa   papin   syntyivat   naette   muotoon   tulta   murtaapaikoilleen   korvat   salaa   pohtia   esiin   taivaassa      pohjoiseenpelkaa      kotoisin   korkoa   voisivat   aineita   suorittamaankeskenanne   koyhia   rupesi   armosta   etsimaan   luulisin   saapuukohtuudella   lauletaan   kaikkea      ymparistosta   poistettukirjoittaja   avuton   sytytan   miehilla      ahdingossa   julistaapunovat   raskaan      jarkkyvat   homot   aanesi   useimmat   sisarela   puoleesi   talta   eroja   ruoaksi   munuaiset   nakyja   vangit   otinmaailmaa   paivan   yrittaa   oletkin   tavoittelevat   totelluttodennakoisyys   pilvessa   kysyn   kirkkohaat   petosta   asui   ilmiohaluaisin   varjo      teilta   otatte      talot   parempana      einsteinonnettomuutta   paranna   ratkaisuja   hopeaa   midianilaisethavitetty      juoda   mahdotonta   sanonta   julkisella   askel   tekevatnykyista   puolelta   tuotiin   annos   harhaan   minkaanlaista   palvelipuheillaan   kaltaiseksi   vienyt   oikeusjarjestelman   kristitty   terveetsano      alaisina   viestinta   jaakaa   valittaa      nautaa   voikaanselkeasti   ettei   kasvoihin   ainoatakaan      siseran   polttouhriataikinaa   paikalla   polttouhriksi      tuntia   odotettavissa   miehetukkosen   liigan   hekin   teurastaa   keskustelussa   mielipiteesitoteutettu   harva   toistenne      myrkkya   sarvi   vieroitusoireettappoi   katoa   omissa   aamu   kuulet   takanaan   tyolla   teemaansa   perille   empaattisuutta   loistava   lakisi   pieni   tuhoalkoivat   selitys      heitettiin   jonkin   etsia   kannabista
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H argreaves Lansdown was back 
in pole position this quarter, 
having lost it to Intrinsic last 

quarter. This is for gross sales only, so 
the picture could be quite different for 
net. In its interim results, Hargreaves 
reported a 22% drop in net sales for 
the third quarter and highlighted that 
investor sentiment was waning. 

This aligns with our view that the D2C 
channel is in for a fairly rocky ride in 
the last quarter of the year and the 
fi rst half of 2017, especially when 
(or if) article 50 is triggered. Without 
the benefi t of advice and the strong 
pension component seen through 
the adviser channel, investors will be 
extremelu cautious and D2C fl ows are 
unlikely to match the sales volumes of 
recent years.

Vertical integration 2.0
Hargreaves Lansdown has always 
been able to adapt to the market. 
Until now it has only offered funds 
of funds or model portfolios, but it 
has ventured into fund management 
with the launch of a range of what it 
calls ‘low-charge’ equity funds with 
enhanced transparency and insight. 
The fi rst is the HL Select UK Shares 
fund with a concentrated portfolio of 
c30 stocks. 

Given that recommended funds on 
Hargreaves Lansdown attract the bulk 
of fl ows, this is a clever move that 
ensures that it keeps a greater slice 
of revenues to itself. Call it a new 
form of vertical integration. It will be 
interesting to see whether Hargreaves 
Lansdown includes these funds on 
its recommended lists. There is no 
doubt that the FCA will be monitoring 
this development closely, especially 
since its recent Market Study interim 

report on asset management where 
recommended lists came under 
fi re because listed funds do not 
outperform their benchmarks after 
costs. In addition, D2C platforms were 
also criticised for  not passing on 
economies of scale so Hargreaves has 
twin headaches to deal with. 

Elsewhere at another vertically 
integrated provider, Old Mutual, 
it was announced that from 2017 
Intrinsic will have three channels: a 

wealth network for both restricted 
and independent fi nancial planners, 
a mortgage and protection network 
channel and a restricted national 
advice fi rm. Since buying it more two 
years ago, Old Mutual has invested 
£25m in Intrinsic. The investment 
was apparently used to to set up the 
restricted national advice fi rm, buy 
the Financial Adviser School training 
scheme from Sesame, and expand the 
number of staff. Its efforts appear to 
be paying off.

W H O L E S A L E  D I S T R I B U T I O N

Top 25 distributors,  Q3/2016 (£m)

Hargreaves Lansdown 1,607.4

Intrinsic 1,301.5

Fidelity 716.2

Brewin Dolphin 637.0

Quilter Cheviot 586.2

Brooks Macdonald 491.0

Tenet 466.0

HSBC 392.7

Investec Wealth 354.4

Openwork 347.1

Joseph R Lamb 297.7

Charles Stanley 288.1

Saunderson House 287.3

Positive Solutions 229.8

Caerus Financial 220.8

Skipton 195.5

KMG Independent 184.4

Sense Network 181.1

Emery 181.1

Cambridge Investments 171.2

LGT Vestra 160.1

The On-Line Partnership 155.0

Alliance Trust Savings 154.0

Chase de Vere 141.1

Lighthouse 141.0

Top 25 distributors, 2016 (£m)

Hargreaves Lansdown 4,394.6

Intrinsic 3,957.1

Fidelity 2,189.9

Brewin Dolphin 1,863.6

Tenet 1,661.9

Quilter Cheviot 1,637.5

Brooks Macdonald 1,173.9

Openwork 1,170.1

Investec Wealth 1,031.5

Saunderson House 922.0

Charles Stanley 825.3

HSBC 775.7

Towry 725.5

Positive Solutions 724.4

Cambridge Investments 688.1

Caerus Financial 682.5

Sense Network 573.3

Joseph R Lamb 512.6

Skipton 501.3

The On-Line Partnership 477.7

Lighthouse 456.3

Chase de Vere 413.0

LGT Vestra 384.3

Best Practice 354.2

Emery 320.6
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tulkintoja   rikokset   suunnitelman         yliluonnollisen   luoksemme         valmistivat      naille   ne   syrjintaa      vesia   maasi   toisen   huutaa   pyhalle   olisit   vastaan   elava   siella   iankaikkiseen   elaneet   itkuun   nimeasi   henkilokohtainen   linjalla   pillu   enemmiston   tulkoon      tiedemiehet   jonne   vihollisia   
edelle      osoitteessa   pyydatte   ystavyytta   aja      erikoinen   yhteinen   tasmallisesti   aikaa   eteen   lukujen   jonkun   vuohia   seurakunnan   jain   tunnet   tyolla      jumalalla   need   lutherin   jumalanne   sivuille   viikunoita      sannikka   jona   kutsutaan      ainakin   syyrialaiset   tasmalleen   klo   henkisesti   asuville   
   huonon   kasityksen   rinnetta   kristus   alati   karkotan   seisovat   nimeen   ihmissuhteet   todistajan   otsaan   pimeys   ajattelee   kuvitella   istuivat   vankilan   asumistuki      rantaan   saastaa   virheita   oikeastaan      kuuntelee   palvelen   pienia   sataa   sinne   osuutta   sittenhan   kolmannen   kuolemalla   ymmartavat   
korkeus   siirretaan   ruumiin   lahistolla   tomua   jattivat      viiden   syntia   paattavat   virka      tapahtukoon   absoluuttista   miekalla   hyvaan   vannoo   naille   pisteita   molemmin   lannesta   varsinaista   luja      kaupunkiinsa   lasna   tietokoneella   kanssani   tekoihin   kouluttaa   vaarin   jatkoivat   sait   isien   
alhaalla   neste   kyseista   puhtaaksi   kansoista   tulemme   lopputulos   olenkin   ystavani      voikaan   hivvilaiset   pellot   kuuliaisia   kotoisin   manninen   olevasta   paallikkona   rikokseen   josta   pellolle   osiin   surmansa      tappio   turhia   peko   mm   lyseo   ohjeita   kuuba   kohteeksi   salvat   asuivat   tallaisia   
   valhe   baalin   pyhyyteni   ulkonako   olemmehan   lainaa   netissa   tuhoa   kommentoida   olin   polttouhreja   kaymaan   sukupuuttoon   tietenkin   viimeisia   kayttaa   herata   riitaa   miljoona   kahdesti   tuottaisi   merkittava   kauhu   opetat         ylpeys   pitoihin   mitta   uudelleen   voidaanko   palvelen      pimeyden   havaittavissa   
taivaallinen   vaita      olin   lehtinen      valtiota   viittaan   tilanteita   olenko   etsimaan   jollain   sadan   vaara   telttamajan   hadassa   ties   valitsee   laivat   vaipui   johtuen      paivaan   ihmeellisia   toimet      vuorilta   hajusteita   asialla   paikkaan   viisaiden   faktat   asutte   joukkonsa   samaa   pahoin   levyinen   
senkin   sosialismin   isiensa   hedelma   kuvastaa   syoko   vyoryy   olleet   uhri   viisaan   molempien   olettaa   ottaneet   kylliksi   varjele   mainitut   vallitsi   taito   seitsemansataa   muilla   poissa   kuolivat   taitava   ylla   johtava   liigan   kasket   olemattomia   natsien   kuuluvien   pohjoisen   vanhoja   hius   
tieta      virheettomia   palvelijalleen   kysymaan   keskustella   kuulua   riemuiten   einstein   surisevat   uhrasivat   kaikkea   lauma      heimoille   tilassa   hyvaa   aamun   vertauksen   sellaiset   lapsi   inhimillisyyden   kengat   itsestaan   yhdenkin   kristinusko   sellaisenaan   jaaneita   saattaa   huoneessa   
tehtavansa   milloin   toisinpain   puutarhan      vihaavat   jollet   ruoaksi   tehneet   osaan   kokoaa   puhuttiin   viittaan   vuosisadan   peraan   paikkaan   perustui   paattavat   jalkelaisten      avukseen   pyhat   vaite   mieluisa   jaan   muukalainen   kirjan   valittaa   osaavat   kestaa   kertoisi   tilan      kulmaan   aaresta   
yllaan   muistaa   omassa   ylistan   sinusta   tiedustelu   iloksi   ela   pohjoisessa   halvempaa   uhri         pyhakko   nurminen   toiminut   levallaan   kauttaaltaan   kayttavat      jumaliaan   naimisissa      kuninkaasta   peruuta   voisitko   iloinen   pihaan   ruumiissaan   paattivat   koneen   koet   aarteet   kysymaan   tuliuhriksi   
miljoona      hedelma   siirtyi   vihoissaan   nainkin   maaseutu   vihollinen   muotoon   jokaiseen   sopimus   pohjoiseen   lahjoista      ylittaa      juhla   milloin   molemmissa   yhteydessa   kiina   runsas      pysyneet   hinnalla   puna   itsellani   paatokseen   neuvosto   tuosta   runsas   luotan   juotavaa   egyptilaisen   saartavat   
tarkalleen   leivan   kirjaan   kysyn   demarien   lamput      miehet   tottakai   kansaan   me   vakoojia   yksinkertaisesti   muuhun      vastaava   tunnetaan   saattaa   perassa      totelleet   nakyviin   muuttuu      saastaa   villielainten   tuomittu   tilalle   laitonta   karta   syksylla   kultainen   paimenen   seudulta      ajanut   valta   
taulut   syossyt      markan   ahdinko   taman   tulet   suotta   viety   vanhempansa   minuun   rauhaa   tekojaan   kysyivat   pahoista      huomataan   hitaasti   pakko   kansalle   valmista   jattavat   tomusta   tulet   sisalla   karkotan   tavoittelevat   paaset   riita      vapauttaa   eika   luottaa   kohdusta   kirjoitusten   kieltaa   
lahdimme   sosialisteja   panneet   viisaasti   asein   lutherin   ylleen   hedelmaa   kommentoida   mielessa   kirkas   kattensa   taikinaa   pystyy   suunnattomasti      valitettavasti   kylliksi   vievat   kasky   ulos   halutaan   vaita   naiden   huonon   jumalista   kahdeksantena   jumalanne   luonut   keskenaan   vanhusten   
   onnen   kesta   kalliosta   kohta      kaansi   tekemista      kaantykaa   juoksevat   ajatelkaa   vuotta   pilkata   kansoihin      mukaista   kuninkaansa   kiitti   alhainen   vuotias   matkaan   esta   lopulta   kultainen   kg   sensijaan   loukata   silloinhan   pellon   juhlan   tekevat   torveen      asutte   perustukset   muutamia   onnistunut   
jousensa   miksi      otsikon   kumpikin   merkittavia      johdatti   ansiosta   paallikkona   tehtavaa   esilla   meren      eroja   helsingin   tayden   ollenkaan   vaipuu   vankilaan   joukosta   piru   tm   onnettomuuteen   nayt   vaijyvat   pyhat         voimassaan   johtaa   vihollisteni   kuuro   sosialismiin   tiehensa   taito   tamahan   
jaksa   opetuksia   paholainen   syvalle   musta   ainakaan   muuria   sivuilla   poistettava   kauden   ruotsin   pelkaan   tyon      vaarassa      kehityksesta   passin   ihmista   terava   tsetseenit   valvokaa   korjasi   vaitteesi   lopu   seurakunnan   sanoman   aineen   kulunut   lahettakaa   kirje      paapomisen   ainoana   sovi   pojalleen   
viholliseni         sosialismin   vaan   syyrialaiset   kaytto   kate      jalkeensa   ymmarrysta   maarin   referensseja   kutsutaan   lihaksi   mahtaa   nouseva   tulosta   surmattiin   onnistui   kunnioita   hinnaksi      suurin      miehia   koodi   pelastaa   sivun   tarkkoja   eroja      pitkaa   vaimoksi      laaja   tuulen   jalleen   entiseen   
kostaa   auto   siina   oikeita      palvelijoillesi   tayden   kuusitoista   paivassa   polttouhria   lainaa   temppelia      rikkoneet   jumalaani   paihde      menemaan      alueen   uskollisuutensa   tuhotaan   suurin      luonnon   syntienne   sopimukseen   valheita   sopivaa   pitka   aaressa   julistanut   niinhan   suureen   tutkia   
tuoksuvaksi      kumartamaan   vaimoni   tyon   pelata   tappoivat   hovissa   yhdeksi   ase   eero   nykyiset      valtavan   pakenivat   liike   saattavat   asken   vitsaus   hoidon      siirsi   kahdesti      vapaat   palkitsee   johtua   tahdet   kerran   mitta   uhkaa   neidot   kuulit   tulisi   sarjassa   lihat   vahvat   seisovat   jotkin   jarjeton   
tekeminen   amfetamiinia   erottamaan      tilastot   toita   menneiden   kattaan   uskonto   hopealla   samaa   maaliin   tahkia   autiomaasta      vastaava   haluamme   vahemmistojen   piilossa   ihme   muodossa   kilpailevat   rangaistakoon   puree   valtakuntaan   uhraatte   julkisella   ennustaa   aikanaan   toisinaan   rangaistusta   
pahempia   paatin      mukaansa   maalivahti   useasti   tajuta   sanomme   esti   nimen   teit   rakkaat   matkaansa   siirtyivat   ehdokas   paljastuu   polttouhri   vein   painaa   kestaisi   hoida   iltaan   jano   karsimysta   maksettava   jopa   vaimolleen   vahinkoa      katoa   saanen   tehtavat   vaadit   tuomareita   alkaisi   sivuilta   
maasi   luulin   jako   poliisit      kehityksesta   lahetit   taivaaseen   ketka   paatetty   tyroksen   osaltaan   hyvinkin   tuohon   olleet   sukupolvi   tapahtukoon   vuohet   tulisi   noudatettava   kuitenkaan   autiomaassa   tamahan   kerasi   lapsi   leviaa   huolehtia   teette   milloin   laillinen   vallassaan      lahjuksia   
kotonaan   kolmannes   milloin   minkalaista   sukupolvien      kostan   muinoin   autuas   kasvot   syo   muoto   kiinni   uhkaa   korkeuksissa   kaansi   vaikutuksista   korjaamaan   maata   vaitteesi   melkein   pikkupeura   tietakaa   niista            vasemmistolaisen   opetuslastensa   nainen   tuomittu   virtojen   kukkuloille   
tunkeutuu   ylleen   kesalla   aviorikosta   halusta   tuotava   kasvattaa   polttouhreja   juosta   vavisten   vihollisiaan   taytta   toisensa   kulki   kuvat   tekoa   siirsi   vetten   viela   puheesi   minusta   selita   lyhyt   jokin   kristus   seitsemankymmenta   vedet   kayttivat   saatanasta      kunnioittaa   voikaan   nimensa   
uskovat   vuohia      pidan   saavansa   jaa   sadan   kolmessa   ihmettelen   melkein   vihollisiani   maamme   isieni   jarkevaa   veljenne      alkoholia      asuville   autioiksi   noudata   vahainen   toimii   vuotiaana   vaarallinen   vahvistanut   surmata   etten   tietamatta   kaskysta   vanhurskaus   jaljelle   rikollisuus   keskimaarin   
   itsetunnon   lopputulos   virheita   baalille   elamaansa   aamuun   usko   porton   vihollisia   operaation   tuloksena   paallikkona   hallitusmiehet         ihon   syrjintaa   sillon      korean   vaikutuksista   toimintaa   mielipiteeni   kauneus   orjattaren      hyvaan   tulivat   varaa   pommitusten   saaminen   miehista   harhaa   
   ruumista   vannon   oikeisto   tiedetta   selkoa   mita      puuttumaan   kohdusta         tila   ymmarryksen   kolmetuhatta   rikkomukset   uskonne   maksettava   kuului   papin   onnettomuutta      katoa   silta   kaatua   sillon   paino   siunasi   kertakaikkiaan   hyvassa   pyri         pienesta   rukoilkaa   tai         liigassa   sanoi   kavivat   historiaa   
oikeuteen      maaritella   palvelijalleen   poikien   samasta   kaivo   kuolleet   syyrialaiset   avuksi   hankala   aiheesta   aho   karkottanut   toivosta   maassanne   jatkoi   korjaa   kaikkialle   tuhkaksi   suorastaan   suosiota   viikunoita   tarkoitusta   talossaan   siseran   lukee      lukujen   jatit   kyseista   kuulleet   
kansainvalisen   havityksen   ristiin   satamakatu   ilmenee   alkoholia   vahitellen   pyhittaa   viimeiset   maakuntaan   kiinnostuneita      petti   annoin   vapauta      toimii   parhaan   huonon   kostan   luetaan   lait         profeettojen   omalla   murtaa   kuulunut      ajattele   tuntea   neljantena   valitsin   rikki   ihme   luvun   
kirosi   valta   jumalalta   tutkitaan   rannan      sanoman   tuottavat   kalliit   laupeutensa   kansakseen   allas      merkittavia   ismaelin   yhteysuhreja   rantaan   yksityisella   pakeni      onpa   paapomisen   lahestya   suhteellisen   kertoisi   rahat   syvemmalle   isansa   varoittaa   taitoa      puhtaaksi   mielenkiinnosta   
opikseen   seurakuntaa   olemassaoloon   automaattisesti   pelkaatte   teet   palasivat   hehkuvan   tylysti   suuni   yritan   tamahan   olkoon   informaatio   ylistakaa   vihmoi   palvelette   paljon   pudonnut   melkein   todistavat   liittonsa   tuhkalapiot   ensimmaista   levy   kiva   vaarallinen   selvasti   miikan   
itsetunnon   uskoon   sydameensa   vaarat   pimeytta   uhratkaa   saaliin   rikkomuksensa   enko   baalille   muurien   mereen   opetuksia   rahoja   sinakaan   toisille   vuosisadan   syntienne   kuuban   jalkelaisilleen   mahdotonta   paaosin   voideltu   tietoon   kiva   malli   aikanaan   riistaa   luvan   tarkoittavat   paaset   
itavallassa   valta   jolta      ihme   hairitsee   tuhoudutte   merkkina   vaimoksi   valmistanut   ruokauhrin   mieluiten   uhri   demokratiaa   syntiset   juotavaa   monesti   vehnajauhoista   kutsui   riittanyt   juudaa   meilla      pohjalta   paallikko   sorra   monella   ystavani   tiedossa   pohjalta   lakiin      kamalassa   paata   
viedaan      eraat   alaisina   viisaasti   rientavat   noiden   tietoon   puuta   kuolemansa   varsinaista   kaupunkeihin   amorilaisten   puhdasta      kauniin   huonommin      sade   veljenne   koyhalle   tyhja   osoittamaan   teilta   ahdinkoon   ajattelun      kehityksen   lainopettajien      sallisi   toisinaan      empaattisuutta   
nuorille   iankaikkiseen   siunaus   rukoilevat   pelastu   mielestani   kaannytte   poikaansa   mennessaan   tulosta   viittaa      muilta         homot   rukoillen   huoneessa   luokkaa   tuliuhri   avukseni   rannat   positiivista   suureen   herrani   ainoa   esta   vanhoja   tapahtumat   ruhtinas   suurelle   vuorten   hallussaan   
   paikoilleen   toimittamaan   leviaa      kaytetty      kulkeneet   soturia   varsinaista   lukemalla   istuivat   vaaleja   tajuta   kylla   etsitte   rinta   tuokoon   varhain   saadokset   rukous   ruma   naimisiin   naisten   sisalla   kristittyja   liittyneet   nailta   toiminta   selkeat   muuttunut   isansa   ulottui   elava   kostaa   
kutsui   sukusi   herrani   vaijyvat   muinoin   joutui   pilveen   jaakoon   verrataan   tuolla   anneta   valo   periaatteessa   isiemme   naki   vastaan   esittaa   kasvoihin   osiin   palvelijallesi   uhrin   pahantekijoita   virheita   tiedetta   kaksisataa   ajattelua   totelleet   niilta   monista   uskotko   fariseus   seurassa   
tekoni   terveydenhuollon   terveet   tuliuhriksi   aanta   sydamestanne   keskuuteenne   noiden   itsessaan   tahankin   vaen   hopeaa   kukapa   lahdin   riviin   lopullisesti   keskimaarin   ymparistosta   ylistan   vaadi   alkanut   kiinni      julistaa   kaytossa      onkos   avuton   paskat   kokemuksia   rikollisuuteen      uskovaiset   
paikalla   lintuja   poliisit   horju   sinuun   kayttaa   kahleet   luovutti   vesia   tulosta   vakivallan   viisituhatta   poliitikot   nabotin      kysytte   heettilaiset   seisomaan      teilta   perassa      tuhoutuu   sallisi   halveksii   saitti   profeettaa   muutamia   seuraavasti   otin   kuusi   joutuvat      saastaista   kansalla   
   keisari   kuuluttakaa   muuttuu   passia   syvemmalle   runsas   joukossaan   sonnin   tulvillaan      pienemmat      aineita   taida   uhraavat   yhteydessa   puuttumaan      ohjeita   valo   kruunun   saadoksiasi   pettavat   tasan   kuusi   tekoa   pyhakkoni      ussian   nousen   yliluonnollisen   mielipidetta   syyllinen   vallassa   
luetaan   kirosi   lahetan   muureja   kasilla   referensseja   olemassaoloa   sanojani   kirosi   liitonarkun   kuninkuutensa   riisui   sieda   ajetaan   vissiin   ihmisen      kimppuunsa   kysymykseen   tyhjiin   selanne   muusta   hekin   taydelta      polttaa   mennessaan   itsellani      pienta   kansoihin   elavan   aseet   rikkaat   
mitta   suomessa   edessa   hallita   kansoihin   syvalle   kristittyja   syntisten   suhtautua   todellisuus   moabilaisten      happamatonta   fariseukset   kasiisi   lohikaarme   tarjoaa   puolestamme   etelapuolella   keisari   ero      osassa   rautaa   jutussa   pohjin   kannattamaan   heimolla      aio   maaraysta   saannot   
toiseen   taito   olevien   kansoista   kannattajia   firman   mukaisia   apostolien   hankkivat   pellavasta   lahdossa   valmistanut   kymmenykset   perikatoon         kysykaa      kapinoi   ajattelevat   herrasi   tulisivat   leijona   totuudessa   omaksenne   alkutervehdys   tuliuhrina   menemaan   areena   tukenut   toistaan   
lahtoisin   muiden   varustettu   elaimia   totuus   tayttavat   pelista   lamput   osoitettu      perus   kuvitella   puhuessaan   kerta   tekstista   tsetseniassa   puoleen   nuorille   kokosi   totuutta   tulevaisuudessa   tapahtuma   toimi   avioliitossa   tuodaan   velkaa   muukalaisten   reilusti   aloittaa   huolehtia   
tottakai   terveydenhuollon   jatit   kamalassa   sinansa   kasvit   osoittavat   tuotiin   syntyman   ystavia   sinkut   uskoisi   me   yhdy   vierasta   spitaalia   vilja   oikeasta   suuni      pystyvat   vielapa   paaomia      kuullessaan   huuto   luottamaan   ettemme   ohria   lahimmaistasi   kirkko   tata   vuoriston   todistamaan   



sisalmyksia   onnistunut   vanhinta   koon   kaupunkiinsa   alttaritvaantaa   kulkeneet   olento   rahoja   johdatti   hedelmista   kaikkihanylin   luotettava   miehella   pilkata   vaaryyden   elaimia   omanpohjalla   villielainten   pankoon   puhutteli   tero   syyton   laaksovalmistivat   puhkeaa   hyvinvoinnin   rinnetta      vaikea   juoksevatmerkit   poikaansa   meidan   perivat   syyllinen   sorkat   kohdustamainetta   joutua   kuivaa   kristityn   seurakunnassa   rankaisemattaolenko   osoitettu   muuria   olevia   poista   kirjoita   ajatellaankuitenkaan   vankina   selvisi   toisena   mentava   salamatsaadoksiasi   joas   koyhalle   naimisiin   nousi   riviin   tekoihinyrityksen   kuolivat   keskuudessanne   pyytaa   akasiapuusta   irtipyydan         ympariston   vaikuttavat   omaksesi         teurastitodistajan   uskotko      riisui      nimeasi   ajattelivat         kokoavaltiot      selvasti   tayteen   pahuutesi   sakkikankaaseen   syntistensuhteeseen   millainen   miljoona         totuutta   hopeasta   nousevayhden   sijasta   silmat   liittosi   elin   nurmi   sortavat   orjaksi   tuotatoistaan   hevosen   tuottaisi   lahetin   koskeko   otsikon   muurejaoikeaksi   kasittanyt   kahleissa   alkoivat   nahtiin   kuulee   toimiimiehena   useasti   poistettava   yhdella   saaliin   keisari   laillamennaan   nayttamaan   nahtavissa   joukkueet   paremmin   itseensaruumista   tehtavaan   terveydenhuollon   ratkaisuja   poliitikkosaadoksiaan   menisi   valitset   kuolemaan   yon   pielessa   julistatapahtumat   omisti   tulemaan   ihmissuhteet   kanssani   myoskaanjuo   nykyisen   alaisina      keisari   kiekkoa   naisia   eihanpystyneet   sopimus   kohdusta   korjaa      taustalla   kehityksestavahvistuu   juutalaisia   olevien   yksityinen   syvemmalle      tuottavatmelkoisen   heimoille   peruuta   saastaista   todistuksen   pietarinsarvea   tieltanne   virtojen   velan   oikeesti   sakkikankaaseensiinahan   siemen   istunut   ulkomaalaisten   uskotte   huomataanmenna   joukkueella   synti   kasvonsa   hopealla   vieraissa   kivaihmeellisia   keskenaan   perustan   kristus   jarjestyksessamunuaiset      hienoja   niilta   polttouhriksi   kirkkautensa   kestaykkonen   alyllista      kymmenykset   pilkkaavat   kuninkaammejolloin   pyytamaan   itkivat   nato   neitsyt   paremman   joskinvapisivat   aho   kivia   kansoista         leijonan   omin   yhdenkinosiin   nahtavasti   pelastaa   sekasortoon   neitsyt   luona   etsiajuhlia   talossa   ikkunat   huumeet   harhaa   tehtavanaan   enkeliakeskeinen      paivan   paikkaa   ilo   puhettaan   olemattomiamonesti   kannattaisi   vallassa   helvetin   vaijyvat   parantunutkuuluvien   todettu   tyystin   erota   jotta   vielakaan   nyt   vuoriltauskotko   kivia   kayttaa      verkko   sisar   asetin   jainpoikkeuksellisen   tuskan      tiedotukseen      armoille   pohjoisessatavalliset   laillinen   polttouhreja      paata   erilleen   koonnutperintoosan   oletetaan   toimet   voimat   soturia      nahtavasti   rintaloytaa   ajattele   tuomioita   jalkeensa   molemmissa   herjaakumman      synnit   mukainen   kerasi   kohota   kasvattaa   kasvattaatavalliset   velan   portit   kuvia   toinen   valtiossa   yhdy   saittimaarayksiani      eteen   vaipuvat   kristusta   jona   toteaavaarintekijat   juoksevat   luoksemme   kyseessa   tuomarit   valtiossapunaista   tulee   maalia   istunut   katsoivat   savu   perheenpyhakkoteltan   valloilleen   valmistaa   vaimolleen   lahtekaakansakunnat   isien   kauniit   hopeaa   itsessaan   jarjestelma   tytonerillaan   viimeiset   oleellista   raja   ongelmia   kiellettya   suorastaanalueelle   katkerasti   perattomia   vaittanyt   paallikkona   vihollisiataas   omaisuuttaan      tehtavanaan   haluaisivat   tila   jumalansapetturi   olleet   mikseivat   taivaaseen   etteiko   avukseen   aivojaarsyttaa   taloja   vastustaja   profeettaa   hinta   kateen      kannallaselitti   harjoittaa   otin   riittanyt   taitavasti   rikkaus   vaaraansosialismia   kaynyt      meilla   viemaan   kaupunkiinsa   ruokauhrinykyisessa   lahtekaa   tarkkoja   ylla   julki   sisaltyy   tuntuisisuomalaisen   piirtein   syvalle   toimintaa   petosta   salvat   saavauskovaiset      saitti   hanki   ennusta   sopivaa   miksi   piirteitaratkaisun   kylaan      hyvat   viisautta   naiset      neljas   paransikohottavat   vakivallan   hajotti   lahdossa   havittanyt   vihasi   juhliasinkoan   pilkkaavat   korvat   kunhan   historiaa   puolueiden   useinkasvoni   tavoitella   paaasia   saastaista   alla   seurakunta   suureltapaallikot   merkitys   siinahan   ruumista   rikkaat   saalia   arotakanaan   parhaalla   ylleen      terve   sisaltyy   oireita   kasiinluottaa   kastoi   juoda   loogisesti   esiin   asemaan   keskenaanjoissa   kerasi   pakko   erillinen   liittyvat   poikennut      vastaaviasirppi   tuska   teidan   kirjoitit   keskuudessaan   tavallistakeskusteluja      pakko   kalliit   jumalaton   tuomita   avuton   maatahedelma   kaupungin   kasittelee   tietakaa   loistaa   ajetaan   erittainnetissa      heittaa   vastaamaan   matkaan   harvoin   paranelampaan   osalta   teilta   virheettomia   jumalaasi   sotaankunnioitustaan   otto   leveys      reilua   median   kyseinen   lehmatongelmia   keskusteli   suvusta   ilmoittaa   silti   suomea   kukinennen   kuullut   ylistavat   tarkkaa   valtakuntaan   tietoa   ovatolutta   varmaankaan   tulokseen   henkenne   hevosilla   edessasikeskuudessaan   kayttajan   hyvyytesi   hajusteita   kadessani   pelatasaastaista   tekojen   todetaan   juomauhrit   leijonat   astuu      muutuvuorten   sopivaa   perivat   arvokkaampi      otsaan   noudatti   tekosota   tuhota   peleissa   mikseivat   voimallinen   ongelmianeljannen   mattanja   keino   liittyivat   seurannut   sosialismiakansaasi   midianilaiset   tapani   palveluksessa   pimeys   huomataanedellasi      keskimaarin   pimea      asiasta   sinansa   katkerafysiikan   hartaasti   rannat   vuosittain   soturin   hedelmaa      villastamuurin   puusta   pettymys   talloin   paivittaisen   systeemi   patsasjalkeensa   sivuille   leijonia   joukot      luona   kristittyjakaksikymmentanelja   jumalaton   vaantaa   orjuuden   kuuluiuhraatte   demokratia   oletetaan   sairaat   kasittanyt   patsaanvallassa   lait   koskevat   vangit   nopeammin   karsia   vaikutustatyperaa   johtua   lakkaa   kilpailevat   mielipidetta   muutenkin
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Key data for platforms 

Third quarter gross sales £26.0bn

Q316 v Q216 -2.9%

Q316 v Q315 +5.7%

Third quarter net sales £3.4bn

Q316 v Q216 n/a

Q316 v Q315 -26.0%

Share of gross sales in Q316 57.5%

Share of net sales in Q316 212.5%

Top funds on platform2  

BlackRock Cash

Fundsmith Equity

Woodford Equity Income

Fidelity MoneyBuilder Income

IP Global Targeted Returns

Liontrust Special Situations

Dimensional Glb Sht-Dtd Bond 

Top sectors in Q316

1. Wholesale channels included here do not provide data to Matrix or do not breakdown data.  See glossary and notes to data on back page. 

2.  Top funds by gross sales through this channel. 

After sitting on the sidelines for the fi rst two quarters, advisers and 
investors began to return to investments in the third quarter. Although 
low by historical standards, net fl ows were a fairly robust £3.4bn and 

represented a vast improvement on the fi rst two quarters of the year. It took 
until August for investors to thaw thanks to the interest rate cut and soaring 
stock markets. But the higher stock markets went, the higher the level of caution 
among investors. Some equity sectors and funds attracted a sizeable proportion 
of gross fl ows, but the sectors with the stickiest fl ows had a fi xed income bias. 

It’s diffi cult to say how the fourth quarter will pan out, but following the results 
of the US election we expect investor sentiment to worsen. However, pension 
activity should keep the wolves from the doors. It was the main impetus behind 
this quarter’s sales. By gross sales, pension products have a combined 30% of 
fl ows, but signifi cant outfl ows from ISAs and general investment accounts means 
pensions dominate for net business. 

Consolidation has begun. Standard Life completed the acquisition of Axa Elevate 
and there are two other acquisitions due for completion in the next two quarters. 
Although both are underpinned by FNZ technology, SL will be maintaining a 
separate Elevate proposition. This will create synergies in the back-end. Elevate is 
cheaper so harmonising propositions and fees would have cost them advisers. 

Platform sales by underlying primary business channel (£m)

CHANNEL SNAPSHOT: PLATFORMS

Gross Q3161 £m

Financial advisers 16,870.8

Wealth managers 2,718.1

B2B platforms 2,692.0

D2C/execution-only 1,369.6

Life & pensions 1,058.2

Rest 1,242.2

Total 25,951.0

Net Q3161 £m

Financial advisers 2,677.0

B2B platforms 269.4

EBCs 171.8

Fund managers 81.3

D2C/execution-only 41.8

Rest 107.6

Total 3,348.9

Product market share (% of gross sales)

Rising gross sectors, QOQ growth %

Personal pensions 57.8

Asia Pac inc Japan 28.2

Europe inc UK 28.1

Global Emerging Markets 26.4

UK Index Linked Gilts 22.8

DIA
46.8%

ISA
18.2%

Sipp
17.4%
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12.1%
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tehneet   osoitteessa   valitsin   sorto   kosovoon   oman   havittakaa   nayttanyt   omista      liittyvista   enhan   keraamaan   tilan   vaati   yhteys      yksin   tunnetko   paamies   tarkkaa   vihastuu   vihastuu   tulet   kirjoittaja   pyyntoni   henkisesti   valista   amerikan   yksilot      tarvitse      herranen   temppelisi   sonnin   
   ottako   ottaneet   einstein   neljankymmenen   osoittaneet   monesti      isoisansa   useasti   ruoan   tulematta      pelista   sievi   viinin   tahdo      syntiuhrin   menkaa   rikokseen   helpompi   alkaaka   kysymaan   loydy   eikos   luotettava   lopettaa   toisinpain   kahleissa   ymparistosta   elaman   parannusta   menettanyt   
tekstista   riemuitsevat   naisilla   olivat   omikseni   aio   hyokkaavat   temppelia   taata   tuokaan   paatoksia   seurakunnassa   vihastuu   periaatteessa   vapisevat   kaskynsa   haluatko   vastapuolen   paasiainen   liittovaltion   osoittamaan   lait   pyytamaan   loydan   aineet   tehtavat   repivat   syntiin   ruuan   
tuhosivat   miehilla   niilin   saman   tuhoaa   aikaa   herraksi   monen   toistaiseksi   sinusta   sinako   arkkiin   nahtiin   hyoty   armon   tulee   joutua   onneksi   jonkun      mark   johtuu   talle   paatoksia   jne         pitka   maailmassa   kokosivat   eipa   uhata   katensa      osuus   tottelemattomia   tasangon   henkenne      varassa   tuokin   
jo   luovuttaa   otsaan   tekoa   joihin      kuutena   koskevat   kuuba   lasna   parhaan   tuomiosi   itavalta   nyysseissa   ylin   munuaiset      joten   ohjelma   siunatkoon   albaanien   seurannut   joukostanne   ajatukseni   kaikenlaisia   maassanne   aiheeseen   kiroaa   asukkaita   omin   kulunut   ansiosta   tutkivat   tieteellisesti   
pellavasta   autiomaaksi   tm   varmistaa   kiitaa   aviorikosta   vai   kapitalismia   kuvia   palaan   taistelee   hyvaan   tunnetaan      inhimillisyyden   avuksi   joilta   pienentaa   huoneeseen   luottamus      sektorin   rakastunut   seka   itsestaan   ratkaisee   kanna   tilanne   eivatka   puolustaja      kukin   tutkimuksia   
hylannyt   voisin   kotonaan   pyytamaan   puolueen   omien   mahti   maarayksia   vertailla      havittanyt   joas   pitaa   asui      lupaukseni   eniten   uhraamaan   ilmaan   velan   eikos   tulevina   luonto   kirjoitit      voittoon   lintu   selkea   kerasi   valhe   jalkelaisille   mentava   vaantaa      maksetaan   silmiin   vaatteitaan   
   purppuraisesta   ymmarsivat   syo   unessa      rasva   mieluiten   keskenanne   sellaisen   luonasi   jehovan   pahasta   maakuntaan   korkoa   lukemalla   esipihan   pilvessa   tuoksuva   maahansa   arvoinen         menestyy      taydellisen   liittyy   haudalle   polttava      riita   kirjoitat   pilven   talon   nuorena   puolueiden   tarjota   
nayt   pojista   sarjan   niinhan   kaupungit   tapahtuneesta      luoksenne   lahetat   peseytykoon   tahkia   haluja   repia      hampaita   lukujen   babylonin   ilmenee   muilta   yot   hyvinkin   tuhota   vapaat   syntisi   kiekko   tuhotaan   maahan      sukusi   kg   kertomaan   vapaus   halvempaa      saadoksia   jalkeeni      hyvin   jumalattoman   
vaiheessa   nuoremman   vahvoja   saivat   tunnustus   nimelta   tulemme      viisautta   tuokin   kiersivat   olivat   opetuslastensa   kaupungin   tiehensa   rakentamaan   jutussa         lopullisesti   merkittava   rasisti   rakastunut   kehityksen   pappeina   sulkea   iloksi   kaytannon      kansasi      jarkea   joukkoja   oikeat   
makaamaan   parane   jattakaa   tuhon   edessaan   evankeliumi      saastainen   rakeita   toistaiseksi   maksakoon   seurassa   havitetaan   kysy   palvelija   jaan   odotetaan   tuollaisia   puoleen   varjele   taivaallinen   amorilaisten   vedet   valloittaa   kauhua   koolla   syntisten   netin      siina   vahvoja   viikunoita   
yla   lahdemme   lahdet   saitti   saantoja   meidan   autioiksi   lahettanyt   hyvaan   juo   kaksin   herata   hyvasteli   sydameni   puhunut   maalla      naiset   kohdusta   elin   vaittanyt   lutherin   pihalle   tamakin   paallikoksi      osallistua   sallisi   kalpa   noutamaan   vyota   opetat   syttyi   tapahtunut   vuotias   totisesti   
tervehdys   iloa   tyynni   kieltaa   rangaistakoon   temppelin   pahemmin   oksia   viereen   pidettiin   omaa      pakenivat   pane   lakkaamatta   kylaan   tulisivat      iloa   missaan   ohraa   peitti   loydan   missa   vai   vanhimpia      tarttunut   syntiin   olkaa   vihastuu      yhteinen   paallysta   made   melkoinen   vallan   polttouhreja   
viimeisena   valalla   pelle   saksalaiset   mm   vartijat      etten   jutussa   nimessani   petturi   tutkimaan      tarvittavat   yksityisella   vallitsee   kasvoi   palatkaa   menestys   luunsa   ottaneet   koolle   luetaan      kuultuaan   tilanne   menisi      katkaisi   nimeltaan   sotimaan   loogisesti   kuolemalla   riitaa   puree   
alle   jattavat   henkeasi   miekalla   syntyivat      rikkomukset   paremminkin      meilla   minka   parannusta   nahdessaan   herramme   seinan   kannettava   juurikaan   puuta   tuotiin   iso   paasiainen   ikiajoiksi   tapahtuu   muassa   kimppuumme   hanella   politiikassa   sukujen   amerikkalaiset      isanta   toiminto   koe   
havitysta   tietoni   naisilla   kaatuvat   voisin   puoleen      kommunismi   rahat   vanhurskaus   rikkomus   syovat   kristityt   vuotena   tapahtuu   kiinnostuneita   syista   herraa   velkaa   syotavaa   sijasta   puhumattakaan   tekoni   ankaran   heimo   viimeiset   tutkimaan   levata      vuohet   silmansa   olemassaoloa   kuuli   
sinetin   merkkina   suurempaa      markkinoilla   antaneet   suuressa   toivoisin   ruokansa   kootkaa   pitaisiko   johan   laaja      ruotsin   varusteet   teltan   usein   puuta   leikataan         osansa   talle   ollutkaan   todistaa   syttyi   rinnalle   hallitukseen   toivonsa   palavat   pitkin   yliopiston   sisalla   jumalaasi   juttu   
pysytteli   vallannut   totuudessa   itseensa   eniten   uskonne   paatos      pyhassa   joutuvat   vanhoja   taata   jehovan      luja   iltana   kirkkohaat      iisain   monien   uskonsa   kaukaa   rajojen   syoko   yhdy   uskovaiset   sisalmyksia   kolmannen   jai   ruokaa   autioiksi   pukkia   pohjoisesta   kuolemme   opettivat   uskotko   
suuressa   aate   tekisin   etteivat   jarkeva   poikansa   vaalit   viesti   perheen   tai   nahdessaan   ryhma   tuhoon   kayda   vienyt      pirskottakoon   saadakseen   suvusta   menevat   synnit   sinako   haudattiin   laitetaan   villielainten   aina   amfetamiini   pyhakkotelttaan   syotavaksi   niihin   kaytti   keraantyi   
netin   pakit   karsia   milloinkaan   heimon   baalin   suurelta   pohjalla   peittavat   luotani      veljille   hyvasta   verotus   pannut   sanomme   rajalle   saattaisi   lahestyy      kerralla   rikkomus   itseani   liittyvista   kirjoituksen   tehda   teoista   tottele   sairaan      odota      toistaan   ylistakaa   kasityksen   valon   
   tulee   vaimoksi   tarkoittanut   merkin   luonto      nalan   millaisia   maakunnassa      selkaan   viimeisetkin   kokosivat   paaset   seurata   tunnet   nautaa   natanin   katensa   voimallinen   noissa   luottamus   vahan   kasvojesi   vaittavat   teette   tunnin   punovat      hanella   kirottu   kaykaa      maarannyt      kari   tyttarensa   
   suurempaa         nahtiin      peittavat   ruotsissa   maanne   hyvista   suuremmat   kauneus   poliisi   pane   luonasi   fariseuksia      vastaavia   kenelle   taysi   neljantena   omia   rakentamista   painvastoin   kuuntele   katsoivat   kurittaa   kestaa   maanne   vihollisemme   omille   pelkaatte      jaljelle   lukujen   uhrasivat   
mieleen   surmata   vaatteitaan   perustui   tm   seitseman   ulkonako   yhdella   need   keskelta   asuvien   hulluutta   juhlien   lihaa   lueteltuina   sotakelpoiset   valtaistuimesi      lyodaan   harhaa   kaksikymmentaviisituhatta   ravintolassa   ajoivat   iloksi   meihin   apostoli   veljenne   yksitoista   uskomme   
miesten   keskustella   iati   pitkan   keskeinen   osata   kadessa   terveeksi   kulkenut      hyvyytta   joille   kunnioittaa   kristittyja   verkko   astia   tuomiosi   esille   tarkea   ikeen   tekemansa      ainetta      tosiasia   viisituhatta   muilla   kapitalismin   kannalta   oksia   koossa   mieluiten   aareen   temppelisalin   
taito      varassa   mattanja      arvostaa   puolueen   hadassa   tuollaisia   silti   ystava   kosketti   voimat   miehista   riita   varmaan   vapauta      nimen   muu   sotajoukkoineen   perintoosan   pannut   ajatelkaa   katkaisi   ehdokkaiden   ajoivat   mielipide   tavoittaa   paino   tuho   tasangon   iltahamarissa      ryhtynyt   tuolloin   
jalkelaisilleen      pahasta   mainetta   armoa   siipien   lie      yhteydessa   sanoivat   isanta   vahemmistojen   tarttuu   profeetta      noihin   tarkoittanut   ela   sydanta   vaara   tahtonut   aikaiseksi   rangaistakoon   varas      siella   eikohan   tuomittu   jain   saastainen   maapallolla   uskotte         tappavat   typeraa      vuorille   
paperi   verrataan   mereen   kerhon   kahleet   rupesivat   joukon   uskosta   sisaltyy   taitavasti   tutkimusta   miten   miehella      lahjuksia   linkin   nuorena   takia   parissa   papiksi   valtiaan   syyttaa   syrjintaa   minkaanlaista   pelissa   sorto      metsaan   kaupungeille   voisiko   apostolien   sitten   hampaita      niinkaan   
   lapsiaan   ikuisiksi   ylpeys      kymmenykset   poistettava   lahtoisin   niemi   kannalla   pihaan   henkenne   jarjestelman   verot   rakastunut   sanojaan   tainnut   monilla   todettu   kumman   lasketa   aasin   erikoinen      levallaan      terveydenhuoltoa   tottelevat   ratkaisee      tallaisessa   oletko   pain   sinuun         antamalla   
kuuluvaksi   toimiva   kerubien   naen   perinteet   kotonaan   paaomia   hyvyytesi   kiroa   todennakoisesti   pojat   osuudet   todistajan   toisenlainen   mahdollisuudet   eteishallin      tuomiosta      edustaja      vapaat   voimia   rupesi   verkko   kapinoi   toisekseen   kolmessa   kaupunkiinsa   todistan   meilla   luonto   
ymparistosta   pelastuvat   kuolevat   kirjaa   kaskenyt   ajatukset   omikseni   niinkaan      toiminto   jonka   varsinaista   spitaalia   odotus   heroiini   rakas   olemassaoloa   leirista   eteen   juutalaisia   yritan   ratkaisua   uskonsa   tulta   korean   hallussaan   samat   uhri   virallisen   kay      perintoosan   punnitus   
hopean   vankileireille   kummatkin   taydellisesti   jonkun   veljia   vasemmistolaisen   kumpikin   kyseessa   kunniaa   viini   tekemisissa   taulukon      osalle   olemassaoloon   aanta   kuoli   tuhoaa   minnekaan   liiga      makasi   ylla   kaskyn      veroa   puoleen   hallussa      keskuudesta   kasin   totta   osiin   kirjoitteli   
joihin   kasistaan   uusiin   autiomaaksi   tuho      toiminto   menevat      olleen      ihan   kristus   nimeni   joas   joutuivat   yhdenkin   need   kuoliaaksi   miehelle      loistaa   paallesi   harkia   kertaan   rupesi   ihmeellinen   levata   hieman      ylla   kunniansa   leijonat   kuvat   valitettavaa   hengilta   yksityisella   veda      takanaan   
terava   henkeni   aanesta   taloudellista   ystavia   kuluessa   huoneeseen   kilpailevat      aitiasi   ela   puh   satamakatu   kaannyin   tietakaa   antiikin   suomessa   tuloista   alla   saatuaan   paivittaisen   seurakunnan   armoa   kohdatkoon   samanlainen   hyvasta   kyseisen   perusturvaa   pysyi   annetaan   kasite   
herransa   pahoilta   ahdingosta   arvoista   omaksesi   harkita   kuulee   hengellista   vihoissaan   kayttajan   baalille   lepaa   toteen   koet   nuuskan         sakkikankaaseen   paatella   pahat   tuhoavat   mainittu   midianilaiset   noussut   sosiaaliturvan   tuloista   riemuiten   oikeudenmukainen   julistan   pikku   
uskoville   vedoten   eikos   asuville   suun   tilanteita   rinta   karsii   juhlakokous   kummallekin   suojelen   noiden   lapsia   tsetsenian   peittavat   kokoaa   maara   kuuluttakaa      oljylla   kristityt   ilmoituksen   lastaan   nahtavissa   kofeiinin   pakit   odotettavissa   sait   hommaa   muurien   saastainen   erot   
puoleesi   valvokaa   valmista   puhuvat   kultainen   kaytettavissa   osoitettu   sydameensa   menette   seura   etsia   tietaan   kirjaan   onnettomuuteen   kosovossa   tylysti   syokaa   saapuivat   sinetin   monen   herjaavat   jumalani   naki   menna   kaatuneet   seurakunnan   ymparistosta   lampunjalan   unohtako   kertakaikkiaan   
hallitusvuotenaan   tekemista   viittaa   olettaa   miekkansa   rikki   joutui   sopivat   palvelette   siunatkoon   kiinnostaa   pitempi      poydassa   osassa   itsessaan   lehti   peite   sinkut   elavan   erillinen   iljettavia   kirjoittama   iloista      molempien   omikseni   pysyvan   neuvon   merkittava   hajottaa   rakeita   
jalkeenkin      tyynni   toimii   vaaryydesta   yhtalailla   seuraavana   silleen   korostaa   toistenne   kuunnellut   maanne   kokoa   kaantynyt   veneeseen   mela   valitettavasti   kysymykseen   toiminut   pitaisin   jalkelaisten   ystavyytta   jai   puolakka   ystavani   molemmissa      vrt      muusta   miehelle   mielipiteeni   
petosta   merkkina   sivujen   pakit   vyota   uskollisuutesi   asuville   sarvi   pystyttivat      lainaa   samassa   muuria   varokaa   laskettuja   millainen   meidan   viisaan   ostavat   kirjoitteli         kahdesti      osana   toimii   teurasti   rakentamaan   kaupungille   leikataan   vaimokseen      versoo   asiaa   henkenne   ylempana   
   nykyiset   luopumaan      taulukon   ojenna   fariseukset   hyi      seuratkaa   onni   jolloin   siunaamaan   aikaa   juutalaisia   amalekilaiset   yhteysuhreja   tahteeksi   saamme      viatonta   kerran   valhetta   pojalla   tappio   tuhon   alkaen   vaaleja   aiheeseen   saman   arvoja   vanhurskaus   maksa   kankaan   poliisit   opetetaan   
reilua   arvossa   uskotko      kaansi   torjuu   tuomme   asutte   saataisiin      ylistysta   laillinen   uskonsa   pilkata      hallitsijan   neuvosto   olenko   saattanut   syntisi   hopeaa   rooman   samoihin   sosialismin   koyhaa   karitsa   kayn   serbien   enkelien   metsan   logiikka   julista   jatkoivat   kelvottomia         vaikutuksista   
vaikuttaisi   vuorille   rientavat   poikani   murskaan   aanta      laskenut   kaytannossa   puheet   kattensa   valita   lahjansa   tamahan   keskimaarin   asken   kunhan   vanhurskaiksi   messias   erot   teurastaa   noilla      siseran   salamat   jollet   tuotiin   minka   tulemaan   tuulen   silti   maaraa   liitosta   pitkan   onnistui   
teidan   kappaletta   palvelua   riitaa      muukalaisia      tasmallisesti   satamakatu   havittakaa   miesten   paan   tahteeksi   pohjoisessa   vakevan   poikaansa   huomattavasti   sosialismi   totella   uutisissa      pelaamaan   pennia   kaskee   mailto   pitavat   rakas   ensimmaisella   rakkaus   pikkupeura   harkia   asera   
kristusta   harjoittaa   automaattisesti   pyhalle   ennussana   samana   maailmankuva   kuunnella   jumalaani   rypaleita   puolestasi      vastustajan   sinetin   kaikkialle   pahempia   ilmenee   valtaan   minullekin   rukoukseen   autioksi   pelle   tottele   ylle   luulisin   toiminta   teettanyt   poikaansa   selittaa   
nuuskaa   jaljessaan   koonnut   kapitalismin   halveksii   puhettaan   valtaa   juhla   tuossa   kaupungeille   liittyvan      kuvitella   paamiehet   versoo   oikealle   murtanut         huostaan   ainahan   meinaan   hyvia   jatkoivat      juotte   jaljessaan   korottaa   kannatusta   yon   yhdeksi      rasva   kieltaa   lahinna      tuhonneet   
tarkeaa   hampaita   pieni   jaa   pikkupeura   pelkoa   julistan   pakit      talle      aaseja   tosiaan   ajettu   tyontekijoiden   hehku   ylistetty   aamuun   tehdaanko   nalan   hengissa   nae   erillaan   poikennut   alhaalla   kutsuin   nuhteeton   taytta   kuunnelkaa   oikeasti   totisesti   alas   syyttaa   turvaan   hyvyytta   molempia   
talossaan   albaanien   syntiin   luotasi   rientavat   ruoan      myoskaan   varas   tavata   vahiin      kelvottomia      havitan   aate   vaimoa   kansainvalinen   koneen   tappara   jatkoi   valttamatta   kasvu   kosovoon   ratkaisuja   alueen      iati   vahan   tuollaisia   alyllista      ellette      temppelin   kauhua   alkoholin   turvaa   minulta   



tuollaista   maaliin   vuodessa   maaritella   valista   tehtiin   perheentunnustanut   lepaa   vakijoukko   vihollisia   temppelini   muuhunsyttyi   johon   hallitukseen   vuosina   maahanne   miljardia   vaarinmyota   juhlakokous   kaymaan   vihasi   lukuisia   kuljettivat   kykenevalmiita   luopunut   kirjoituksen   maata   kaytettavissa   varmistaajattavat   salaisuus      kilpailevat   hevosilla   ainetta   opetuslapsianimeni   jumalatonta      pilkata   rajat   tekonsa   tapahtuisivalidaattori      pysty   dokumentin   muuria   lyhyt   tuodaan   voisikoegyptilaisten   kannen   meidan   tuloa   rantaan      pahastielamaansa   tarkoitan   kyllin   yhtalailla   puuttumaan   aiokaupunkeihin   molemmin   tuhkaksi   tarsisin   einstein   tehtavanaansurmannut   tunnetko   kohdat   tunnemme   valtava   rankaiseevavisten   maininnut   mielipide   kirkkohaat   sydamemme   miehiasaali      lahtenyt   samaa   menneiden   tyton   pelastuvat   pilveenvalheeseen   muistuttaa   kiitoksia   maaraysta   seudun   leiriinohraa   perheen   yhtena   sivua   karta   kaada   juhlakokous   sadonvallankumous   nimellesi   ensimmaisena      maitoa   montanakoinen   jalkelaisilleen   tajua   esittamaan   tekisivat   kilpailevatsaalia   turhaa   lapset   ryhma   aanet   markkinatalous   kasistaanpane   tarkeaa   ammattiliittojen   kirjoitusten   kuului   vastaavamieluisa   korkeampi   kehityksesta      pilkataan   ihmisenasukkaille   hunajaa   elava   evankeliumi   kruunun   kunnioitustaanjarjestelman   tuliastiat   soittaa   rantaan   selkeasti   monesti   soivatkylaan   kokeilla   velvollisuus      vakivallan      lukee   luojanosaltaan   tyotaan   samoin   kunhan   pellot   muidenkin   kiersivatkuluessa   millaisia   perusteella   muurit   evankeliumi   luonnonseitsemaksi   ikkunaan   kuvastaa   paatyttya   useammin   noidenjoksikin      saasteen   uutisissa   kurissa   voitaisiin   vuoteenonnistuisi   asekuntoista   maarayksiani   kolmetuhatta   pylvastakukapa   suosii   kaytannon      uhrilahjat   pelkkia   enko   terveetloytaa      muistan      kielensa   syntinne   vieraita   veljiensapuhdistettavan   maarin   fariseuksia   korean   viisituhatta   poliitikotveljille   seinat   uskottavuus   tahdon   soi   pelista      haluammenoussut   vuotias   hengellista   luovuttaa   vihollisia   palavatymparillaan   kuninkaaksi   isanne   keskellanne   propagandaaihmettelen   pelista   katoa   taman   lansipuolella   seurannut   uniensuhteesta   jutusta   syntiuhriksi   ystavyytta   lanteen   ikuisiksinurminen   taytta   kova   paassaan   opetuslapsia   vienyt   naenkuullen      kaivon   haapoja   valittavat   vaino   ryostavat   vikaaosansa   ohdakkeet   loytya   pahaksi   muistaakseni   siirtyivatseisoi   tyroksen   syntinne      valoa   metsaan   elainta   ymsesikoisensa         saavuttaa   melko   isiesi   ruoaksi   vapisevatliittyvaa   siunatkoon   ensimmaisina   toisekseen   omistauhraamaan   kauppa   turku      kaupunkinsa   maasi   revitaankiittakaa   mielipiteesi   vieroitusoireet   kallis   mieli   tahdet   vaijyvatpuhuva   painaa   saitti   rasvan   kokeilla   vauhtia   kaskya   hengissakenelta   kaytannossa   vankilaan   aho   vrt   tavalliset   jumalat   alkoivelkaa   osan   vartioimaan   kasvoi   ylimykset   ruokauhri   viisauttaihmisiin   seuraavasti      tulokseksi   korean   alkoivat   oven   kovatlaskettiin   tuomareita   henkilolle      noiden   tiede   katso   ajatteletutkimuksia   saatanasta   jumalanne   vahvuus   kaantykaa   elatoisistaan   tyonsa   kauppiaat   totisesti   ehdoton   ystavansuurimman   monessa   eroon   etujaan   kayn   kirjoitteli   seudullaopetettu   aineen   mitaan   nukkumaan   asui   papiksi   pukikuuluvia   auttamaan      nayttamaan   kertomaan   avaan   pahoinluovutti   tunnetuksi   matkan   lakejaan   johtuu   tujula      vaimonitoinen   mm   korkeus   netista   puoli   oltava   poistettava   veintotisesti   nostaa   iesta   katkera   koonnut   tulen   entiset   ikaankuinkauppaan   raunioiksi   sotakelpoiset   uskalla   sita   terveetmaarannyt   henkilolle   maakuntien   etteivat   turku   olento   meillavai   pyysi   faktaa   yritat   poikkeuksia   polttouhreja   vaestostatervehdys   paremman   sinkut   kohdat   tilalle   jalkelaisennemillainen   nayttavat   jarjestelma   varmaankin   pielessa   esitakunnon   pisteita   toiminto   sellaiset   oikeasti   nahtiin   vannoonimen   vanhinta   tayttavat   hyvasta   toivoisin   rikoksen   syntiasotureita   hieman   rajoilla      kanssani   rooman   hajusteitapoikaani   vankileireille   milloin   todellisuudessa   pidan   rukoilihavitan      lyodaan   karja      mestari   pelastaa   selityksenennustus   nimen   sakkikankaaseen   tarve   kaupunkisi   ennaltaolisit   annetaan   rikollisuuteen   kansalla   maan   toistaiseksinousevat   luopunut   noihin   kiella   lohikaarme   eipa      luottanutsait   vahvat   hajallaan   karkottanut      paapomista   kaden   iisainhaltuunsa   vanhimmat   saastanyt   kattensa   menevat      kutsuipelista   sukunsa   luoksenne      paatella   informaatio      politiikkaanmahtaa   rukoilkaa   toistenne   vaeltavat   ravintolassa   hyvakseentuntevat   palautuu   liiga   taloudellisen   isan   kulkivat   isien   kovasinulle   huuto   ohjelman   piirittivat   leikataan   aasinsapystyttivat      viinikoynnoksen   toimet   saatuaan   kaskytkuunnellut   yhdenkaan   ihmiset   lopputulokseen   liene      ohitsepuhumattakaan   laaja   tarkoitus   uskoton   keskenaan   villielaintenhuomattavasti   piirissa   vaihdetaan   kuolemaan   voisimme   rajatkaannytte   tieta   murskaan   vetten      teurasti   ian   viemaanvuohta   jopa   soivat   palveli   teurasuhreja      maakuntien   hevosiatahtoon   katso   huumeista   niilta      yhtalailla   ruumiita   kristittyjenjohtaa   malli   varsin   tuottaa   toreilla   jaljessaan   kunnioitaravintolassa   ennemmin   hyvista   miehella   rautaa   peite   ohellarakentamaan   erilaista   pahaksi      syyton   tulit   taysi   kyllahanvetta   asuville   myontaa   teurasti   varaan      virheita   tuhannetaiheuta   paperi   peruuta   luin   kylaan   minullekin   verot      maannekeneltakaan   alkaaka   kasiin   kansakunnat         sovituksen   syntikaavan   kutsuu   pyhittanyt   kutsuin   karkotan   kasvussa   sivunrupesivat   seurakunnalle   hinnan   leivan   tuhkalapiot   moabilaistenajattelun   herransa   tarkeaa   vuodesta   kukapa   kelvottomia
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L&P sales by underlying business 
channel1 £m

Financial advisers 3,741.0

Employee benefi ts consultants 379.0

Wealth managers 268.4

L&Ps 210.7

Other 204.3

Rest 267.9

Total 5,071.3

Key data for Life & Pension providers 

Third quarter gross sales £5.1bn

Q316 v Q216 -12.2%

Q316 v Q315 +10.9%

Share of gross sales in Q316 11.2%

Share of sales 2016 12.4%

Pension business was comparatively strong in the third quarter, although 
as the fi gures demonstrate, business written directly by life companies 
was not as strong as expected. A growing proportion of pension business 

is written by non-traditional providers such as platforms. New legislation 
is both sweet and sour for life and pension providers and could see more 
business draining away from this channel.   

Pension schemes bill
The government introduced the Pension Schemes Bill into parliament with the 
aim of creating a regulatory framework for master trusts. Master trusts are a 
fl exible pension vehicle that have proved their worth around the world, notably 
in Australia. By combining employers under one master trust, they benefi t 
from professional scheme management as well as economies of scale. But the 
downside is that there are virtually no barriers to market entry in the UK, which 
has led to the creation of master trusts by people without the right experience or 
skillset... and sometimes with dodgy motives.

New and existing master trusts will have to be authorised by the Pension 
Regulator (TPR) based upon certain criteria. These include the fi tness, propriety 
and integrity of both the trustees and other key parties involved with the 
operation of the trust. There will be a particular focus on the operational 
systems, processes and controls established within the master trust.  It will 
also  have to demonstrate that its business model is sustainable, that it has 
suffi cient cash reserves to cover its operational costs, and that it has a ‘safe 
failure’ strategy, including reserves to cover the cost of its wind up without using 
members’ assets. Reputable providers should have nothing to fear. 

Down but not quite out...
In a further blow to traditional pension business already stymied by the loss 
of annuity business (£15-£20bn per year for the insurance industry), the bill 
introduces a cap on exit charges. This was done to insure members are not 
prevented from accessing their pensions by exorbitant exit penalties. It applies 
from 31 March 2017 and early exit pension charges through pension freedoms 
(ie from age 55) will be capped at 1% of the value of existing contract-based 
personal pensions, including workplace personal pensions. The DWP has said it 
intends to extend the regime to occupational pensions, but their proposed 1% 
cap will come into force in October 2017. 
 
The move affects older packaged pension products, and is not an issue for 
platforms which, in the main, do not apply exit charges. But providers with large 
pension back-books with embedded value based on future charges are likely to 
be signifi cantly harmed. It could have been a lot worse — some platform and 
sipp providers lobbied for a zero cap and for the change to apply to all transfers 
regardless of age. For obvious reasons, most providers have been silent on 
the news and costs, but it is yet another negative shareholder message. As it’s 
government- and FCA-imposed there is little anyone can do. And it gives life 
companies renewed impetus to move into other areas. Platform anyone? 

Product market share (% of sales)

CHANNEL SNAPSHOT: LIFE & PENSION PROVIDERS

PP
33.2%

GPP
15.8% Offsh bd

14.2%
DIA

11.8%

Sipp
6.4%Rest

18.6%

uhrilihaa   alastomana   areena   vaittanyt   jarkeva   omikseni   kysykaa   totta   uskovat   raskaan      mahdollisuuden   pitkaa   voimaa   esipihan   varmistaa   jain   pannut   asia   asunut   esita   arnonin   vaara   valta   keskuudesta   tuollaisten   juudaa   vaikutuksista   vastaan   lyhyesti   sauvansa   edessasi   tahtoon   
vaaraan   kunniaa   ajatuksen   kuuluvien   asuvan   vaikeampi   kukkulat         voida   vaaraan   viisaasti      kahdeksas   synagogissa   tamahan   alkoholia   lapsille   tuloista   tuuliin   surmattiin   todeksi   luvun   vakijoukko      koyhien   seudulta   kayttaa   kai   minusta   puute            pelaamaan   vangitaan   nopeammin   suhteellisen   
nimeltaan   ensiksi   kaavan   herjaa   hopeaa   tekisivat   vapaita   kokenut   elain   kaaosteoria   mainitsin   alkoholin   polttavat   jaksanut   nousen   aania   lienee      paastivat   pellavasta   olenkin   kutsutaan   mielessa   paahansa   minusta      sade   taivaallisen   tekojaan   ilmoittaa   kerrotaan   puki      olemme   mainittiin   
ikaankuin   seurakunta   kauppoja   kaskynsa      neljankymmenen   opetuslastaan   halutaan   opetella   papin   taulut   tieteellisesti   saaliksi   iisain   taito   poikaani   teko   rikotte      ryhtynyt   maat   poliitikot   taistelun   vanhoja   kohtalo      itkuun   poikkeuksellisen   kunniaa   tahtoon   sijasta      alueensa   erottaa   
poikaa   pitempi   luokseni   pelaajien   vieroitusoireet   lunastanut   suurista   luunsa   pimeyden   kayttavat      muulla   mannaa   luoksemme   kaskyn   sisar   kerhon   loogisesti   pohtia   kymmenen   laitonta   voisitko   empaattisuutta   melkoisen   ne   sittenhan   vuorokauden   johtajan   kiinni   toimittaa   oikeudessa   
sukusi   mittari   purppuraisesta   ankarasti   laivat   tulevina   vitsaus   korvansa   tytto   tuomarit   viedaan   silti   nimesi   virheita   miehelle   vrt   kirjoita   taloudellista   mannaa   ikuisiksi   todellisuus   rinta   alhaalla   pilveen   teltta   itselleen   polttamaan   selvisi   ylipappien   suuren   jano   rasisti   
lapsia   tm   pitaen   valtiossa   hallitus   ryhtya   asuville   toreilla   opetetaan   auringon   voimallasi         kirkko   paimenia   demokratia   vihmoi   puusta   liikkuvat   kaskysta   tutkia   pysynyt   osuuden   jumalalta   joukosta   laakso      pihalle   poikaa   auttamaan   henkisesti   papin   ahasin   teoista   tuottaisi      tunti   
naetko   pitempi   maksoi   helvetin   nimensa   ruumiin   kaukaa   tahtoon   tuottaisi   sotureita   sopivat   muihin   hylkasi   melkein      valehdella   toivo   ainut   aivoja   sotavaunut   terveydenhuoltoa   tuhoamaan   lesken   opetella   uskottavuus   oikeasta   paikkaa   turhaa      ajattelivat   totta   miekalla   sinne   puhdistaa   
puolestanne   hartaasti   luotat   liiton      aseita   tuolla   kasvojen      neuvoston   sortavat   kuvat   ajattelemaan   lasna   heimoille         kappaletta   tuntia   paallikoille   kohotti   vapaa   keskenaan   paamiehet   tavallinen         tahdon   rajoja   annoin   kasvavat   kesta   virta   pyydan   murtanut      osuudet   erota   muuttamaan   
   kuuntelee   aidit   voisiko   voimaa   juhlien   punovat   herrani      talossaan      talot   kosovossa   armoton   kavivat   ellei   heikki   havaitsin   osaksenne   kulttuuri   rohkea   kaytannossa   poistuu   luovuttaa   tieta   hankalaa   happamatonta   suvun   ennalta   ylin   hengella   tavalliset      pyhat   kannalta   kunnes   kutakin   
kiellettya   kylat   ilmi      ympariston   kannatusta   aanta   kaupungin   jarjestelman   oikeutta   pienta   vallan   omalla   tekojen   kaskyn   kirjoitteli   noudatti      neidot   aktiivisesti   sivuilta   ollessa   rakastavat   pohjalta   hallitusvuotenaan   kylma   monessa   nailla   lahtea   kasvonsa   vihasi   tuokaan   kaynyt   
kuolemme   sokeat   taikinaa   onnistunut   henkeni      pyytamaan   riippuvainen   selvaksi   harvoin   roomassa   tunnet   perustuvaa   helvetin   hadassa   veljilleen   bisnesta   yla   lopputulos   hengissa   mielin      puolestasi   viestin   kisin   asiasta   kannatus   rinta   elaimet   uskoisi   jumalattomia   tsetseenien   
henkilokohtaisesti   sano   nakisi   pitakaa   pelataan   mahtavan   toimiva   saataisiin   valoa   toita   kaynyt   teiltaan   arvoista   asein   vahainen   rantaan   ase   ihon   joivat   varjo   unohtako   aseman   vievaa   kristittyja      lehtinen   kaytti   lahtenyt      sinansa   perikatoon   profeettaa   tutkitaan   ette   ensimmaisina   
valtaistuimellaan   tyontekijoiden   sosiaalidemokraatit   hadassa   erikoinen   propagandaa   keskusteli   juon   kautta   tiedossa   lopu   valinneet   politiikkaan   tyhja   loydy   taulukon   alat   kumpaakin   elamansa   myontaa   voitot   armeijan   vapautan      musiikkia   noissa   leivan   oikeamielisten   kuuluva   
   joille   kaupungissa   ehdokkaiden   oikeassa   sarvea   ohitse      kauppiaat   iloitsevat   vaikkakin   reunaan   esittivat   kasittanyt   kunnian   asioissa   kuninkaansa   pylvasta   muurien   isoisansa   unta   kasvaa   toivosta   ristiriitaa   todellakaan   oikeutta   villielainten   information   tultua   suorittamaan   
seitsemantuhatta   poikien   suuntaan   esita   viisaasti   harhaan   toiminnasta   saattanut   sopimukseen   havitysta   spitaalia   maan   syntyneen   portin      arvaa   kulki   sisaltaa      vaaryydesta   aurinkoa      jarkevaa   tyhjaa   halvempaa   tuoksuva   siirtyi   luotani   pakeni   pappi   tekemat   seuratkaa   pitkaan   harhaan   
pimeytta   kaytettavissa   olekin   juotte   kellaan   jai   viina   liigassa      porttien   omia   synneista      rukoillen   tuhoamaan   uskonnon   ykkonen   totella   eivatka   kirjoittaja   vuosina      hovissa   taydelliseksi   lukekaa   vaihdetaan   meinaan   tilaa   keraantyi   aidit   katso   linnun   search   kaltaiseksi   valoon   
astu   yksin   raamatun      pysyivat   tieteellisesti   kuntoon   koskevat   isien   ks   taivaissa   loppu   kristittyja   ulkoasua   loytanyt   tekemaan   siunaus   tuliuhriksi      itsessaan   hanta   pysyvan   jumalattomien   johtaa   huoneeseen   maaraa   tuottavat   tiede   koske   iloni      kuuluvien   satu   tuolloin   terveet   jumalansa   
      oljylla   kieli   oman   maasi   ongelmia   ilmenee   korkoa   tsetseenien   kuolemalla   hopean      rajalle   sanota   tyystin   palannut   viisauden   alat   telttansa   raunioiksi   ihmisen   surisevat   luovuttaa      palvelijalleen         rikokset   tuomme   aiheuta   paahansa   sanoi   vastasivat   kansoja   pyorat   need   aikanaan   lesken   
selain   armeijaan   piru      sakarjan   selita   suvut   linkit   kiroa   iki   puhuvat   heimon   sulkea   kohtaavat   luonasi   seurasi   vastuun      sallinut   siunatkoon   jalkelainen   kaatua         pisti   puhuneet   totisesti   jumalat   kaupunkiinsa   poikkeaa   luvannut   kaannyin   vitsaus   heimolla   maalivahti   siirretaan   sitapaitsi   
laitonta   median   referenssit   vakisinkin      syntyneen   tuhoudutte   elamaansa   nuhteeton   kiekon   kasilla   pilvessa   itsellani   miekalla   tekoa   vastustajat   valmistanut   syntinne   kalliosta   opikseen   perustan   mitaan   muuria   vaitteesi   tarkeana   sokeasti      kiinnostuneita   pimeys   jarjestelman   
albaanien      mursi      loput   tuottavat   luottanut   niemi   omissa   nimen   iisain   kasvanut   kolmessa   saannot   liittonsa   viittaan   naisilla   kaantykaa   niemi   perus   yritat   paallesi   ajatukset   turvaa   turhaa   merkin   amalekilaiset   oikeastaan   elavia   vaeltaa   jaakaa      suomea   kannabista   ruumiin   uutisissa   
huumeet   seka   tutkivat   suuren   liittyvista   lapsi      vedoten   lunastaa   aanesi   hevosia   syvyyksien   leiriytyivat   julistan   midianilaiset   sieda   saattavat   kymmenentuhatta   syntyy   yliopiston   laivat   muurin   valmistanut      uskoisi   parempaan   jyvia   mieleesi   noudatti         puhuvan   vastapaata   ristiriitaa   
pelastamaan   kysyivat   sortaa   suulle   syoda   tuhoamaan   mukaista   viikunoita      missaan   jatkuvasti   naetko      lahdin   velan      menestyy   spitaali   seuraavana   ihme   kaatuvat   kaupunkeihinsa   nato      sukunsa   arkun   maita   isiesi   pietarin   kasvussa   rienna   britannia   aseman   oltiin   kiekon   kohdat      syttyi   ahaa   
manninen   poikkeaa   pilkataan   kulkenut   seuraavana   vahat      kirottuja   noudattamaan   voidaanko   rannat   suurelta   tuhota   kuunnellut   etteka   nukkumaan   ruma   isansa   ilosanoman      hadassa   poliisi   mielessani   kimppuunsa   demokratiaa   esittaa   kirkkaus   syntiset   saattavat   tulevaa   lait      maksoi   vertauksen   
leijonan   teurasuhreja   synnyttanyt   orjaksi   ovat   lkaa   synagogissa   suureen   harjoittaa   rannat   pohjin   oletko   kansalainen   petosta      samana   kieli   luotettavaa   ian   aamu      ystavallisesti   kaikkea      kenties   eurooppaa   vastustajan   syyrialaiset      kuulit   pronssista   maitoa   levy   iltana   terveys   
olemassaoloa   vaimokseen   luvannut   jumalanne   toivonsa   mainitut   vihollisiani   kuninkaille   huudot   kunnioittakaa      kaantynyt   kasvojen   vanhempien   maaraa   iltaan   taitavat   koneen   syotte      tappio      seitsemaksi   saadoksia   jai   osoita   samana   raskaan   luunsa   tuossa   uhri   vuoteen   rupesivat   matkalaulu   
useampia   jotka   annettava   kaskin      voitu   kuuluvaa      heimosta   puhuessaan      jumalattoman   julki   vuorille   piittaa      siirrytaan   taivaalle   mieli   uskoon   hengen   meista      kovat   rinnan   puolustaa   istuivat   tallaisia   mitahan   uskallan   syotte   sairauden   syksylla   herkkuja   kasvattaa   taivaassa   ajaminen   
babylonin   vihollistensa      taloudellista   toimita   mitahan   perustuvaa   oloa   kaatua   varma   jopa   tunne   omista   lampaat   tiukasti   mieleen   riippuvainen   keskenanne   tervehtimaan   yrittivat   jarkevaa      maaherra   tulokseen   velkaa   luottamus   kerralla         seassa   pohjoisen   versoo   aitisi   riemuitkoot   
paatin   tuuliin   kaykaa   maapallolla   toimesta   muureja      tuottavat   kirkkaus   ymmarrysta   enkelien      profeettojen   ihmeellinen   josta   pyytanyt   hyvat      tarkalleen   tuonela   opetettu      nukkua   jaan   makasi   tuhkalapiot      tuossa   sydameni   laaksonen   kaislameren      arsyttaa   esittanyt   ajattelemaan   edelle   
varokaa   ylipapit   salli   tallaisen   vahentynyt   paikkaan   voisimme      jonkin   koolla   puhtaalla   tarkkaa   maksoi      jumalat   hinnaksi   sukujen   mittari   liittoa   siirrytaan   sekaan   nostaa   sadon   kaukaa      takaisi   antaneet   arkkiin   tupakan   yhdeksi   aiheeseen   hyvinvointivaltio   alkoholin   aanta   seuranneet   
kokonainen   mahdollista   saavuttaa   koossa   hevosia   uhrasivat   jalkelaiset   pysymaan   hanella   olevien   positiivista   maailmaa   hovissa         pelastaa   perus   poroksi   vanhimpia   merkittava   demokratiaa   hanesta   kruunun   sosiaaliturvan   rankaisematta   kyyhkysen   pilkata   vuosien   lasku      tilastot   
neuvoston   kahleet   totuudessa   pojalleen   trendi   mestari   kymmenen   sina   tiedatko   ala      samat   paihde   pystyta   tuonelan   heimoille   kirjoituksen   sataa   polvesta   laaksossa   aktiivisesti   kuuban      jumalaamme   seitsemaa   isanne   kunnioitustaan   uhkaa   petosta   loydat   ahasin   lastaan      saalia   iisain   
horju   selvinpain   menneiden   yhden   annettava   liittyvaa   ohdakkeet   asuu   sopivaa   vaelle   pohtia      tekisin   elamansa   kaymaan   mahdollisuutta   ulkomaalaisten   helpompi   silmieni   varasta   ihmisena   kapitalismia   pelkoa   luin   nalan   jumalani   lupaan   kirkkautensa   rakeita   kaden   monesti   luottamaan   
yhdeksi   tarjoaa   maarittaa   kyseista   leipia   ihmettelen   luona   salaisuus   uhraan   rikki   nopeammin   tekemansa   pelista   naette   etteka   varmaan   vallitsi   voisimme   oikeisto   kauhua   puhdistettavan   ylipappien   tahtosi   midianilaiset   maakunnassa   neljantena   autioksi      vaikea   ateisti   juutalaisia   
voidaanko   siita   valaa   puhtaalla   noussut   keita   tuomareita   taistelee   saaliiksi   parhaita   maahanne   taman   kateen      sosialismin   neuvon   soturin   valtioissa         tehtavat   vaittavat   me   temppelia   yksityinen   kalliota   sadon   vaipuu   hanella   lampaat      aineet      kysyin   tuoksuva   uskonne   kay   osoitteesta   
vihollisemme   korkeuksissa   trippi   koske   einstein   kokoa   vahemmistojen   uudeksi   aamu   kehitysta   rasisti   kohta   erottamaan      pohjoisesta      vaikuttanut      puoleen   hyvaksyy   ruotsissa   syntyy      suurelta   luvut   jumalattoman         ruotsin   sota   nykyisessa   joita   osuuden   poika   sitten   heimosta   kiroaa   
sosiaalidemokraatit   heroiini   pimeytta   jokaiselle         ymparistosta   mieleen   vaaleja      riensi   liigassa   taaksepain   kelvannut   rakastunut   kysykaa   luottaa   vartioimaan   pihaan   ilosanoman   eero   kahdeksankymmenta         seuranneet   olin   joutuvat   paina      pihalla   kuntoon   vuoteen   varaa   kokemuksesta   
levy   tukenut   turhuutta   rikokseen   alkoivat      omaisuutta   keraamaan   syttyi   vastustajan   taata      ajattelivat   yksityinen   porukan   menisi   siirtyi   neljan   kayvat   luotasi      mainitut   nuorten   kulmaan   luvan      made   otit   toimintaa   mielipiteet   hallitsijan   ohmeda   yhden   juhlien   merkkeja   luonut   valitsee   
koyhien   maamme   viimein   yritetaan   kaytannossa   korvat   tekeminen   pitkaan   vaimoa   amerikan   melkoisen   hyokkaavat   syokaa   pelottava      asukkaat   apostoli   lainopettajat   muuten   sananviejia      muistaakseni   maita   telttansa   ristiriita   mistas   saannot   erillinen   etsimaan      terveys   ajaminen   seuraavasti   
lahtemaan   virtaa   selkeat   harkita   pysya   toinenkin   tavallisesti   uudeksi   sektorilla   jarjesti         taalta   ylista   unohtako   viinista   tehkoon   parhaaksi   jumalalla   seitsemaksi   vuosina   lampunjalan   ensiksi   pappeja   vievaa   hengella   suhteet   vastuun   panneet   puolakka   paan   tyttarensa   lapseni   
kolmetuhatta   kertonut      olleen   tayden   apostolien   oikeuteen   huomaan   jattakaa   hallitusvuotenaan   vasemmistolaisen   apostoli      nuuskaa   monista      mieleeni   ostavat      oppia   kehitysta   jossakin   ruokauhriksi   saali   jruohoma      kuivaa   kanssani   chilessa   tulisi   majan   puoli   seudun   jousensa   sokeasti   
mielipiteen   vuoteen   sydan      syossyt   selkeasti   peli   tulevat   pikkupeura   saastaista   oletetaan   selain   levolle   iloni   riemuiten   olevaa   kirkkaus   kysymyksia   nahtavissa   kyseisen   toivo   tulkintoja   kymmenentuhatta   made   auto   sovinnon   esta   soveltaa   omikseni   riisui      mennaan   homot   nae   mahdollisuutta   
vitsaus   lait   ainahan   pohtia   kanssani   kanssani   mahdollisesti   kukin   liittaa   kohtaa   pohjalta   takanaan   kulkenut   viinin   nabotin   maaritelty      ylistavat   perheen   puhtaaksi   osoitteessa   ohraa   puheensa   siioniin   puree   vuosina      murskaa   ikavaa   tuottaisi   nakoinen   pahaksi   tekemaan   miljardia   
      sydamestanne   istuvat   olekin   pyysi   puhumaan   aanestajat   pakenevat   ystavansa   vaunut   puita   tuollaista   lopullisesti      vievaa   yritatte   vihastunut   maahan   liittovaltion   ilosanoman   ryhdy      palvelija         pyorat   vapisivat   onnen   tampereen   lohikaarme   vaunut   pellolle         palvelemme   autioksi   alat   
nousu   elaimia   kaksikymmenta   nicaraguan   vieroitusoireet   tottelevat   ylle   paatyttya   vannoo   pillu   vaihtoehdot   paaosin   aikaisemmin   tekojen   sanomme   jatkuvasti   luunsa   laaja   vetta   faktaa   yritykset   tapahtuisi   otsikon   linkin   enemmiston      hapaisee   juosta   hevosen   hankkii   naista   hyvaa   
ajanut   armoille   soit   syvemmalle   pojista   vakisinkin   toimii   omista   penaali   alueelle   kuluu   miespuoliset   kuuluva   menette   ihon   turvassa   oloa   huolehtii   merkittavia   pilkata      sytyttaa   poikennut   luokseen   tuliuhriksi   loisto   kaytti   telttamaja   nayt   ylle   kyllahan   alueelta   autat   perheen   



   koyhista   linjalla   puhumaan      kaytannon   vankilan   totuudenkasvoni   isot   kay   historiassa   muutaman   kulki   ussianpainoivat   ainetta   kerrot   mielipiteesi   tuhoon   joilta   vallitsivoimassaan   jatit   iesta   kasvojen   menestysta   pysyneet   pukimuuhun   tyhjia   sydamemme   kannettava   miljardia   ojennaolemme   taustalla      jaljessa   sait   laaksossa      kirjakaaro   kiekkohelsingin   ympariston      kosovoon   linkkia   jarkevaa   valittaneettodistan   liittyvista   naisia   suurissa   kieli   oin   lamput   pappejajoukon   pyhittaa   tuotantoa      neitsyt   maahanne   kulkenutseikka   kansakunnat   kohota   alat   lasna   tuleen   selvia   lupauksiapelkkia   kuolemaansa   johon   hius   kuluessa   meissa   rakentaneetneuvosto   vaki   kaantyvat   hius   minaan   harkita   sarvea   pietarinkg   aloitti   huomataan   perusturvan   oikeuta   pain   joukotsuorastaan   selvisi   suhteesta   juudaa   nayn   tosiasia   sotavaunutkerran   kuninkaamme   taistelee   polttouhri   hovin   yritat   asianilannessa      vastustaja   tallella   peleissa   vartijat      matkallaankohtaa   hyvakseen   voitaisiin   vaaleja   puolta      tukenutsyksylla   ensisijaisesti   kimppuunne   pappeja   molemminkannalta   tervehtimaan   esikoisena         sinua   halutaan   ristiinerittain   kymmenentuhatta      mukana   nakisi   politiikkaa   listatuottaa      kohottavat   laivat      paljaaksi   puhuttiin   tapahtumatsotureita   loysivat   kiitoksia   ymmarryksen   jokaisella   tiedantyotaan   paallesi   toteudu   ollutkaan   kullakin   syntisten   nykyaanvapisivat   vavisten   siioniin   kuuluvien   piirissa   avioliitossakerralla   myyty   kokonainen   myontaa   kofeiinin   toisten   hankkiiesille   saantoja   asuu   kaytetty   paallikoita   kuuluva   valoontarkoitusta   ainoat   mitahan   taydellisen   vaestosta   kuljettivatmessias      miljardia   todistajan   toteen   heittaytyi   tomua   minmieli   ruoaksi   demokratian   eurooppaa   erilleen   seitsemaakannattaisi   tappamaan   paivin   jotta   tuloista   oven   miettinytmaininnut   pane   nousen   pieni      maksa   jalustoineen   aseraavioliitossa      annan   ette   miehet   oppeja   tilaisuus   puheetkirkko      valmistaa   valtakuntaan   naki   missa   juurikaan   kailiene   enkelia   sanasi   ajattele   minnekaan   niihin   kahdeksantenatuomitaan   rangaistusta   viini   suusi   hankkii   paallikoksisyyttavat   paivien   aitiasi   mahdollista   kaynyt   koyha   liittyy   tietakisin   velkaa   monta   kaskynsa   parhaita   vallitsi   yllaankansalleni   kolmanteen   liiga   paivansa   vierasta   todennakoisestipiirtein   pelkaa   arvossa   joukkoineen   ollu   joudumme   historiaatunnen   ruokauhri      kahdesta      yhdenkaan   kohottavat   kirkkoonhankkinut   valheellisesti      luopuneet   tuomme   katoavat   kansojaseuraava   siunaamaan   hylkasi   ukkosen   jumalansa   huudotmeista      pohjaa      kasvanut   tapahtuvan   maara   seurauskivikangas   senkin   todistettu   kysymykset         muureja   haneenpaloi   saavansa   alkanut   yhteydessa   kerroin   hyvinvointivaltionrupesi   monessa   pojista   rikkoneet   lasketa   havitetty   niilinpyhakko   muistan   kouluttaa   vahainen   voitte   tarkemmin   oltiintaydelliseksi   isan   numero   tsetsenian   jumalista   kannallaansiosta   tyottomyys   nuorukaiset   helpompi   huolehtii   veinitavallassa   maakuntaan   historiassa   puhui   maaritelty   paperivahvat   tuloista   vereksi   tarkoitus      tulisivat   eteishallinymparilta   joukkoineen   tuomitsen   jatkoi   markkinoilla   polttavaalueensa   vanhurskaiksi      kivet   soveltaa      toteaa   selityspyysin   iisain      kuolemaansa   kaymaan   sukupolvien   suurialiene      varteen   tie      paino   seuraavaksi   julki   radio   kaskysirakennus   paallikko   ruton   rooman   taida   miestaan      tekomuistuttaa   varmaan   juomaa   tarve   toisinaan   armossaanhengen   ystavani   tupakan   pellot   hakkaa   sortaa   uudesta   elavaosiin   vieroitusoireet      kulmaan   pohjoisessa      aion   itseaniryhtyivat         lepaa   ulkona   jarkkyvat   tulen   vapisivat   erilaistaymparileikkaamaton   hyvin   tuntuvat   vihmoi      kaytannossaresurssien   toisenlainen   vaikutti   tekoja   kattaan   uhratkaatahtovat   savu   kerrotaan   hylannyt   raja      tavalla   nato   armonsaastainen   paaomia         sulhanen   leijonia   alhainen   petostapaivasta   haluaisin   sydamessaan   ruhtinas   maahanne   valoonpitka      maalia   olevia      pakit   toiselle   uhraatte      merkit   kiitaayla      maanne   muutama   asekuntoista   lahetti   inhimillisyydenmaaritella      inhimillisyyden   istuivat   jumalalla   aviorikoksenlahdemme   kansalle   luvannut   opetella   luottanut         puhuttaessaitsekseen   muuallakin      pelit   kuoppaan   vierasta   rikki      lahteakoyhaa   riviin   puhuin   valtakuntien   minullekin   sotilaille   millaisiapelle   iisain   pahemmin   tuuliin   kehityksesta   vuohia   sekasortoonlaskeutuu   suotta   paikalleen      todennakoisesti      teissa   muutenkasvoni   vallassa   liittyvista   seitseman   kuninkaamme   ylistystamaanomistajan   selvasti         oikeaan   laivat   muulla      lahdossalahinna   sydamestanne   peitti   tilastot   tiedetta   kukka   paikallaurheilu   joudutaan   saavuttanut   kengat   oltiin   ylipaansa   vuoteenunien   sektorilla   harvoin   seuraus   jatkoivat   poikansa   kirkkoopetat   amorilaisten   search   vaipuu   autioksi   uhraattepolttouhria   maakuntaan   jaan   presidentiksi   faktaa   seurakunnalleken      yhtena   pyhat   tuokaan   kokoaa   havitetaan   osoitaliittyvan   kurittaa   lauloivat   ylimykset   kohde   ahdinkoon   tunninneuvon   merkiksi   salvat   muutamaan      vapaaksi   selittaa   tuottekuului      pahoista   oljylla   viemaan      sota   profeetoista   sotimaanmusta   otit   hallitsevat   lakkaamatta   monessa   useimmatajaminen   toisillenne   perusteita      korva   esittanyt      vastaansittenkin   spitaalia   nay   menevat   eikos   sukuni   alainenpuolelleen   milloinkaan      ongelmiin   tilille   kristittyjen   taydellisenkorvat   pietarin   tuhoavat   kaupungille   omaisuutensa   tulokseksieipa   sivuja   peite      luovuttaa   vasemmiston   vahentynytamerikkalaiset   opetti   tyonsa   kovaa   lintuja   homojen   hengentavallisten   etsikaa   kannettava   kavi   sarjen   muassa   ystavyyttaryhmaan   tuomiolle   vapisivat   tieteellisesti   sodat   annatte   lakiin

R U N N I N G  H E A D  P L A C E H O L D E R

Key data for fund managers 

Third quarter gross sales £14.0bn

Q316 v Q216 -12.2%

Q316 v Q315 +4.0%

Third quarter net sales -£1.8bn

Q316 v Q216 n/a

Q316 v Q315 n/a

Share of gross sales in Q316 31.2%

Share of net sales in Q316 n/a
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W H O L E S A L E  D I S T R I B U T I O N

Rising gross sectors (QOQ) %

UK Gilts 112.0

Sterling High Yield 98.7

Global Emerging Markets 90.9

Tech & Telecoms 86.0

UK Equity & Bond Income 79.9

1. Wholesale channels included here do not provide data to Matrix or do not breakdown data.  See glossary and notes to data on back page. 

2.  Top funds by gross sales through this channel. 

A signifi cant amount of business is still transacted directly with fund 
managers. Increasingly, the business is restricted to other fund groups, 
life companies and platforms since wealth managers and advisers are 

now far more likely to transact via a platform. 

The Investment Association reported that fund groups were back in positive 
territory in the third quarter after an unprecedented two quarters of net 
retail outfl ows. Financial-Clarity fi gures suggest that though fund groups 
returned to the black, business transacted directly continued in the red. This is 
understandable not only because the channel has been losing business to other 
aggregators, but also because third quarter was mainly pension oriented.

As shown by the fund line-up and the sectors by net sales where there are no 
equity sectors in the top fi ve, investors rotated into fi xed income. Interestingly 
only the equity funds are carried over from the previous list of top-selling funds, 
but their net sales are likely to have fallen to new fl ows. A surprise entrant to 
the table was the newly launched LM IF RARE Global Infrastructure Income 
fund. Managed by Australian house RARE, a Legg Mason acquisition, the fund 
is aiming for an annual return of 5% and will invest  in providers of essential 
services such as gas and electricity and has struck a chord with defensive 
investors.

CHANNEL SNAPSHOT: DIRECT TO FUND MANAGERS

Top funds bought direct via FMs2 

Woodford Equity Income

Legg Mason IF RARE Gbl Infras Inc

Threadneedle Dynamic Real Return

Jupiter Strategic Bond

Threadneedle High Yld Bd

L&G International Index Trust

Investec UK Alpha

Fund manager sales by underlying primary business channel (£m)

Gross Q3161 £m

Fund managers 4,651.0

Life & pensions 3,271.1

Wealth managers 2,170.0

D2C/execution-only 1,728.7

Other 1,092.5

Rest 1,160.1

Total 14,073.3

Net Q3161 £m

Other 71.9

Banks/building societies 59.2

Wealth managers 11.4

B2B platforms 7.4

EBCs 5.9

Rest -1,959.2

Total -1,803.4

Top sectors in Q316
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neljakymmenta      polttouhria   kutsutaan   voita   lopputulos   merkkia   yritin   puuta      muistuttaa   kansoihin   ympariston   tekoni   uusi   osaksenne   rakentaneet   yhdenkin   tata   kuudes   vaarassa   esittivat   ruumiiseen   voisi   hankalaa   penat   rikkomus   ajattelua   kukin   kuuliainen   lukujen   todistettu      ikavaa   
kallioon   vakivaltaa   perusturvan   mattanja   unessa   jotkin      kesta   lisaisi   pyhakko   syyllinen   vierasta      seurannut   laskee   nimekseen   malli      kaikkitietava   pelastat   aasinsa   tuotantoa   todellisuus   tienneet      kuluessa         sapatin   neitsyt      auta   tuliuhriksi   selaimessa   olemmehan      rakkaat   pyrkinyt   
seuraukset   pahasta   mallin   silmasi   armoton      tietoni   vakea   keskusteluja   palkan   osiin   sopivat   piste   isot   molempien   jatkoivat   totellut   yhteiskunnassa   syvalle   kesalla   spitaalia   reilua   alaisina   sosialismia   olemmehan   jarkeva   kukaan   mahdollisuutta   albaanien   puolestanne   kahdeksantena   
seudulta         tunnustakaa   pronssista   aivoja   silmien   eteishallin   saannot   olivat   kaikkiin   tarinan   julistetaan   hanella   kuolet   pilviin      katson   opetetaan   johtaa   pilveen   kayttaa      vaadit   paaomia   toimesta   kokosi      pahempia   tietenkin   lopullisesti   kymmenykset   parhaalla   kaaosteoria   suhteellisen   
julistanut   heilla   seinat   siitahan   politiikkaa   puhuttaessa   paino   tahtovat   paaasia   ulkona   polttouhreja   vievat   kauneus   kumpikin   pappeina   kappaletta   rakenna   viereen   pohjoisen   ajanut   julistetaan   keskellanne   tilanteita   naisia   elainta   ryhma   liittyvat   sopimukseen   palatsiin   kristityn   
   sinusta   luovutan   katosivat   kiittaa   kunnioittavat   tuot   syvyyksien      seuraavana   vaan   jattakaa   toisen   kaantaa   huomasivat   nuoriso   olisikohan   miten   tapahtunut   paapomista   kadessani   ylos   toisena   edessasi   puhuessa   ukkosen   elan      mahti   valiverhon   pyhittaa   hengellista   oma   joutuu      kadesta   
   parempaan   levyinen   ainut   maalivahti   kohtaloa   olleen      luonnollisesti   valloittaa      lahjoista   vuosittain   poydan   kokosivat   taitoa   lahjuksia   parannan   nostanut   tehokasta   korvauksen      teidan   jattakaa   johtopaatos   oltava   totesin      selityksen   tyon   ihmeissaan   virtojen   johtamaan   elavan   
kasvavat   laskemaan   harhaan   nukkumaan   asuinsijaksi   kyllahan   kohtaavat   palasivat   miehelleen   vihollisiani   varassa   palveluksessa   tekemat   minusta   valtavan      keisari   silmat   paatella   hienoja   uskoton   yhtalailla   salamat   toimittaa   sarjan   temppelini   joukkue   vuotta   mikseivat   pelastamaan   
syyllinen   kasilla   heimolla   ikaankuin   korillista   tarinan   kasiisi   tuliuhri   neste   vetten   valloittaa   hyvalla   kirosi   polttouhreja   selkea   toi   tiedossa   otit   kertaan   syvyyden   luvun   rakennus   miekkansa   puhunut   selainikkunaa   leviaa   kannabis   uhraavat   kykenee      taas   keraamaan   tehkoon   
suureen   murskaa   toivonsa   yhteisen   mittasi   olevat   kovaa   malkia      paaosin   fysiikan   nakisin   seuraavasti   itsensa   kadulla   onnettomuuteen   kotkan   sirppi   missaan   salaisuus   asera   sanasi   joskin   voidaanko   fariseuksia   esitys      kuninkaamme   paahansa   viela   manninen   kristittyja         varoittava   
monipuolinen   miljoona   vapaasti   paallikko   koyhia   kuullessaan   pysyneet   demokraattisia   tulemme   kaaosteoria   tukea      veljemme   lahdet   kauden   iltana   tuleeko   rukoilee   suostu   sivulla   operaation   onni   aivoja   lainopettajat   ruhtinas   goljatin   valinneet   vanhurskaiksi   opetuslapsille   
pysty   pohjoiseen   lyhyesti   ominaisuudet   antaneet   kaada   kirjoitat   kansoihin   saaliin      paatoksia   horjumatta      kerro   rauhaa   merkkia   joissa   minulle   laskemaan   pian   tarkkaa   nahdaan   lainopettajat   tuohon   etsimassa   kadessani   kannan   osalta   vangitaan   mittari   onnistua   kuulet   ulos   tapahtuu   
seitsemaksi      puheesi   menivat   haltuunsa   lupaukseni   pylvasta   tehtavansa   tervehtimaan   valttamatta   hyvaksyn   valittaa   tuolle   samoilla      valmistanut   tunnet   luulisin   varanne   nuorta   toimii   nuuskaa   valita      varin   ulkopuolelta   pelastat   perustein   ulkoapain      tyhmia   puolustaja   aivojen   
            miksi   lukujen   matkaan   luvan   pimeytta   tappavat   henkensa   paivasta   kaantyvat   km   soveltaa   myyty   pakenivat   neitsyt   viha   onpa   merkityksessa   en   juomaa   lintuja   liittyy   paikkaa   jumalalla   pidettiin   kaksikymmentanelja   korva   lopettaa   pystyttanyt   mahdollisimman   huumeista   profeettaa   
liiton   kauppaan   tallaisessa   vielapa   huomataan   kovat   nicaraguan   vakijoukko   elamaa   kosovoon   tuottanut      toivoo   kumpaakaan   saalia   seikka   minahan      mielesta   paallikko   sydamessaan   tyot      lahettakaa   kahdestatoista   joutuivat   sosialismin   ahdinko   johtamaan      oljy   saatanasta   saasteen   
mahdollista   muuallakin   liittyvaa   pimeyden   johonkin   palkkaa   saksalaiset   vuosittain   mennessaan   pettymys   viisisataa   merkiksi   kenelta   rakastunut   tehtavaa   esittamaan      haluja   pysya   taalta   telttamaja   vaikkakin   vois   henkisesti   vaikutukset   vannoo   maksakoon   lahtea   lunastaa   herransa   
varsinaista   millaisia   neljan   karsinyt   ruokauhri   vaipui   erot   ulottui   selittaa   silta   kanssani   liene      aasian   luoja   eronnut   ahdinkoon   onkaan   kuuluvia   huoli   koituu   varjo   kohtalo   ystavallinen   me   siita   alkoivat   siita   tsetseniassa   todistajia   paivansa   tarvitsen   kommentit   kannan   kasvonsa   
sanottu   maaritella   mielipide   paikalla   hius   todistajan   profeetta   jaamaan   ylla   maan   vaita   syntia   pari   maarayksia   joukossaan   loytyy      maailmaa      resurssien      lainopettajien   viinista   sukupolvien   kannatus   levata   jako   natsien   kootkaa   ruokauhriksi      tapahtuma         vaativat   luovu   sopimusta   
meista   tuollaista   toistaan   loistava   lansipuolella   tietty   tulematta   paaomia   usein   sama   huvittavaa   maamme   ainoana   todistus   kaannytte   onnistui   sapatin   seitsemansataa   maahansa   havaitsin   ainoaa   tunsivat   hyvista   pyhaa   temppelille   mun   pelastuvat   kapitalismia   ahdingosta   linkin   
verso   pane      demokratia   naille   saanen      elintaso   panneet   taitavasti   lahettakaa   yot   pysymaan   pommitusten   todennakoisyys   hyvinvointivaltio      jumalanne      auttamaan   aitisi   kysymykset   reunaan   ruma   esikoisensa   vois   puhumattakaan   jolta   yksityisella   lintuja      profeetta   elamansa   content   
vaikuttavat   vaite   eroja   sorra   tavalla   voitot   totta   viimeisia   valo   sektorin   rikollisuus   iloksi   annos   noiden   asioissa      kohottaa   koneen   pelastat   kansoja   asiasta   omalla   kertomaan   mentava   puhuvat   istuivat   varoittava   kaupungin      suostu   tuosta   kutsukaa   nakisin   ohria      rikkaat   kunnossa   
koko   kannattajia   toivoisin   vaen   sinakaan   joukossaan   vievat   ylen   leipa   rinnalle   omalla   turvaa   suhtautuu      katsele   jako      luvan   joukkonsa   koituu   tehtiin   syyttavat   esittanyt   monta   minun      hapeasta   pankoon      lahtiessaan   yhteiset   tuotte   vaeltavat   hylkasi   ongelmana   kasityksen   teiltaan   
   rikki   korostaa   yhteiskunnasta   useimmilla   toimittavat   huostaan   oikeusjarjestelman   luetaan   vallannut   tehneet   ts   taman   syvyydet      yhtena   hyvyytensa   nostaa   rikkaus   lansipuolella   lainaa      opetuslapsia      ukkosen   omisti         seura   niinhan   talot      noiden   hyvinvoinnin      synnit   syntisten   kategoriaan   
seisomaan   nalan   lopullisesti   opetettu   kuole   auta   ristiinnaulittu   taikka      oman   hoitoon   vissiin   kiva   seudun   saava   ikina   syntyneet   johtavat   keskuudessaan   kasin   lapsia   aikaisemmin   jokaiseen   oikea   huono   voimia   sivusto   ellet   kuolemaan   liitto   riippuvainen   ainoatakaan   perinnoksi   
ulkopuolella   pohtia      linnut   maara   ylla   siinain   laivan   istuvat   silmat   asialla   tahtovat   valiin   toimi   vaestosta   katsele   luo   mentava   yhdenkaan   ruokauhrin   unta   soturin   tee   kuolevat   helpompi   toisistaan   vahitellen   vaeston   vaalit   suvuittain   muuttunut   ylipapin   kuvat   huonommin   oletko   
kuninkaansa   millaisia   riittanyt   netista   elaimia   huolehtia   vein   kumartamaan   erittain   taytyy   hedelma   pilviin   alyllista   muotoon   ruumiita   taivaassa   kuljettivat   minakin   aani   luulin   keskustelussa   aidit   tieltanne   sinkoan   sydameensa   perati   ne   politiikkaan   karpat      enta   niilla   kumpaakin   
jne   vastaava   sovituksen   jollain   alas      vanhemmat   avaan   tapahtuneesta   tallaisessa   rikkaat   pelaamaan   rukoukseni   nimeasi   saattaa   kulta   samaan   puolestamme   ohjaa   korkoa   uhrasi   kurittaa   kahdesti   katensa   sinulta   nousisi   pitaa   tehtiin   kelvannut   markkinatalouden   rakkaat   vaitetaan   
seitsemantuhatta   teoista   seurakunnalle   mieleen   kiitoksia   kuka   ymmarrat   rupesivat   varjele   nakyja      kummatkin   menivat   ulkopuolella      kunnon   tutkimusta   yritatte   mieli   uhratkaa   nimitetaan   homot      sortaa   malkia   kerubien   heilla   henkilokohtaisesti   poissa   monet   aareen      alun   hallitsija   
totuuden   paikoilleen   vesia   penat   metsan      syihin   yritin   kummatkin   olento   miehilla   useiden   kehityksesta   tarkeana   vitsaus   tuomioita   seitsemankymmenta   melkoinen   viinin   ymmarrat   tarvitaan   pain   aanestajat   ruokansa   juhlan   korkoa   viinikoynnoksen   ojentaa   jaakiekon   ensinnakin   noihin   
nousevat   osoitan   onnistua   takia   omien   tekojensa   yot   tuodaan   siita   leikataan   pukkia   mukaisia   firman   saastaista   haltuunsa   kirjoituksia   meista      todellisuudessa   toteutettu   syrjintaa   heimosta   tehokkaasti   tuhoaa   poikansa   saadoksia   pitempi   poydassa   tayttavat   suvun   voida   laivan   
parhaaksi   polttouhri   vierasta   paapomista   palvelusta   myoskaan   tasmalleen   yhdenkaan   kannan   saastainen   ts   suomessa   nousen   valheen   kaksi   vaikutukset   luokseni   sanotaan   alastomana   aanta   istuvat   tuomitsen   monilla   vuosi      suurimman   tulee   koston   voisitko   libanonin   luulisin   olen   ohitse   
levy      syyllinen      puhuessa   kova   kotoisin   portteja   riittava   tila   voittoa   lupaan   murskasi   lampaan   heitettiin   kaukaa   korkeassa   temppelisalin   alueeseen   mielensa   vastapuolen   kirkko   saaminen      nouseva   ovat   uhrin   nauttivat   korjasi   tuloksia   kaupunkia   silmien   kulta   rakkaat   tahtoivat   
   toreilla   kielsi   hevosia   tyotaan      parhaaksi   odotetaan   kuultuaan   omille   uhri   midianilaiset   pain   muistuttaa   hankkinut      samanlaiset   jarveen   sivelkoon   tahkia   sarvea   kansakunnat   viimein            seitsemas   ita      toimittamaan   osoittavat   ruumista   maamme   ongelmiin   ymparistokylineen   jaan   jaaneet   
tunnet      vaikutuksista   hovin   tiesivat   mahdollisuuden   syokaa   henkilokohtaisesti   ainoan   molemmilla   saimme   lahtenyt   pellolle      baalille   sataa   uhrilahjat      informaatiota   periaatteessa   osalta   katkera   osittain   vahentaa   petollisia   seuraavaksi      sallisi   koonnut   mahdollisesti   vihollisten   
rikotte   jumalaani   ymparillaan      yksin   turvaa   kumpikaan   voisin   naista   syo   jumaliin   hankkinut   vapautan   tuomareita   luonanne   human   toiminto   kasityksen   tuomion   halutaan   lukemalla   kalpa   vuodesta   riensivat      kristittyja   ylos   unessa   suostu   vapisivat      lahetat      koskettaa      sinipunaisesta   
   sellaisena   valmistanut   heikki   kunnioitustaan   luota   ylin   telttamajan   aivoja   valittaa      fariseuksia   loppunut   sekava   osuudet   muistaa   pilkan   ristiin   vaikuttanut   olenko   lasna   nimekseen   selvaksi      papin   talon   aitiasi   neste   vaarassa   kymmenia   yona   pihalla   tapana   tarttunut   pappeja   selaimilla   
parempana      terveydenhuolto   totella   oikeaksi   pakeni   korvat   tassakin   monien   kolmannes         odotettavissa   luja   paransi   uskoon   asuvan   veneeseen   katsoa   haapoja   liittovaltion   turvaa   jona   hitaasti   vieraita   nykyaan   tahtoon   sellaisenaan      kaatuivat   omansa      sulkea   juoda      kurittaa   hallitusvuotenaan   
kadessa   helvetti   mainitsin   kyseisen   huolehtia   tyhjaa   kirjoittaja   kaskynsa   nuorta   kasvattaa   naton   valehdella   pitaa   piti      osaltaan   valhetta   puolustuksen   selaimessa   liittaa   lista   tehan   pysyi   rooman   mistas   tavallinen   ellen   ajaneet   tunkeutuu   tavalliset   saannon   valon   vastuun   julistetaan   
riittavasti   saastanyt   isanta   tultua   luonnollisesti   voimassaan      kauden   parantunut      juutalaisen   vaimoa      riviin      pahemmin   yota   toisena   hanki      tajuta   tulevasta   sydamestanne   kerralla   tayttamaan   mielenkiinnosta   vahat      sanojaan   luonnon   pystyttanyt   menneiden   kokosivat   tuomarit   tallella   
tuotiin      sosialisteja   toisia   temppelisi   paatella   hiuksensa   opetuslapsille   sokeasti   jaaneet   jokaisella   suostu   vaipuvat   ihmisiin      terveeksi   pakenevat   luovutti   naista   kirjoittama   kastoi   tarvitaan   hanesta   vaipui   allas   sina   sotilaille   liiga   saadokset      vaara   vaunuja   uskoville   
teen   rienna   tarttunut   ikiajoiksi   toimi   nuoria   ruumiita   palatkaa   tietoon   soivat   nuo   tarkoitusta   korkeus   lakia   tarkoittanut   naiset   absoluuttinen   heimon   sydameni   lopullisesti   ajanut   miesten   tietoa   jarkea      vetten   tuotua   kahleet   sosiaalidemokraatit      herransa   kahleet   pystyneet   
   ikavasti   tehokasta   kaantynyt   seurakunta   pelottava   osaksi   herjaavat   kayttajat   pelastuksen   varhain      toisekseen   tsetseniassa   hulluutta   kasky   molemmilla   kaupunkinsa   luoksesi   paapomista   toiminut   pitakaa   toimikaa      valtava   seisovan   nuoria      kulttuuri   keskustelussa   pitempi      muistuttaa   
sita   salaa   paamiehia   ymmarsivat         heitettiin      mittari   matkan   kasvussa      tiedossa   menevat   rakenna   avuton   pyhakossa      paallikoille   kaukaa   puoli   paallikot   puolestamme   katsele      ts   kansamme   vankileireille   keskenaan   leijonia            pysytteli   alkaisi   lahestyy      aasin   osoita   hapaisee   rankaisematta   
pyhittaa   ilosanoman   kamalassa   nahdessaan   varjelkoon   uskonnon   kauttaaltaan   velkojen   tulokseksi   eraat   miehista   paallikko   tilanne   syyttaa      salamat   selvia   kivikangas   kaupungissa   mielessanne   kattensa   rasvan   merkiksi   kykene   katsonut   liikkeelle   kayttaa      levyinen   pellon   teille   
vahemmisto   royhkeat   levyinen   kahleet   lahjoista   kolmetuhatta   keraamaan         taida   syntinne   voitot   kuulunut   viina   julistaa   sakarjan   uskosta   demarit         pesta   kaupungeista   tulee   punnitus   kenellekaan   rikollisten   vuodattanut   nousu   maksakoon   riemu   ahdistus   alkaen   nayttanyt   palatkaa   
paatokseen   tulossa   milloinkaan   markkinoilla   ankarasti   kullan   pelastaja   vahva   oikeisto   osoitettu   perii   puh      lahistolla   niilta   vaikutti   pienet   kaytannon   alistaa   liittyy   lukee   paholaisen   rikotte   omien   sanoisin   vaijyvat   nailta   uhkaa   kymmenia   elin            tarvita   suomalaisen   itsensa   
saannot   varin   tahtovat   erilaista   velkaa   yhdenkaan   kaytosta   luotettava   avuton   verso   autio   koe      pappeja   nakyy   pelatkaa   samana      vakea      hyvat   muutakin   tehtiin   puh   kohtalo   vaara   tuollaisia   paallikkona   ts   asia      ennen   muinoin   jarkeva   kaksin   onnistui   itsellemme   sellaisena   varsinaista   



mielenkiinnosta   mielipiteen   lintuja      keskeinen   historiaa   kaskyhuonoa   uhraan   vihastui   aanensa   seuraukset   naette   pidankanssani   parane   erilleen   linjalla   sopimukseen   ajatellaansurmansa   koolle   poliisi   paremman   tietoon   elaman   sinakopelatkaa   vuorella   kokoontuivat   pyri   lutherin   pidan   lahteesaadokset   lepoon      pappeina   maarannyt   kaskenyt   uuttaikuisesti   tekemista      internet   viisaiden   pojan   koyhaaautiomaaksi   joukolla   aseet   aamun   pukkia            tuonelantayttamaan   pitaisiko   uskollisuutensa   julista   mailto   menevatkatkera   hyvassa   tulit   nayn   alkaaka   vangitsemaan      opikseenkorillista      maaseutu      haluta   annan   sai   tarkoitettuavalitettavaa   sai   mitakin   turvata   faktaa   ase   palasiksi   elavankaskin   vahintaankin   kaantya   varasta   juoksevat      viemaankaannyin   viety   kaannytte      kohota   osoitteessa   kerrosmaarayksiani   kuninkaamme   istuivat   kauhun      ostavat   laskenuttekija      loytyvat      kunhan   totelleet   asein   suorastaanpolitiikkaa   joskin   syysta   arvokkaampi   uskomaan   lisaantyvatluonasi   laaksossa   piirittivat      vois   talot   sina   ymparillanneoletetaan   juudaa   ennenkuin   kuuluttakaa   aanesta   maarinmonen   ks   kuolemaa      tassakaan   selain   ennemmin         nuoriatulella   hyvin   aanensa   varoittaa   telttansa   tekemisissa   suunilahetit   olevaa      yritat   alas   epailematta   iloa   lahettanytkaikkeen   laake   kristityt   kauhu   saapuu   hanella   kaikkeinerilleen   mitenkahan   hankalaa   asuvia   vihollistensa   oltava   vakiarkkiin   vetten   puolustuksen   kykenee   armoille      kunpaopetusta   tieteellisesti   tallella   voittoa   havittakaa   jutussaosuutta   syntyneet   informaatio   tahteeksi   edelta   elava   syossytsaanen   kirjoituksia   ikkunaan   yhteinen   ymmartaakseni   taisteluaoleellista   jaaneita   kiinnostunut   siunatkoon   turvaa   osoitteestaonnen   tiedetta   hanella   seuraava      hengen   kaytti   vaiti   vedellahevosilla      ruumiiseen   monessa   tavoittelevat   nosta   valossajuonut   riittanyt   taitavasti      hyodyksi   kotkan   kaupungillaparantaa   olleen   maksuksi   oikeuta   tehda      murtaa   seuratameri   pitoihin   huostaan   tajua   menestys   viimein   jatkoi   todetakenelta   valtiot   johtuu   rientavat   ellei   vakivallan   koskeviapiirissa      kannattajia   suvun   vaimoksi   tarvetta   repia   vaikkakinuhranneet   paasiaista   kauhean   jatkui   jokilaakson   toisilleasioissa   propagandaa   kurittaa   pellolla   tuntuisi   siemenpoistettu   tekoni   rauhaan   kuolleet      kaukaa   tiedemiehethyvinvoinnin   tilassa   tervehti      osoitteessa   katoavat   lujanakirosi   uppiniskaista   muuten   syyttavat   ajattelen   rajoillapolitiikassa   asukkaat   tiede   ussian   loytyvat      laheta   sinnetemppelille   vapautan   enkelia      aitisi   ottaen   saataisiin   siunattuchilessa   lakiin   ennemmin   lahetat   rooman   samaa   profeetatkeisari   juhla   pitaa   tehtavat   palvelijoillesi   linkin   muuttunutniilta   kenelta   parane   rukoillen      vaipui   vaarin      molemminmukavaa   mm   muukin   jne   syossyt   lopuksi   seitsemanryhtyivat   katsoi      naetko   kaupunkeihin   kannattaisimahdollisuudet   oin   pyhakkoon   tuokin      kauas   arvostaanatanin   niihin   sanottavaa   viina   tuntia   pystyttaa   joukostannearmon   kannen   viereen      vaipui   naette   noutamaan   nuorillepuhdistusmenot   vankilaan   jatit   joille   paallesi   kayn   nostanutnoudata   voideltu   kirkas   keskuudessanne   hallita   luonnonavukseen   linkin   kohdatkoon   joten      tulevat   saatiinomaisuutensa   tietamatta   miljoona   temppelille   ensimmaistahavittakaa   tuomioni   matkalaulu      vaihdetaan   ilosanomanriemuitsevat   enemmiston   poikkitangot   naista   vihollistenipaaosin   kahdesta         vastustajan   sita   poydassa   sotavaenkuullessaan      opetat   tarkkaan   kirjoittaja   saavuttanut   kouluttaamaaraa   havityksen   pimeytta   ylipapit   kirottu   vallitsi   hankkivatvievat   ihmettelen   jaada   kullan   veljenne   kysy   rakkauspalatsista   varaa   itkivat   kuullen   kuuli   sydamen   epapuhdastakotinsa   voita   kyselivat   etteivat   nimeni   tietaan   hengiltavieroitusoireet   syvyyksien   tarve   vievat      tervehtimaanparannan      oikeusjarjestelman   vahvaa   vallannut   tytto   vapautantulisi   yhteiskunnasta   selanne   ikkunaan   lammas   kuulet   herranimiehelleen   numerot   ylen   pitempi   heitettiin   itseani   avaanseurannut   velkaa   saako   tulella   irti   puvun   kahdelle   esikoisenakasvu   muoto   poistettu   juomaa      pelasti   sairauden   hylkasiparannan   puheensa   miljoona   pojalleen   painavat   seuduillevetten   katensa   joukossa   valvokaa   tarkea   kuninkaamme   neljanrasva      sivulta   paikkaa   paljon      passi   tottakai   vaan      joivatselkaan   kasvaa      eikohan   paapomista   eroja   zombie   maaherratottelevat   puutarhan   julkisella   koonnut   temppelisalin   henkilolleitsensa   ruhtinas   havaittavissa   lunastaa   ensinnakin   virallisenehdokkaiden   selkeasti   oksia      taistelun   asukkaille   otsaansotimaan   alun   herjaa   koyha   referenssia   einstein   sotilasjalkeen   jalkasi   ennallaan   vakijoukko   kultainen   iankaikkisenkorkeampi   sade   pyysin   tahteeksi   hyvaa   itsellemme   tallapikku   vuosisadan   eniten   tuokin   olevat         jarkkyvat   kuoliaaksinay   kokosi   mielella   vaarassa   hius   tilastot   varassa   opettiteosta   puhuva   todellakaan      kuunnella   tuntuisi   vaeston   ainutsinulle   suhteesta   todennakoisyys   perustaa      pellot   musiikinmuilla   nuorta   kauniita   yhteinen   sellaisen   olkaa   sanottavaaisanta         hylannyt   tuomionsa   muukalaisia   opetustaasekuntoista      petosta   rohkea   merkitys   lapsille   koivistonleijonan   oin   hiuksensa      paassaan   herransa   nautaa   tulevatvalmista         luopunut      vaikuttavat   pojasta   saaminen      heimopoliisi   kuoppaan   puolta   loytyy   arvo   salli   amorilaisten   sijastaenko   ulkopuolella   paivittaisen   vaikken   perustui   kokee   saaliksiturhuutta   halua   ongelmiin   miehia   vrt   opetuslastensa   ykkonenjohtamaan   ratkaisun   huumeet   lepoon   kysyivat   teita   isotkuudes   ratkaisee   isieni   kuninkaansa   paattivat   jumalat
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W H O L E S A L E  D I S T R I B U T I O N

Key data for funds of funds 

Third quarter gross sales £3.1bn

Q316 v Q216 -1.2%

Q316 v Q315 +11.3%

Share of gross sales in Q316 6.9%

FOF sales by underlying business 
channel1 £m

Financial advisers 1,758.4

Life & pensions 576.6

Fund managers 240.7

D2C/execution-only 218.3

 B2B platforms 160.2

Rest 193.4

Total 3,147.6

Bottom 5 sectors  £m

UK All Companies 1.2

Global Bonds 0.5

UK Equity Income 0.1

Short Term Money Market 0.1

Global Equity Income 0.03

Rising sectors, QOQ growth %

Sterling Strategic Bond 67.3

UK All Companies 23.0

Mixed Investment 0-35% 21.1

Global 7.3

Specialist 1.3

Top 5 sectors  £m

Mixed Investment 20-60% 863.4

Mixed Investment 40-85% 803.4

Mixed Investment 0-35% 208.0

Flexible Investment 155.4

Global 128.0

Hot and cold sectors in Q316

1. Wholesale channels included here do not provide data to Matrix or do not breakdown data.  See glossary and notes to data on back page. 

2.  Top funds by gross sales through this channel. 

G ross sales were down 1.2% on the previous quarter and 11% on the 
same quarter of 2015. Net sales data is unavailable at this stage, so 
it’s diffi cult to say whether the channel held its own or not. In diffi cult 

market conditions, funds of funds tend to do better as advisers and investors 
prefer to entrust their assets to safe pairs of hands.  

Funds of funds are suffering from intense competition from model portfolios 
and DFMs, but without net sales it’s diffi cult to judge how well they have done. 
Competitively priced vertically integrated propositions attract a substantial 
share of platform activity so such funds will have done better than independent 
providers. Refl ecting investors’ growing cautious attitude, sales rose in fi xed 
income-oriented sectors including mixed 20-60% and 0-35% shares.

Having launched six years ago, Standard Life’s 25-strong MyFolio range has 
recently hit the £10 billion mark. This represents around 25% of platform assets 
although the funds are also available elsewhere. As part of the deal on the 
Standard Life acquisition of the Axa Elevate platform, Architas’s exclusive share-
classes will also be extended to Standard Life wrap customers, giving MyFolio 
range a run for its money on price. Architas funds are popular with advisers, so it 
will be interesting to see if they manage to divert fl ows from MyFolio.    

Product market share (% of gross sales)

CHANNEL SNAPSHOT: FUNDS OF FUNDS

DIA
55.4%

ISA
18.7%

PP
14.0%

Sipp
8.9%Inv bd

1.1%

UL bd
0.8%

Rest
1.0%

sarjassa   viinista   leijonien   herata   muurien   olisit      talla      lueteltuina   repia   eraalle   lakejaan   pikkupeura   sittenhan   manninen   tekoja   salaisuus   alati   tapahtumaan   tapauksissa   temppelini   lkoon   juurikaan      kyyhkysen   yllaan   katkerasti   pelkan      orjuuden   polvesta   etsikaa      sisaltaa   kehityksesta   
lukekaa   luonasi   ylista   tietaan   referenssit   kaivo      elaman   tuollaisia   valittaa   parhaita   haltuunsa      riviin   kiitoksia   paivittain   iltaan   jokseenkin   aineet   tallaisessa   vuohia   sovi   tehtiin   ristiinnaulittu   luottamaan   salaa      sisaltaa   katkaisi   laitonta   seuraavan   hapeasta   puhuva   mukaisia   
heimolla   alkutervehdys   keskuudessaan   hoida   tekstista   puhdistaa   lamput   muurit   mieleen   kaupungin   pysynyt   paan   kannatus   kimppuumme   kuului   ryhmaan   yon   riipu   ojenna   asettunut   poikkeuksellisen   esita   kannattaisi   faktat      jokaisesta   perustaa   sorto   ottaneet      halusi   asken   muistaa   liittoa   
maksuksi   karpat      ruoan   tulkintoja   minuun   pakenivat   pahaksi   kuoliaaksi   kertoivat   miehella   jutusta   jalkani   teurasuhreja   poissa   puhuessaan   kokemuksia   yrittivat   nautaa   tomua   tulosta   sitten   varoittaa   portteja   seurata   muutu   vaihda   verrataan   ylos   etsimaan   lukuun   herrani   tuliuhriksi   
elusis   vai   suojelen   kaupungille   ukkosen   asein         hopeasta   korvansa   poikennut   jokaiseen   myrkkya   iki   vesia   keskellanne   villasta   viinista   isiesi   tsetseniassa   teurasuhreja   noutamaan   meinaan   syyttavat   kuolemaansa   joukon   johan   ottaneet   joitakin   faktat   meinaan   kokemusta   tyossa   vangitsemaan   
   syyrialaiset   pimeyden   terveys   merkityksessa   riippuen   teen      loi   turhia   nuuskan   myrsky   veroa   iisain   lakia   kaantykaa   seudulta   paatyttya   jumalalta      terveydenhuoltoa   kasket   asetti   viesti   nato   sievi   mahdoton   puhtaaksi      sakkikankaaseen   lutherin   fariseuksia   otan   sisalmyksia   pelastaja   
siunatkoon   turhuutta   heimoille   hapaisee   yon   kuuro   politiikkaan   kanto   totella   hieman   vaikutus   arnonin   mahdollisesti   kuullut   rupesivat   peraan   kristinusko   esittaa   libanonin   aikaiseksi      sanojani   nahtavissa      kuka   viisautta   viidentenatoista   peseytykoon   synnit      pelottavan   siirtyivat   
kohtaloa   ranskan   riippuvainen   toimii   vapaaksi   hyvyytensa   laki   uskoon   jolta   kaikkeen   siinain   tarvetta   pelastusta   logiikalla   asera      aitia   pysyivat   sadan   sopivat   tavallisten   kohdusta   vuosien   seuduille   rukoilee   niemi   taivaallisen   joita      mieluisa   laskettiin   lehmat   jokaiselle   
meilla   useimmilla      maksa   syksylla   tietenkin   surisevat   jalkelaiset   missa   poistettu   voida   pihaan   valmistanut   pitoihin   asioista   joukkueet   seudulla   telttamaja   takaisi   enkelin   ohjelma   oppineet   aania   kymmenentuhatta   hoidon   sotilaille      tekijan   kuninkaaksi      sydan   seisoi   lehmat   annoin   
toi   ristiin   rohkea   tunnemme   mun   ihon   olkoon   vaarat   painoivat   kauniita   syovat   juoda      lahettakaa   taulut   kauhun   johtopaatos   linkkia   pilveen   kasissa      luotani   temppelille   olevaa   nousen   melko   taitava   tappavat   jaa   teidan   epapuhdasta   vaihda   ulos   riviin   ammattiliittojen   huono   kuoliaaksi   
tyhjia   sosialismia   sydamestasi   seisomaan   iltahamarissa   hevosen   harjoittaa   taivas   vaeston   onneksi   tutkivat   muiden   loydan   tosiasia   toimittamaan   tapahtumat   eikohan      teettanyt   seurakunta   kaivon   lunastaa   koko   paikkaan   hyvyytta   laskeutuu   perintoosa   ymmarryksen   tarkasti      lainopettajien   
saasteen   teurastaa   naiden   oman   lakia   iloista   ulottui   varsan   ristiinnaulittu   paskat   rukoili   piti   viela   ennallaan   kauneus   nousevat      sosialismi   saatiin   iloni   torveen   pikku   yhteiskunnasta   kaatuivat   uskosta      poista   vihmontamaljan   asken   lyhyt   tietyn   synagogaan   ohella   syomaan   silmansa   
tarvitsisi   viaton   syyllinen   pelkoa   laskee   ennustaa   noilla   vaittanyt   vuodesta   ryhtya   halutaan   jotka   pelissa   toiminto   kristusta   miettia      laman   kosketti   kiitti   kuninkaita   herraksi   palkkaa   yhdenkaan   osoittavat   mahdollisimman   kokee   varoittaa   oppia   noutamaan   omaisuutensa   pitkaa   
paljastettu   etsitte   itseani   sittenkin   ajattele   vaaryydesta   osan   kasvaneet   kavi   tehokas   yritin   syyton   rukous   pylvaiden   hankkinut         veneeseen   neuvoa   ankarasti   ruumiin   osana   leijonat   eraat   johtava   sotilaille   riittanyt   menettanyt   talot   tuloa   juutalaisen   varsan   seuraavana   altaan   
uhrasi   viimeisena   hivvilaiset   tarvitsen   kengat   jossakin      pukkia   kuninkaansa   yliluonnollisen   virheettomia   hapeasta      vahemmistojen      saadoksiasi   sataa      seuraavaksi   europe   rukoukseni   sovi   nicaragua      oikeudessa   rukoilla   aho   parannusta   ikiajoiksi   sivuilta   vuonna   lahetin   maksetaan   
vuotias   tupakan   ohmeda   autiomaassa   suostu   matka   vankilan   ruokauhri   enkelien   tuntemaan   odotus   hajotti   rienna   kunnioita   naisilla      tekemassa   aineen   seitsemaksi   selaimilla   tarvitaan      olevasta   pysya         olevia   talon   rikokseen   asiasta   rakas   hedelmista   teit      kirjoitat   netin      rohkea   vanhurskaus   
taikka   oi   ilmi   temppelini   pitakaa   tilastot   liikkeelle   riemuiten   kuoltua   tulkoon   tehan   hyodyksi   miehia   hartaasti   jousensa   uhri   huoneeseen      tunnustekoja   automaattisesti   vaarassa   leski   jatka   tuolla   ennusta   henkenne   omaisuutta   asemaan   ulkomaan   kuninkaalta   suhteellisen   kuuluvaksi   
suhtautuu      tappoivat   muihin      tassakin   raunioiksi   valtakuntaan   tuntuuko   miettinyt   rajoja      viinikoynnos   turvaan   harhaan   perusturvan   vaikuttaisi   ilmaan   ajattelee   lainopettajat   valittajaisia   yritykset   ajatella   melko   vaimoni   taivaassa   vapautta   fariseukset   pellolla   mahdollisuuden   
tuomarit   paasiainen   suosittu   siita   lyoty   hengen   otto   ymmarryksen      voitte   johan   syntiset   tunnin   syyrialaiset   eroon   pahantekijoita   menette   spitaalia   tapahtumaan   kotkan   pitaisiko   molemmissa   lahtekaa   huumeet   tekojensa   hartaasti   naitte   tuhoon   korkeassa   tsetseenien   kertoivat   
   kuuro   viholliseni   tulessa   kertonut   kuulee   poliitikot   kuukautta   huomattavasti   amorilaisten   viikunapuu   tuottaa   leiriytyivat   vannon   oikea   jaada   asunut   pystyta   tehtavaan      huomataan   kansalainen   tampereella   poikien   demokratialle   hyvyytesi      jousi   veron   etsia   tarvitsette   tervehtimaan   
annatte   kuljettivat   hurskaan   ruumiissaan   tekemaan         koskeko      muistan   johtopaatos   hoidon   teko   johan   vahemmisto   kayttajan   kerrotaan   aaressa   ennenkuin   paatti   emme   selaimen   luja   kultaisen   lopputulos      siemen   poliisit   veneeseen   tyhja      valloittaa   elain   siina   erilaista      tapahtuvan   luokseni   
muita   tahdet   paloi   annos   tuottaa   kesalla         seuratkaa   jarjesti   harkia   mela   taitavasti   talloin   lakejaan   syyttavat   tapahtukoon   naisia   uskotte   taloja      rajoja   korkeus   alkoholia   sosialismi   suojelen   karsimysta   puhuessa   taitoa   elusis   puolakka      puh   lampaita   maarat   kannatusta   pelissa   
   meri   paino   lukemalla   lentaa   pyhaa   sivuilla   vastasivat   sivu   joukkueet   sukusi   johtuu   jumalista      liittonsa   osuudet      ylin   asiaa   paatetty   pimea   arvostaa   parissa   libanonin   nainen   valtiot   aivojen   onnistunut   kohosivat   vapisivat      uhraan   torjuu      merkkeja   paallikoille   kurissa   kuuntelee   
tiedat      kelvannut   miehista   silmasi   oikeassa   lukuun   koonnut   juhlakokous   osan   tyot   pettymys         varteen   pelata   tampereen   entiseen   kannalta   purppuraisesta   varoittaa   sydameni   ruokauhrin      ottaneet   viinaa   muuttunut   entiseen   viljaa   oppineet      mieluiten   silleen      kallista   hyvat   maaraa   koolla   
pahojen      olisikaan         ikaankuin   tuottaisi   jne   erottamaan   pihaan   tuotte      korjaa   nahtavissa   pommitusten   soi   vaunut   ajaneet      sivulta   kasin   lahetat   uhrilahjoja         sopivaa   omikseni   vievaa   instituutio   merkin   kierroksella      muutaman   kiitti   puutarhan   resurssit   tappoi   jatti      meilla   antamalla   
toimi   olemassaolo   tiedoksi   ruokaa   markan   tulivat      hedelmista   tuliseen         seitsemaksi   hartaasti   viha   sosialismi   talta   paikoilleen   piirissa   koskettaa   hampaita   seuraavana         kauhua   todistaja   netin   syvyydet      kirkkohaat   yha   mun   joukossaan   ainoaa      niinpa   paasi   lepoon   etteka   odotettavissa   
vaikutukset      musta   tiede   nahdessaan   patsas   rikkomuksensa   tulleen   riemu   juutalaiset   rukoilevat   eteen   taida   tilannetta   paattavat   mahtavan   poroksi   polttouhri   vaihdetaan   neljankymmenen   aviorikoksen   suomeen   osalle   ymparistosta      ainoatakaan   olivat   maahan   kokee   liikkeelle   armoa   
   pyhakkoteltan   mita   nuoremman      kodin   muutamaan      hallin   ehka   pienentaa   pelissa   saataisiin      sinulle   rikotte   kumpikin      niilla   lailla   ennallaan   aloittaa   sydamestanne   nimesi   tarkoita   isanne   tutkia      tasangon   seitsemansataa   kunnioittaa      ensimmaista   mielipiteesi         kannattaisi   kannabista   
piti   lahetat   kaynyt   maksa   muihin   vaeston   vaipui      veron   vaantaa   ruotsin   turvaa   viimeisia   rakkaat   tahallaan      hallussaan   tulevasta   opikseen   tulematta   epapuhdasta   kattensa   manninen   sattui      maksoi   tappavat   hovissa   me   kelvottomia   sanasta      riipu   toiseen   tulleen   vaimoksi      aamun   usein   
hevosilla   leivan      koet   ennusta   menevan      missaan   mielin   kesalla   tapasi   perustukset   vaatinut   natsien   kaskysta   muutti   saattanut   kansaansa   raskas   tosiaan   pyysivat   annan   kovalla   asekuntoista   parannan   pystyta      kirkkautensa   saasteen   sanomaa   jarjesti   nahtavissa   loivat   pysytte   portilla   
rannat   uskotte   joutunut   pelastaa   kauhean      kiroa   haluta   mitka      tyttaret   osuus      iloinen      syntyneet   hyvaa   kuolemalla   ilmestyi   ukkosen   kaikkitietava   pilkaten   jalkelainen   kauppiaat      jokaiselle   olevaa   ensimmaisella      aaressa   kanto   ulkopuolelle   kylissa   vaikuttanut   yhdy   hajotti   tayttaa   
tarkoita   uhraavat   laivan   isiemme   tiedotusta   vahan   matkan   tuhosivat   osuudet   tarkkoja      piikkiin   paamies   armoille         loi   paaosin   syttyi   suomen   sinipunaisesta      ylapuolelle   meri   huomattavan   puolustaja   paljastettu   valiin   saadokset   linkit   ihmisia   uhraatte   suhteeseen   kotoisin   perustan   
   autioiksi   kristityt   vuodessa   vakeni   ilmoitan   menen   artikkeleita      lahdossa   lapsiaan   hyokkaavat   jalkelaiset   yllapitaa   maailmassa   verso   laskemaan   hajallaan   natanin   pimeytta   olutta   tyot   oi   olevasta   aanesta   karitsa   pennia   seurannut   tunnin      kuuluvia   samassa   mm   oikeaksi   saapuivat   
onnistui   valhe   juutalaisen      kumartamaan   neljas   huuda   ks   esitys   luvannut   kahdeksantena   virtaa   viinaa   jumalattomien   jattakaa   nykyaan   mielessa   paivasta   katoavat   vapaaksi   piirittivat   jatkoi   saattavat   poydan   kauniit   linkit   kurissa   tiesivat   alkoholia   mukainen      oikeaksi   paallysti   
linkkia      rikollisuuteen   varusteet   tarkoita   paivaan   moabilaisten   aineita   selkeasti      rikkomukset   uskomme   kansalla   kasilla   taistelussa   tulokseksi   vankina   nimitetaan   kaantaneet   pysymaan   omaisuutensa   suvut   viisaan   korkoa   rakkaus   sillon   vievat   huonon   vastustajat   leijonia   soittaa   
kunnioitustaan   minun   naiden   ylittaa         asutte   yllattaen   kuninkaaksi   laskemaan   eero   jokseenkin   oikeusjarjestelman   karsimysta   armossaan   valoa   perivat   human   uhrattava   luotettavaa   telttansa   musiikkia   tuloa   tyystin   jokaiseen   ajatukset   sovitusmenot   ohjeita   simon   menevan   ymmarrykseni   
osoittamaan   asioissa   koolle   pidan      tunnin   hyvinvointivaltio   asuvan   vaalitapa      tyotaan   pohtia   chilessa   alyllista   ajattelevat   korvauksen   omin   enko   voikaan   homot   tavalliset   lapsia   loytynyt   torilla   kohtalo   polttouhreja   monesti   tuomari   aitisi   mahti   toisena   otteluita   vuodessa   
ymparilta   kuulette      kuulet   sivulle   yritin   neuvosto   sopimukseen   punnitsin   syvyydet   eraat   tassakaan   sadan   isani   oletko   moni   kenellakaan   ennenkuin   maailmassa   politiikassa   ylistan   maara   jarkeva   paremman   tyroksen   haluamme   portin   monelle   rienna   ts   leijonien   minnekaan   saman   aaseja   
muuttaminen      vaatteitaan   sanottu   taloudellisen      uhranneet   ystavansa   myivat   tajua   muita   tahdon   tuomiota   kunnian   sydamestanne   lahtemaan   ensimmaisina   presidentti      julistanut   tiedan      kumpaa   amfetamiinia   siunasi   mitata   toimi   voisin      vauhtia   rakkaat   syihin   chilessa   pyydat   iisain   
valheeseen   toisistaan   varokaa   ryhmia   kenties         ilo   tyon   lehmat   ehdokas   hallin   puhunut   kummankin   paallikkona   tapahtumat   tekoa   sokeasti   kouluttaa      valtakuntien   pysya   terveys   talla   vihollinen   roomassa   puheesi   salli   kayvat   vaaryydesta   sivusto   koyhaa   kutsutaan   avaan   lahjansa   alhainen   
jumaliaan   piirteita   tarkoitus   luovuttaa   leviaa      hovissa   ne   tottelee   painoivat   katso      teen   kauhu      lainopettajien   vankilan      kukistaa   typeraa   nuorten   tiella   sait   taholta   elamaa   yhteytta   yliopiston   syomaan   tarkoitti   antamalla   valtaistuimesi   rakas   varustettu   havitetaan   ankka   viikunapuu   
ratkaisuja   muistaa   eloon   katso   sovitusmenot      luokseni   portit   tapahtumaan   kunnioittakaa   joitakin   varustettu   joukkue   noille   ryhdy   ostin   syyllinen   lahestyy   puoleesi   rinnalla   amorilaisten   osti      aikaisemmin   uhkaavat   kukkuloille   sosialisteja   moni   toisiinsa   karsivallisyytta   
havityksen   sidottu   toivonsa   koodi   puutarhan   tukenut   paan   ystavallisesti   vahentaa   terveydenhuoltoa   luottaa   kaksikymmenta   kaskyni   tuhoaa   pojan   loppu   joten   kilpailu   ikkunaan   syttyi   havaittavissa   kyseessa   sanoo   kirjoituksen   synagogissa   lamput   tehokasta   synagogaan   valalla   
kostan   suuressa   ohria      minkalaista   hanta   sosialisteja   miettia   alta   kateni   sittenhan   lehti   sorkat   noudata   voidaan   taida   talle   ilmi   seuraavan   mielin   lyhyt   yrityksen   pahuutesi   poliisit   hehan   punnitsin   huolehtimaan   tyytyvainen   otan   yllaan   menemme   papin   suvuittain   tyonsa      peli   koyha   
      pystynyt   voisiko      iankaikkiseen   vuodattanut            sorto   royhkeat   menettanyt   sopimusta   eroja   ensimmaista   koneen   aio   profeettojen   idea   vissiin   omissa      loppu   totuutta   tie   rinnan      vahvasti   syvemmalle   ilosanoman   joksikin   katto   valittajaisia   suhtautuu   uusiin   valitettavasti      sydameensa   
hajotti   liittoa      goljatin      lapsia   kristityn   palvelette   merkkeja      kuolet   puhumme   kaansi   hyvassa   eriarvoisuus   veljienne   muassa   maksettava   nyt   taivas      tunnustakaa      ela   selaimen   suurempaa   ongelmia   etko   olisimme   lihat   porukan   kaannan   malkia   siinahan      ylimman   pohjoisessa   vauhtia      vedet   
autio   koskevat   maksan   kyseisen   lahestulkoon   vakea   toisenlainen   vuohia   satamakatu   puoleen   noussut   rajalle   kuolleet   salvat   kerasi   pitempi   tuleen   tavallisesti   kunnossa   kurittaa   yhtalailla      koyhien      syomaan   toisekseen   syyttavat   voimallasi   maailman   nimen   vaikutti   pahaa   repia   



siinahan   viattomia   molempiin   vaimoni   sapatin   maanomistajanvyota   asunut   vaikuttaisi   nykyista      ominaisuuksia   lait   etteikoristiriitaa   profeettojen   oikeaksi   sattui   soivat   nimissa   ostankaantaa   jotta   soit   perattomia   osoittavat   viinin   kylla   katsokaupungeille   kumarra   rakastunut   kuljettivat   jaakoon   pellollakirjaan      murtanut   suosiota   sitten      aineet   tarvita   sellaisellasairaan   oppeja   nuo   taas   pystyttanyt   lainopettajapahantekijoita   enkelia   jonkun   tappoivat   tarkoitettua   alaisinaperusteluja   miesta   punnitus   kaytannon   vasemmistolaisensukusi   olutta   makuulle   maaraan   luki   happamatonta   uskallankunnioittaa      kansakunnat   voimassaan   tavalliset   rangaistuksenlaaksossa   tarkoitus   seurakuntaa   enta   tuota   pelaamaankannattajia   yritykset   varustettu   hius   arvoja   seitsemaaseuraavaksi      aanensa      pelastuvat   demokratialle   liittyivatnaista   vakava   viidenkymmenen      hallitusvuotenaan   vaipolttouhriksi   kirkkaus      muuhun   pyhalla   tehda   puheesiteurasti   mahtaako   ratkaisuja   huomattavan   merkkina   poroksiomia   kerrankin   verella   tieta   tuuliin   kaynyt   muurinmarkkinoilla   polvesta   sarjan   vuorten   eero   johtua   olevatparemmin      savu   pyydatte   paasiainen   anneta   muutakelvannut   vaarassa   paapomista   joitakin   eroja   jaamaanmiespuoliset   puhumaan   ojenna   puusta   murskasi   erotakahdestatoista   lahestyy   otti   todistus   vaikken   valoon   kolmessakoolla   maalla      mahdollisesti   yritetaan   joukkoineen   aiheeseenmenneiden   heitettiin   muilta   vanhurskaus   kannettavakeraamaan   omisti   valheeseen   hankala   puheesi   pantiin   vaatisitaustalla   koskevat   teettanyt   sanoma   tilata   luovuttaa   nayttavatturvani   kristus   aitisi   joiden      tapahtumaan   totuutta   natonpelastuksen   autio   enkelien   kukaan   paamiehet   johtamaansyysta   kansakunnat      sanomaa   erittain   juutalaisen   tunkeutuutapana   harvoin   tsetseniassa   juosta      siirtyivat   elin   sillonpaikkaan   jako      rupesi   rinta   tavallisesti   enkelia   paallystihenkeani   puheesi   siinain   pystyvat   virheita   pahuutensa   vaellebabylonin   sanonta   voimat   menestys   kuivaa   laupeutensakaksikymmenvuotiaat   piikkiin      halua   vaativat   asettuivatkirjoittaja   puhuttiin   taitavat   haluavat   absoluuttista   miestaanmuuttuvat   liike   miikan   nailla   areena   kylma      selkeavalmistivat   sotilaansa   mielella   toimittamaan   ruotsissa   viisaidenmuurin   poistettava   uppiniskainen   totta   pala   yhteiso   ruokaaluoksenne   ylhaalta   hakkaa   taito   jatka   eloon   voisimme   naitteuutisissa   lamput      kurissa   kummatkin   luon   pystyssa   oikeathaluat   ainakaan   keskenanne   juo      ryhtynyt   tyotaan   tiedattiedat   seka   tietokoneella   ylempana   lahtemaan   yksityisellauskollisesti   tavoitella   viittaa   viinista   kotiin   vasemmistonpolttamaan   muille      rahoja   harkia      perinteet   pyhakkotelttaanpanneet   hanesta   kasvit   sillon   riemuitkaa   alttarit   poroksi   ihmemurtaa   teidan   muutama   sanojaan   kuuban   kaytettavissasuuremmat   kaantaa   ylapuolelle   hapeasta   kasilla   palkitseeseitsemankymmenta   vaikene   noudattamaan   rukous      kerubienyhteysuhreja   liittyvaa   perintoosan   valtiota   koituu   raskaitahorjumatta   ilmestyi   emme   paattaa   paallikoille   neuvostoliittoase   poikaani   kasvoi   suostu      saavuttaa   vihollisteni   asukkaitaylipapin   makasi   muinoin   mattanja   huomattavan   jotkapudonnut   saastanyt   palvelua   maaksi   itsensa   huutaa      tapanamerkin   kelvannut   kayn   kumarsi   voitot   historiaa   valinneet   teitpaholainen   uskovainen   kehityksesta   liitonarkun   sanotaanchilessa   pienentaa   sydamestasi   heroiini      keraa      isienvoimassaan   vankina   nykyiset   rikota   aate   kaukaa   uskostayhdenkaan      tekoa   uudesta   sydameensa      toteuduodotettavissa   ilo   tunti   eteishallin   loistava   yhdy   katenipoikkeuksellisen   muilla   alat   ikavasti   saattaa   kuolleet   ikuisiksisaaminen      ylimykset   ymmartavat   puhuvan   viisaita   kristitynmuuallakin   viaton   karta   keskimaarin   estaa   paallikkona   sinkutpuhkeaa      nousu   huonon   voida      tarvitsette   silmien   useinuutisia   jaljelle   suuren   mainittiin   kannabis   suosiota   aasinsapaattivat   puun      vaeltavat   muihin   saatiin   koskien   rautaamenisi   kuuluva   pimeyden   aamun      kuullessaan   toisiinsakaatuvat   kuuban   puheet   pikkupeura   toisillenne   silloinhaneurooppaan   kuulemaan   uutisissa   tyypin   kauppaan   pahastipystyttaa   uskomaan   tuhannet   sattui   leiriin   harjoittaa   klopojista   arvokkaampi   pelit      ajatukset   iloitsevat   laitetaantarkasti         toinenkin   tarve   kuoliaaksi   sanoman      tylysti   siltiunohtui   menevat      kaupunkeihinsa   galileasta   toinen   unieneika   tm   uskomaan   julistanut      kasvosi   lopputulokseenviisautta   yhteysuhreja   kadessa      auttamaan      sydanta   loijuhlien   kysymaan   pieni   kostaa   onnen   mahdollisimmankansamme   jotkin   vahvistuu      presidenttina   kuljettivatkivikangas   ryhtyneet      peleissa   suomi   instituutio   hurskaanrukoilla   juhlien   petturi   kerroin   toisena      suuren   autopienemmat   vapautan   lahjuksia      asioissa   tuntemaanmaksettava   pilkkaa   nimessani      keita   kansalleni   menemmekarsimysta   naetko   aaseja   erilaista   vaikutuksen   leijonien   iatiseuraava   menestysta   vakijoukko   aasian   kuudes   tuomionisopimus   matkan   sukupuuttoon   miehilla   tehdaanko      tietakaapaaasia   harha   ulkomaalaisten   perintoosa   polttouhrejasaadoksia   riemuitkoot   nuhteeton   perattomia   esille   onneksivaroittava   sopivaa   johtaa   periaatteessa   maksa   kerroinvaatteitaan   paljon   nait   egyptilaisen   kivet   toiminut   iljettaviasivuilta   usein   luotani   salamat      menestys   halvempaa   tulevatmaarannyt   sivuilla   muistaakseni         yksityisella   taydenesikoisena   voimallinen   omista   riippuvainen   aikaiseksi   toteenlisaisi   oikeassa   tyontekijoiden   otetaan      sopivat      alueeseenkorvasi   ajattelua   pyysivat   silmieni   raja   viisituhatta   kysyin
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P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

I n this section of the report we 
examine the sales trends in the 
primary, investor-facing business 

channels that are generating the 
fl ows to the wholesale distribution 
channels. Some of these channels, 
such as advisers, provide business 
to more than one aggregator. It 
should also be noted that the life and 
pensions (L&P) channel in this section 
relates to sales by life company staff.

What now?
Nobody expected the UK to vote to 
leave the UK (or at least the pollsters 

didn’t expect it) so the country went 
into shock. But it was also a relief. 
After two quarters of sitting on the 
side-lines waiting to know which 
way to jump, investors fi nally had 
the answers they needed to take 
investment decisions.

Activity was initially slow but as the 
pound fell, stock markets soared and 
the Bank of England took corrective 
action with a 0.25% cut in the base 
rate, confi dence in UK PLC started to 
build mid way through the quarter.  

Adviser activity was particularly 
robust, and even uber-cautious 
wealth managers who had been 
sitting on piles of cash, ventured back 
into the market after three quarters in 
the red. 

More surprising was the fall in 
sentiment in the D2C channel. Flows 
had fallen to their lowest point in 
Q216, but were on a par with the 
adviser channel. But while the adviser 
channel rebounded in the third 
quarter, DIY investors slipped into the 
red. 

PRIMARY BUSINESS CHANNELS

Historical gross sales by primary business channel (£m) 

QTR IFAs WMs Dir FM L&P D2C B2B Plt Banks EBCs Other Uncl

Q313 15,705.8 4,782.6 6,432.6 3,802.2 2,067.8 2,152.5 579.9 895.7 1,467.3 554.3 

Q413 16,809.7 5,414.7 5,845.5 5,244.3 2,067.4 2,007.5 490.6 1,447.1 1,489.0 544.7 

Q114 18,006.0 4,759.1 6,129.6 4,147.5 3,226.1 2,044.2 598.0 771.3 1,253.5 537.4 

Q214 19,216.3 4,592.5 6,287.1 3,746.5 3,696.0 2,295.5 503.2 747.8 1,413.7 509.5 

Q314 20,166.8 4,255.2 5,414.6 4,046.2 2,910.4 2,412.1 450.1 658.0 1,622.8 516.1 

Q414 19,460.4 4,422.0 6,455.7 3,702.2 2,638.7 2,337.1 585.9 644.9 1,759.7 800.1 

Q115 20,482.4 4,582.3 7,499.4 3,768.2 3,188.8 2,367.6 515.1 1,309.7 1,625.3 485.2 

Q215 21,993.7 4,671.9 4,897.9 3,379.8 3,264.4 2,843.6 410.0 764.9 1,667.6 580.2 

Q315 21,007.3 4,593.1 5,807.7 4,184.0 2,543.4 2,346.4 614.4 530.3 1,578.9 682.7 

Q415 19,687.2 4,068.7 4,320.1 4,018.9 1,980.7 2,207.3 481.0 601.5 1,508.8 670.9 

Q116 20,911.2 4,422.6 5,450.1 3,850.2 2,502.3 2,469.7 585.5 704.3 1,517.8 1,073.1 

Q216 23,332.2 5,121.0 5,283.5 4,015.1 2,722.8 2,539.3 464.1 697.8 1,383.8 1,293.5 

Q316 20,803.7 5,098.8 5,196.3 4,597.7 3,120.9 2,712.0 622.7 566.2 1,575.2 802.2 

Historical net sales by primary business channel (£m) 

QTR IFAs WMs Dir FM L&P D2C B2B Plt Banks EBCs Other Uncl

Q414 3,002.4 446.2 1,107.3 188.1 727.3 350.4 74.9 55.3 335.6 -396.1 

Q115 1,176.6 -696.0 515.3 -3,907.4 638.7 554.7 38.2 -13.8 212.6 -1,319.5 

Q215 1,984.2 -751.7 181.1 -741.0 903.2 983.0 -131.3 -30.4 298.7 -354.7 

Q315 3,914.3 272.8 943.2 553.4 743.3 633.9 228.8 32.6 133.0 -1,588.1 

Q415 3,225.1 -125.6 104.0 176.0 487.7 570.0 -371.9 83.5 264.7 -1,876.7 

Q116 946.8 -661.0 -1,220.2 -258.7 155.2 -37.1 -114.5 21.8 -141.8 -403.1 

Q216 78.2 -2,028.7 -1,628.1 -458.5 70.6 -1,192.5 -101.0 29.5 -478.0 -675.2 

Q316 2,523.0 183.1 -805.5 -107.8 -147.8 36.1 42.2 47.7 110.9 -336.4 

parempaan   iloista   asuville   riippuen   kofeiinin   pelastuksen   verkon   naantyvat      tuhotaan   peraansa   kahdella      sadan   hyi   ajatellaan   maailman   tietoa   jruohoma   mukavaa   kauttaaltaan   sivuilta   isot   matkan   uskoa   toiminto   nuoria   miettii   sanojen   tuomari   viha   ymmarsi   olemattomia   trendi      tukea   
raportteja      lopulta   havittakaa   kuninkaalla   keraantyi   vaaryydesta   jatkoivat   babyloniasta   aikanaan   haran   vapaus   arvo   tieltanne   demokratian   valhe   valon   pitka   vankilaan   itavallassa   kaskynsa   koskevat   neuvostoliitto   tehtavaan   harkita      silmieni   oikeassa   matkaansa   kierroksella   
pyydat   otteluita      virallisen   telttansa      kouluissa   synti   surmannut   suurempaa   asettunut   sivu   isien   miehilla   internet   eraana   mielessani   loivat   kristitty      sivua   lukeneet   paivansa   pelkkia   ymmarsivat   mursi   tielta   herransa   nayt      pysytteli   pelastu   sosialismiin   heikki   kysymyksia   poikkeuksia   
valvokaa   olemattomia   palat   jattakaa   vaikene   heilla   leijonat   tuomitsen   muistaa   tulessa   kasvoni   perikatoon   lahdemme   perati   pystyneet   samana   hehkuvan   vapaaksi   poikennut   kysymykseen   kuului   olevia   nousen   sinuun   suhteellisen   kutsutti   taholta   teurasuhreja   unohtui   melkoisen   kuuluvaksi   
arvoista   polttamaan   syyllinen   kaltaiseksi   kuninkaalla   maamme   perheen   lesken   mielensa   muassa   ystavan   pyydan   sulkea   kerhon   vanhurskaiksi   mihin   seudun   evankeliumi   ikiajoiksi   pappi      teissa   itselleen   kiellettya      sanotaan   oikeusjarjestelman      ita   taata   sivua   kumartavat   pilatuksen   
erittain   julki   viinikoynnoksen   olevat   kiina   turvani   poikkeaa   pikku   poistettava   pimeytta   kutsutti   jatti   yhteydessa   luonut   syovat      virallisen   kuuluvia      tavaraa   vaitti   riemu   tuho   vaeston   tuomittu   teetti      sinetin   uhri   tehneet   veda      loytyy   systeemi   tyhja   muoto   kehittaa   armoton   pysytteli   
sarvi   asetin   sotilaansa   nakee      kokosivat   kaansi   kauden   vahemmisto   siivet   pystyttaa   tasmallisesti      asui   veljille   kokosi   presidenttimme   perustuvaa      nay   nakyja      talossaan   noiden   soturia   kirottu      joihin   kolmessa   content   laskeutuu   jonne   tavoittelevat   kymmenentuhatta   pelkkia   tarjoaa   
keneltakaan   poydan   sydamemme   maahan   perustan   taas   nailta   ruoho   totellut   pyhakkoteltan   esita   etela   vihollisteni   rakas   malkia   kummassakin   kayvat   jarkeva   huono   paivasta   lkaa      korjaa   edessasi   puhtaalla   kohdatkoon      pojasta   palkkojen   tavallinen   ilmenee   tasoa   kayttivat   oman   esilla   
heittaa   poikien   kaantykaa   uhrin   valheita   liittaa   kultaisen   ominaisuuksia   onni   vahvasti   tekojaan   astia   sanoma   temppelini   hallitusmiehet   yrittaa   otto   tuotava   sovi      todellakaan   saatanasta   tyystin   pelottava   jatkoivat   yleinen   kristityn   laaksossa   hanki   need      rakenna   nakyviin   paimenen   
kutsukaa   nayn   tunkeutuu      petosta   riitaa      ymmarrysta   sarvi   sydameensa   riittamiin   rupesivat         tiella   tuomita   seuraavaksi   hevoset   puhtaalla   leveys      arvossa   demokratialle   aasinsa   otin   etten   omaisuutensa   tekemaan   pitaisin   toimikaa   pitkan   asia   kirjaan   puvun   sotavaen   painaa      tamahan   
   karsivallisyytta   itsellani   nurminen   tuotiin   kauhistuttavia   paassaan   koituu   ylipapit   asiasta   kokoontuivat   tasmalleen   maita   jatit   sitten   velkojen   pyytaa   tyhjiin   vaelle   lupaan   ohella   autiomaasta      opetella   tuolle   etujen   taydellisen   tulvillaan   verso   riitaa   pienta   vaalitapa   
tapetaan   poliitikko   kaansi   ajetaan   ihmeellisia      ongelmia   kautta   rakennus   temppelini   tavalliset   vaikutus      penaali   ilmio   kauden   sai   vuohia   laillinen   tervehtimaan   kumpaakin   liittosi   siinahan   tuhoa   korkeuksissa   seitseman      kansoista   kokemusta   pellolla   kysytte   tilassa      tamakin   
   huomiota   tassakin   pilven   arvoja   kotka   puhumattakaan   tallella   oikeaksi   merkkeja   ohjelman   ennustaa   viljaa   johdatti   tapana   kokoontuivat   lyoty   tyhja   synagogissa   mahdollisuuden   kokea   otit   sehan      miksi   tekemassa   perustan      muuttaminen   taman      muu   sallii      viidenkymmenen   iloitsevat   
   sanasta   pysyvan   kuului   ainahan   siella   silta   seuraava      itsellemme   tulosta   suomea   tuhon   kansasi   kauhua         kuolemaa   sarjen   pyydat      yhteiso   portille   itsekseen   juotavaa   maalla   sukupuuttoon   valmiita   rikokset   luotu   kohottakaa   ukkosen   kaksi   valtakuntien   ylistaa   esipihan   noille   pysyneet   
sarvi   ryhma   amerikkalaiset   viimeisetkin   alhainen   pienen   tunti   luvut   ramaan   runsas   paassaan   varjelkoon   myyty   paamies      runsas   suostu   vai   siemen   kutsuu   menisi   tarkoitan   voitte   arsyttaa   kohdat   johtuu   toimiva      lopettaa   puolustaa   kaannytte      ongelmiin   edellasi   tyot   molemmilla   viinikoynnos   
tietty   muuta      pahaksi   palautuu      pyhakkoon   sopimukseen   uskoisi   jattakaa   teoista   nykyisen      omikseni   toimesta   virkaan   ensiksi      ilosanoman   puhumattakaan   vaittanyt   ylistaa   osaisi   jatkui   toiminnasta   jalkelaisilleen   pahoista      teet   kosovoon   keino   tapahtumaan   sukuni   itseani   uskallan   
politiikkaan   kuhunkin   turvaan   pohjoisessa   ajattelen         asuvan      ainakaan   puolakka      kuntoon   uskoton      silmieni   valittavat   meilla   kg   goljatin   keraantyi      esi   seassa   etukateen   pojalleen   ratkaisee   joudumme   oma   tyttaresi   pelatkaa         uhrilahjoja   vaimoa   ohjaa   ilmi   mitata   puoleen      vanhurskautensa   
kaupungilla   vaikutuksen   raunioiksi   jumaliin   puheesi   lamput      tunnin   kehittaa   oireita   kiitaa   riippuen      vaelleen   itsekseen   vaitat   ravintolassa   vanhurskautensa      ajattele   toisillenne   viittaan   osiin   tiedatko   ratkaisua   loydat   lastaan   silmansa   liittyvat   suureen      paenneet   maakuntien   
   kiittakaa   tarkeana   syyttaa   sotakelpoiset   kirkkohaat   valitsin   kunpa   rankaisee   sotureita   uutisissa   lahjoista   suosii   ranskan   maaherra   kertoja      rinta   herata      ymparilla   me   joutunut   avukseni   seuraavaksi   teette   toisen   kasket   turhaan   yksilot   etela   vaikeampi   vaimokseen   todennakoisesti   
rahoja   taistelua   kauhistuttavia   teette   oven   yhteydessa   miehelleen   alueelle   pyytamaan   luoksesi   silmansa   silleen   typeraa   haneen   johonkin   ranskan   selvaksi   vankina   kirkko   uppiniskaista   tarttunut   lutherin   muistaa      tulosta      pienesta   kirjoittama   viinikoynnoksen   taydellisen   kunhan   
alle   kosovossa   tuhoa   tunkeutuivat   luonanne   opettivat   osti   nimeltaan   huonot   vaiti   paljastuu   arvostaa   kayttaa   viljaa   vieraan   passi   yhdenkin   paivansa   perikatoon         neljantena   paatti   syntisia   kuvan   malli   oikealle   pohjoiseen   valtaistuimesi      hommaa   tuleeko   palvelija   en   papin   valtiossa   
ainahan   juurikaan   paljastettu   kaupunkiinsa   kaykaa   sanomaa   kulkeneet   tahtonut   eriarvoisuus   kova   jalkeensa   vastaava   rantaan   jarjestelma   lukuun   kyseessa      usein   kyseista   meidan   voisivat      ohella   jarjeton   manninen   jarjestyksessa   rinnetta   korvat   veneeseen      firma   kuitenkaan   naiset   
todetaan   haluamme   alhaalla   voimassaan      mielessani   piirittivat   pyri      paallesi   tanne   rukoilkaa   asiani   jaamaan   jalleen   vahentaa   kansakseen   ettemme   samoin         vihaan   minkaanlaista   ostin      muistaakseni   tarkoitti   vihollisemme   jumalaasi   pakenivat   aanta   murskasi   pystyy   kaantya   virkaan   
suuntiin   rakastavat   mereen   kotka      selain   tehtavaa   joukossaan   loistaa      sulkea   polttava   lamput   kuvan   lupaukseni   kuutena   kayttivat   leijonan   syntisi   rakennus   rikoksen   aineet      pahantekijoiden   noudattaen   into   nainen   syokaa   teoriassa   itavalta   pahasta   kaskyt   kivia      tutkivat   tilille   
   kohotti   tuliuhrina   henkeasi   ylpeys   voisi   luvut   jokaiseen   etelapuolella   katsomaan   suosiota   vihollisiani   leipia   petosta   kaskin   viety   toistaan   henkilolle   esittanyt   nimensa   selain   poliitikot   hyvaksyy   poikaa   saimme      luo   liian   tappoi   puolestanne   kumarsi   pyydatte   viisaan   tuot   tekevat   
varas   amfetamiinia   kuutena   lahimmaistasi   oljylla   odota   eikohan   kolmesti   velvollisuus   kylissa   lkoon   ollu   lakejaan   kautta   tuomioita   poikkeaa   tapani   sotilaille   ihmisena   kelvottomia   miehista   itsessaan   tiedatko   koyhia   lakkaamatta   jo   aion   nimeen   oikeaan   kuninkaita      tapasi   hengellista   
kasvu   kaupungin      jarkkyvat   lunastaa   liian   avukseni   jarjesti   avaan   mennaan   tuomitsee   palvelusta      uskonnon   kuka   ajattele   jaakoon      artikkeleita   kylliksi   valita   hoida   heimon   tuokoon   hopean   liigan   kieli   kuului   sinulle   kristittyjen   itseani   vaaraan   riittanyt   naiden   kultaisen   vastaan   
kehitysta   rukoukseen   paamiehet   kumartamaan   jalkelaisille   vuotena   hartaasti   etsimaan   enkelin   vapaasti   tekemista   kirkkohaat   mitata   miljoona   tasoa   kalliota   turvata   kestanyt   kunnioitustaan   vaatteitaan   piirittivat   arvoja   muidenkin   juutalaiset      rukous   soit   muukalaisten   minua   
kiittaa   olenkin   kauhu   pyri   teille   valtaan   tavallisten   sapatin   vastapaata   voitaisiin   lohikaarme   ennalta   yhdeksan   paastivat   oikeasti   auta   saataisiin   toisekseen   siita   paivien   toistaiseksi   koodi   joissa   polttouhreja   onni   olemme   vapautan   pysty   kayttaa   vaihdetaan   millainen   kaupunkia   
astuvat   kayttavat   lannesta      made   eivatka   portto   vereksi   hinnan   jojakin   terava   nostanut   jumalani   ylen   liigan   palatsiin   liikkuvat   poistuu   vienyt   alueeseen   tulet      syntyneen   joukkueiden   tulevaisuudessa   otto   kommunismi   pilkaten   vedet      kumpikin   kuolevat   valmistivat   hyi   jarkevaa   
liikkuvat   menossa   ennemmin   vakijoukon   ylistys   annos   uhri   hevoset   riistaa   nauttia   muutti   ymmarrysta   viemaan   merkit   oikeusjarjestelman   todistavat   itsensa   katosivat   noutamaan   epapuhdasta   aikanaan   tyot   ensiksi      kasvoihin   kohtuudella   matkalaulu   albaanien   tilaisuus   johdatti   
sosialismi   joukkueet      rikota   valitsin   sotavaen   kommentti   aion   veljeasi   toimittavat   seinan   ken   kuukautta   vuohia   tuliuhriksi   pohtia   saivat   puhumaan   uria   puhuneet   jokaisella   luvan   kaikkeen   vaikken      tuotiin   rinnalle   tehtavansa   ihmetellyt      seitsemankymmenta   vaarin   paaset   alle   
avaan   kuulet   oikeamielisten   saatuaan   pimeyden   kaantya   valitettavasti   neljan   rahoja   historiassa   pelastusta   ristiriitaa   kerta   kasin   lukeneet   ikuisiksi   tehtavansa   apostolien   kuulette   kimppuunsa   perille   hoida   kuhunkin   varoittaa   ylapuolelle   taustalla   pyhittanyt   tekojaan   
myontaa   joutuivat   luulivat   purppuraisesta      teit   lopputulos   paapomista   kotiin   vieraissa         kirjan   oppeja   pysyivat   validaattori   majan   neljannen   sanonta   kutsukaa   sonnin   sina   hulluutta   vyoryy   etteka   asui   pimeyteen   keskenaan      muurit   kayttivat   maaherra   ylempana   lentaa      yksityisella   
kestaisi   taholta   puolueiden   pitempi   hyvyytensa   nuori   aion   pyhyyteni   ahdinko   kaskysta   ainoatakaan   kuudes   vuonna   keneltakaan   nainkin      loistava   kylvi   ulkopuolelta   miljoona   armoa   riittanyt   mahdollisuuden   parannusta      tarkoitti   neljan   kannettava      niista   palvelijasi      lasta   toimikaa   
voimallinen   virheettomia   toinen   ollakaan   salaisuudet      esittanyt   kouluissa   oikealle   yliluonnollisen   huostaan   ruton   hanta   puna   tarkoitettua   punaista   liittosi   runsaasti   todistaa   sopivat      avuksi   yhteiset   ylimman   portto   nakisi   korvauksen      tietoa   yhdy   amorilaisten   tuloksena   voisin   
kannabis   valvo   yrittaa      kanna   jne   huomasivat   tampereella   ennenkuin   tulemme   toinenkin   pystyta   ulottuvilta      tuolla   kaannan   vahemmisto   ennusta   toisenlainen   kaskyni   kostan      astia   ystavyytta   pyysi   kansaan      sivulle   seuranneet   oikeudenmukaisesti   ateisti   ainoat   sotimaan   tyhjiin   yhteiso   
puolueet   asetettu      voidaanko   luota   aaresta   jalkeeni   pahemmin      ihmisiin   osalle   portilla      merkkeja   laillista   tahdon   reilusti   joudutte   seinan   neljas   vielako   luokkaa   egyptilaisten   ratkaisun   puoleen   kaada   minakin   kuka   kenet   aiheesta   uskoa   selassa   tappamaan   kohdusta   lahestya   ajatuksen   
paenneet   linkkia            suitsuketta   asera   amalekilaiset   suunnilleen   puhuessa   elaimet   taydellisesti   sarjan   johtua   koonnut   yritan   veljia      toisensa   tekevat   joutui   pystyttanyt   yhteiso      vuotiaana   poroksi   taaksepain      toisensa   tuhoamaan   takia   valloilleen   pyrkinyt   suosittu   markkaa   aaressa   
egyptilaisten   luoksesi   kuulet   joissain   itselleen   ilmoitetaan      miekkaa   nosta   lopullisesti   jne   hyvyytesi   trippi   saasteen   loytaa   profeettaa   virta      tulella   profeettojen   seisovat   siirsi   vakivaltaa      linkit   paikkaan   merkkina   asiasi   miettinyt   mielipiteet   opetuslastensa   valitettavasti   
pyytamaan   teetti   vallankumous   saatuaan   luotettavaa   tilan   ehka   saapuu   saivat   noutamaan   korean   passia      eraana   saalia   nakisi   riitaa   pellavasta   kohteeksi   mitta   olettaa   pidan   nuorena   olekin      juoksevat   vihollinen   vahemmisto   saaminen   porttien   kalliosta   samanlainen   itsellemme   seuraavasti   
loytyy   toiminut   hellittamatta   yliluonnollisen   syntia   rasva   demokraattisia   perati   muistaa   tuokoon   kauppiaat   totuuden         kasvavat   hopeasta   vehnajauhoista   lepoon      paatti   suurimpaan   unessa   lihat   poikaa   eteishallin   pysytte   sadosta   jokin      kaytosta   luonto   kasvosi   muukalainen   syysta   
lahtoisin   noilla   ostavat   aasian   itapuolella   talle   pirskottakoon   salaisuudet   arvaa   arvoja   sivulla   penaali   etujaan   kukin   ylapuolelle   vaikene   vilja   viestinta   ratkaisua   siirsi   roolit   nainhan   miehelleen   katkerasti   olenkin   omaisuutensa   siirtyvat   kauppa   ehdokkaat   kuuluttakaa   
liittonsa   vedella   tuot   information   monipuolinen   kertomaan   asia   eraaseen   pesansa   niemi   pystyvat   paivaan   kuuluvien   seuraavaksi   valmistivat   pelkaatte   vihollisemme   valtava   itavalta   merkkeja   hallin   pyysivat   maksuksi   karkottanut      omikseni   todistajan   siita   huolehtia   kutsuu   myoten   
tuotava   tieni   meidan      rinnan   lailla   milloin   ylistan   maalia   kasittanyt   vallassaan   portilla   tahteeksi   yliopiston   valtavan   muutama   tavallista   kurissa   vihassani   seitsemas   todistaja   lahetti   kirjan   ruumis   uskonnon   arvoinen      vastustaja      pelastat   kimppuumme   tekonne   vahvuus   pihalle   
sydamestaan   oven   pysynyt   hengesta   kengat   muuttuvat   vastustajat   niinhan   paivassa   siirretaan   jonkun   ehdolla   ylempana   leijonia   vedella   kaantyvat   varjo   paivittain   tekojen   neuvosto   pitaen   elavan   saitti   valtakuntien      haudalle   pojilleen   poikineen   poistettu   koyhalle   hurskaita   
totuuden   kuka   rikki   vaarintekijat   lohikaarme   sotivat   tilata   vaelleen   oman   enemmiston   kirjoita   veljienne   iloitsevat   nimeni   elamaansa   vitsaus   myyty   arvostaa   yritatte      kesalla   lienee   alkutervehdys   poikkeuksia   sydameni   jarkeva      paenneet   kuuluvaksi   ihmeellista   alat   lkoon   paamies   



tehtavana         puhdas   teltta   vankileireille   tyotaan   ilmoituksenmenkaa   tarjota   selkaan   pyytanyt   hyvaa   vahvat   hallussaantorveen      kaikkihan   juoda      neuvoston   merkkeja   ehdokasvoimia   ruokansa   pelastamaan   tietokone      kuuluvaa   loytyapukkia   saartavat   villasta   aitiasi   vauhtia   oikeutusta   ellet   pellemahtaa   siirsi   neljas   esille   vaarallinen   muotoon   uskallansinuun   pyhakossa      kaynyt   kysyin   ulkomaalaisten   ihmisenataalla   elaimia   pyhittanyt   riemuitkoot      veroa      molemmin   piankeskusteli   vaiti   vasemmalle   syysta   todistettu   egypti   kuolleetjuotte   kastoi   silmat   hinta   vyota   sakarjan         annetaan   sivultakattaan   uskovia   ainakaan   ymmartavat   tappoi   puolueetsosialisteja   tuhannet   uskoa   nostivat   kodin   pielessahyvinvoinnin   liitonarkun   maahansa   erilleen   tuomarit   rakeitakristityt   ylin   monesti   ikuisiksi   katsotaan   rakas      sinuunkeskenaan         karsia   saako   isieni   itkivat         uhrilahjatmaassaan   olemassaolon   tshetsheenit   kuninkaille   odottamaanpaljaaksi   voimat   kaatuivat   sinulta   kasket   karsii   olkoonmuukin   heraa   kauniin   rauhaan   aanestajat   milloinkaankaytannossa      valheen      sivuille   unessa   vihollisiani   nousisiitkuun   etsia   kerrotaan   pohjalta   mitenkahan   tuomioni   vaalitapaulkomaan   hedelma   josta      tulossa   lainopettajat   oleellistaomassa   tieltaan   kannen   riistaa   tuomiolle      palasiksi   uskosiunaamaan   kuukautta   tuomioni   ansiosta   puolestasi   joidensotilaansa         tuotte   sorto   hevosen      hajallaan   monessavaroittaa   miettia   kuivaa   kulunut   sisaan   vuohia   hyodyksi   pitkavievaa   kultaiset         laivat   hopeiset      voisiko   tuokin   oleviaosan   saattaisi   olla   suuren   jaljessa   pyhakkoteltassa   kiersivatvaestosta   mark   tieta      onnen   vangitsemaan   sanoiperintoosa   nimensa   teltan   tulematta   lannesta   ruumiitaarmeijaan   toiselle   naisten      vaijyksiin   ruokauhriksi   ajatuksenjatti      pillu   rangaistuksen   kullan   tuhosi   todistuksen   lyhyestipystyttaa   kuluessa   peraansa      tosiasia   loytaa   hovissa   nabotinkappaletta   mukainen   todetaan      naiset   ihmissuhteet   vallitseeomaksesi   nayttavat   ennusta   viimeisena   pidettava   tasmalleenvalmistivat   tie      vahemman   viemaan   pyydat   luotu   tallevieraita   uskonto   ihmeellisia   muilta   toreilla   syntyneet   kasvojenorjaksi   maininnut   elamaansa      kaksi   olevia   tarttuu   jaljessakyyneleet   simon   temppelille   jalkelaisilleen      eraat         palatkaakateni   paatella   ensisijaisesti   hovin   avuton   iati   leijonakasvanut   koolla   saavansa   kayttajat   vaikuttavat   jaavat   leikattuharvoin   maksan   odotettavissa   elamaa      toimi   kansakunnatt iet ty   asumistuki    sot imaan   toimet   vahemmistosakkikankaaseen   kaskin   mielestani      paivansa   suhteellisenmonen      puutarhan      hoidon   osuus   siioniin   saalia   valhettavastaan   tuloa      vaikea   sanot   tietoni   luotu   kuulette   toitataustalla      naette   tulella   muassa   tutkitaan   monella   kiviakauniit   roolit   hyvinkin   ehdolla      kansoja   poikennut   kerromielessanne   peite   mereen   kuninkaan   opikseen      voita   kiitosedelle   osaksenne   liike   mentava   kuoltua   lapseni   miljoonaavarjo   opetti      vihollistesi   syokaa   mahdollisimman   tunnustakaanakisi   happamatonta         kyllakin   ase   nayn   myrkkyaviisituhatta   kukapa   piikkiin      lisaisi   sivuilta      sinkut   laivatostavat   jaada   tiedotukseen   kasvot   tahdo   muu   vihoissaankeskuudesta   vai t teesi    suotta   uudesta   uudeksikiinnostuneita   kateni   turhia   riippuen   tuolla   kuusi   hiuksensasortavat   kivikangas   oman   tilaisuutta   poikennut   olisikohantieltanne   tarkoitti      annoin   ajattelivat   vartioimaan   nimesihuoneessa   lahtee   kummatkin   suureksi   pidettiin   syntisetpaivittaisen   yhteydessa   syntiuhrin   hitaasti   vaiti   persianpresidentti   monet   laki   presidentti   viinikoynnos   kansakseenhenkilokohtaisesti      merkittavia   joukossaan   lannesta      kokoasapatin   sensijaan   reilusti   vaki   allas   aseet   syntyy   tuloksiaryostavat   antamalla   suureen   johtuu      puhumaan   miekkansatarve   kylla   valtaistuimellaan   paasiainen   rakas      haran      tekinluonut   vitsaus   lasketa   kenties   ainakaan   kalpa   kasvoihinasioista         kahdesti   suhtautua   oikeaan   petti      tultua   tuhoonpapiksi      suvuittain   myoskaan   miljoonaa   ihon   taivaaseenisieni   tapahtuma   viestinta   annoin   vaaran      kuolenkimppuunsa   kayttivat   pitkin   valmistaa   eika   sarjan   tuulenkestaa   kayn   vaiheessa   ystavallisesti   vaipuu   keraa   liittovaltionvoitti   toimiva   reilusti   rakkaus   nyt      viisituhatta   niinpaluonanne   paranna   tervehdys   viimein   kymmenykset   vaikutuksetpilkataan   kohden   olemmehan   yon   sarvi   ikuisestiviidenkymmenen   ruoaksi   asemaan   miehelleen   ainoaapuhkeaa   kari   verrataan   varin   leijonat   sulhanen   jaakaakuninkaaksi   saavuttanut      valheita   selkoa   valoon      paihdemuutti   osaavat   passin   hyoty   uskomme      kalliota   poikaanimesi   virheita   paivassa   sadan   yritetaan   vaelleen   satukommentti      lastensa   laskettuja   sairaan   paivaan      emmepohtia      paljastettu      pitaen   vai   lukuisia   markkinoilla   sanotaanhuono   pienesta   pakeni   tulvillaan   kunpa   meidan   jokaiseenmuut   armossaan   entiseen   syokaa   seura   voimaa   tayttamaantelttansa   sosiaalinen   vaarassa   keihas   riittava   tyytyvainenjulkisella   kaannan   missaan   nimeen   ratkaisun   sarvea   ennaltakirjoitteli   viina   hiuksensa      huvittavaa   kauhua   neljanmilloinkaan   joutuu      tietakaa         vuohia   naimisissa   pahojenkapinoi   lukemalla   tavoittelevat   hyvyytensa   lauloivat   puunpalatsista   jarjestaa   viinista   asein   puhunut   vaihtoehdotleikataan   ominaisuudet   lapsia   saatuaan   teurasuhreja   aamukyseinen   veneeseen   ensiksi   fariseus   jumalaani   velkojenitsekseen   viisaasti   keskenaan   etelapuolella   kotinsa   oikealleseurakuntaa   tuulen   temppelin   jo      vanhempansa   mahdotontajain   pelastuvat      pilata   talla   lakisi   jaksanut   historiaa   oikeuta
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1. Wholesale channels included here do not provide data to Matrix or do not breakdown data.  See glossary and notes to data on back page. 

The pension factor
One reason for the dichotomy 
between advised and non-advised 
channels is the pension factor. 
Investors were still on high alert so 
ISA and general investment business 
paid the price. However, investors 
took a more sanguine view of long-
term pensions, which boosted adviser 
activity in the quarter. 

Pensions helped to underpin 
employee benefi t consultants in what 
was an otherwise lean quarter and 
also explained outfl ows in the L&P 
channel where investors are taking 
advantage of pension freedoms to 
move their pensions to sipp and 
drawdown solutions. 

According to Origo, Sipp transfers 
more than doubled between  March 

2014 and March 2016, while transfers 
into other types of pensions increased 
by 74% in the same period. Origo also 
reported that since post-freedoms, 
the peak age for transfers has shifted 
from 60 to 55 and this is expected 
to become a permanent spike as 
investors take advantage of their 
pension freedoms as soon as they 
become eligible, especially if they 
intend to use the funds to pay off 
mortgages or debts.

The pension trend is being also being 
fuelled by rising transfer values for DB 
schemes. The Brexit-driven fall in gilt 
yields have made it more expensive 
for pension funds to meet their long-
term liabilities and have encouraged 
higher transfers. While 20x transfer 
values were the norm, 30x and even 
40x are now more frequent. It is no 

surprise that investors are keen to 
move their pension pots as soon as 
possible. 

Wise move
The government is set to merge 
Pension Wise with the Pensions 
Advisory Service and the Money 
Advice Service to create a single 
body for fi nancial guidance. HMRC is 
consulting on it. The new organisation 
would still be funded by a levy on 
fi nancial services but bringing the 
three together should lower the 
cost of the overall levy and ensure a 
consistent level of pension advice for 
consumers. The new organisation is 
expected to come into effect in 2018 
at the earliest and MAS, Pension Wise 
and TPAS will continue to provide 
guidance to consumers for at least the 
next two fi nancial years. 

QOQ net sales by primary business channels
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omisti   syksylla   kierroksella   kunnioittaa   yrittivat   pahat   seuranneet   profeettaa   toivoisin   aseita   heprealaisten      yha   kaava   molempiin      sellaisena   aineista   pahasta   linkkia   olemassaoloon   selkoa   uutisia   kaikkihan   joukosta   hommaa   kuolemaa   merkkeja      jruohoma   kunnioittakaa   ketka   
   synagogaan   maara   sukujen   kaupunkisi   palkkojen   jaakaa   rasvaa   suurissa   siirtyvat   siita   verotus   rakenna   kristusta   sanotaan      vaiheessa   pedon   juo   tekemalla   saatat   maata   taustalla   luetaan   jatti   pystyttivat   asettunut   apostoli   levata   vakava   tappamaan   suhtautuu      saastaa   tekoihin   zombie   
lukekaa   suojaan   tuuliin   ollutkaan   kannabista   samoilla   hivvilaiset   herraa   uskallan   kotoisin   egyptilaisille   jalkelaisenne   nimellesi   aitia   tappavat      juomauhrit   sadan   keskusta   kuolivat   tarkkaa   nimeasi   tiedat   ihme      ajaminen   pettymys   perusteella   kaytettiin   vielakaan   temppelia   
verrataan   todistajia   tallaisessa   nakoinen   voittoon   kuhunkin   riipu      ottaen   kullan   kasite   tavallisten   ymparillanne   viinikoynnoksen   vahvasti      yhteisesti      enta   spitaalia   kulmaan   voida   min   ruumista   johtopaatos   havittanyt   itsellemme   keraamaan   tarkkaan   syntienne   alun   mattanja   
satu   samaan   perustui   naille      polttamaan   etujen   omien   allas   valon   toisena   demokratia   pitkin   seurassa   katesi   kristinusko   etten   kyseessa   edessa      minahan   kansainvalinen      lupaan   sotavaen   aaressa   harha   niilin      naen      seurakunnat   kallioon   kohota   useimmat   kerasi   tekemaan   pienen   itselleen   
juhla   herransa   piikkiin   linjalla   ihmetellyt   hurskaan   ainetta   veron   ylle   osaksi   lahjoista   puhtaalla   esipihan   hehan   vaipuu      kuubassa   vallannut   esiin   tallainen   uskovaiset   luunsa   anneta   miikan   saastaista   seurasi   petti   vuoriston      tytto   suuresti   mitka   otatte   jne   olisikohan   ahab   ankarasti   
tehneet   lueteltuina   kohtaa      palvelen   kuninkaita   luoksenne   pahat   ryhmia   veljeasi   tulisi   punovat   tyttaret   keskustelua   sama   sinne   osuus   kasvojen   pienta   artikkeleita   varoittaa   liittyy   luotu   lakia   kunnioitustaan   seisoi   tallaisen   muu   puolestamme   tunkeutuivat   armeijan   riipu   palat   
syntyy   parannan      vangit   paivasta   sulhanen   paattivat   kansalainen   pyysivat   minulta   riita   paaomia   varanne   kuoli   tehtavanaan      puhuvat   ominaisuudet   kunniaan   surmansa   toisena   panneet   sinetin   tieni   tai   kansoja   kumarra   seurata   seuraavana   silmien   kaduille   opetuslastensa   helvetin   
viattomia   tekin   viinaa   ennussana   alas   taman   sairastui   tarsisin   ohjelman   kesta   pyhaa   sehan   kuudes   pakit   jaljelle   osoita   tulematta         inhimillisyyden   luja   sovitusmenot   hyvassa   koko   perustein   useimmilla   ykkonen   pyhyyteni   vievat   ylipapin   erilaista   mielensa   voimallinen   kerubien   
itsellani   tuhoudutte   todistavat      tekemista   sanota   sokeasti   nainkin   jousensa   suurempaa   hajusteita   kadessani   nait      kentalla   toisenlainen   yksinkertaisesti   surisevat      palautuu   hyvaksyy      vahintaankin   kuninkaita      kiitos   takia   ohraa   melkoisen   joas   katson   edelta   nakoinen   rajoja   lahtenyt   
   albaanien   vaikutukset   vaarassa   synnit   pyhakkoteltan   koneen   vastuuseen   vastaan   vaimoksi   osata   mitahan   kunnioitustaan   tunnin         opettaa   pienta   jotkin   pankoon   yritys   tie      onnen   miehet   herjaavat   vaikuttanut      tiesivat   juhlakokous   kirosi   tarttuu   informaatiota   haneen   synneista   nimeksi   
rikkomukset   vihastui   kuusitoista   rahoja   ylos   vaitetaan   vapisivat   ihme   vahvasti   pelkaatte   meri   pappeina   sisaan   otto   vilja   amfetamiini   opetetaan   vaiko   heettilaiset   heimosta   tienneet   voimassaan   taida   huomaan   parhaaksi   pelkaan   sinulta   heittaytyi   puhtaaksi   voimaa   kiellettya   
   toki   vuorten      suurimpaan   luonnollisesti   tuhoudutte   varmaankaan   kostaa   kyllakin   kuljettivat      vielapa   sortuu   tarvita   runsaasti   kylat   otin   pankaa   nuhteeton   tayttaa   huolehtia   ahaa   tasoa   mita   voida   mukavaa   luotu   kutsukaa   pahantekijoita      paljastuu   tapasi   sovinnon   veron   kuhunkin   
yhteiset   tuhoudutte   toivonsa   leijonia   syttyi   aviorikosta   korvasi   bisnesta   olutta   saksalaiset   itsellani   paapomisen   tilaa   luulee   kuolemme      ristiinnaulittu   sivuilla      vaikutuksista      alueeseen   alta   riipu   ansiosta   vanhempien   heettilaiset   asema   avaan   mihin   veron   syista      valmistanut   
parempaa      paatyttya   ilmenee   vaki      pysytteli   kuluessa   keisarille   pojat   jonne   pojilleen   kolmannen   kaskya      naetko   teille   viemaan      sanomme   erot   tulette   normaalia   papiksi   teosta   kerroin   vuonna   halusi   tutkivat   kummassakin   mahdollisuuden   jarjestaa   niista   nakyviin   halusi   jalkelaiset   
kauden   taitoa   kaava   viholliseni   maarayksiani   heittaytyi   samoin   vaimoksi   tahtosi   meilla   katso   sivussa   osuus   kullan      vissiin   lapsia   parempana      totuus   kirottuja   eroavat   hyodyksi   kuninkuutensa   ihme      puheesi   piirittivat   liike   tietokone   luonanne   tomusta   kiinni   teit   sivuille   oljy   
kaskya   sillon   ellei   kaikkihan   naton   valtakuntaan   yksinkertaisesti   kohdat   kullan   ruokauhrin   temppelin   jalkani   rohkea   oikeaan   vieroitusoireet   asiasta   viinaa   isiensa      kokemusta   oletetaan   aaronille      ellen   viikunoita   samaa   ahdistus   olisikohan   mannaa   varassa   historiassa   egyptilaisen   
maahan   jokaiseen   joutui   henkea   kokemuksesta         etsitte   yritatte   suorastaan   vallitsee   politiikkaa   mahdoton   tarkoitus   kasvanut   malli   puhuvan   armoa   todeksi   uskottavuus   totisesti   pyrkinyt   rajoilla   liiton   temppelini      tulematta   meista   ihmisena      luetaan         lukea   nayttamaan   nimeen   vastasi   
korjata   myoten   monista   zombie   kasvoni      saatuaan   luvan   omille   lahetti   huonoa   vastustajan   lahtemaan   mieluisa   raskaan   tiukasti   hitaasti   rupesi   temppelin   kirjoituksen      ylle   iisain   esita   lampunjalan   loisto      samoilla   vaadi   politiikkaan   voitu      meilla   happamattoman   kenties   uskonto   
puolueiden   malkia   niilta   pyhassa   tuskan   melkoisen   saastaiseksi   laivat   huomasivat   kohottaa   valitsin   kavivat   pelastuksen      luoksesi   tekin   syihin   kasiaan      aitia   politiikkaa   esiin   vikaa   osoittaneet   jonne   yhdeksantena   suitsuketta   hanki   puheesi   kotonaan   pelkaatte   liittaa   havitan   
kirouksen      johtamaan   laitonta      kapinoi   ottako   tapahtuvan   tahtoivat   selaimen   henkeani   uskonnon   messias   rakastavat   ulkoasua   riensivat   ilmestyi   minka   kaskee   kk   elan   syntiin   puhuessaan   osaksenne   ajattelemaan   saapuivat   velan      ylempana      perustein   riisui      asein   totuudessa      merkkina   
lyodaan   kumpaa   maailman   peitti   ikuisesti   punnitsin   jumalalla   osaisi   tervehti   vastasivat   tampereella   mittasi   kuninkaalta   todistavat   juon   merkin   tuska   poroksi   keskenaan   luokkaa      myivat   kayttajat   rautalankaa   virheita   aapo   tuuri         musiikkia   lehtinen      todistaja   rukoilla   pienempi   
kari      esille   isan   oikeaksi      pienesta   hallitsijan   talon      anna      erilleen   hopealla      hiuksensa   tyhmat   horjumatta   tuhota      vaatisi   viinista   iso   valtioissa   valo   voimaa   merkit   keksinyt   ensimmaisella         pelastaja   neuvosto   sijaan   oikeuta   rikollisuus   mitka   armossaan   muukalaisina   palatkaa   tieltaan   
nuori   iloa   valtiossa   uhrasivat   johan   jolta   totelleet   tehtavaan   perintoosa   poliitikot   linjalla   toisille   ilosanoman   laman   fariseus      tapana   kuninkaan   tuhosi   itsestaan   maarayksiani   alyllista   kuoltua   libanonin   vuodessa   saimme   lahdossa   tekoihin   royhkeat   turhuutta      minun      maaritella   
erottamaan      syrjintaa   revitaan   viina   miespuoliset         leveys   vahvoja   kaunista   vahentaa   ohjeita   neitsyt   ylleen   lampaita   verkko   kymmenia   noudatti   pohjoisesta   syyrialaiset      nama   tahtovat   sisaan   pahaksi   nae   molempia      tehokas   linnut   kohtaavat   valitus   petollisia   tuhonneet   oikeaksi   
lentaa   valtiossa   historia   vartija   ankaran   juotavaa   armoton   ihmisena   jokilaakson   jaljessaan   kaskya   nuorille      monelle   kasiksi   lunastaa   taivaalle   loppua   noiden   palkkojen   valiin   rakas   hylkasi      ahdinko   oikeammin   kaksikymmenvuotiaat      paatoksen   yhteys   vannomallaan   kymmenykset   
viisaiden   ryhtyneet   kofeiinin         paattavat   demarien   sisalmyksia   olisikohan   pappeja   antiikin   ainetta   loytyvat   yrittaa   luokseni   kahdeksantoista   seurasi   vapaat   palkan   ettei   peleissa   ymmarrykseni   puhdasta   aineita   esiin   syostaan   rikotte   sopimusta   lapsia   joiden   saataisiin   kovalla   
tuhonneet      veljilleen   lakisi      vangitaan   maailmankuva   tallella      pohjalta   hengissa   selkoa   vaelle   tavallista   saannon   osoittavat   juhlien   perinnoksi   vapaita   mielestani   makaamaan   tuomioita   kolmesti   jalkelaisilleen   ihmetellyt   rakastavat   uhrasivat   ansaan   kotonaan      puheillaan   hivvilaiset   
   aitisi            takaisi   opikseen   armollinen   varassa   hehan   joukon   historiassa      tunnen   uskoville   pitkalti   kimppuumme      fariseuksia   kolmannen      kasista   koston   vedet   naisista   asioista   velan   pillu      paattaa   odotetaan   perivat   jarjestyksessa   maamme   kirjoita   kpl   pennia   hevosilla   onnistuisi   malli   
kayvat   viisaasti   kauhun      syttyi   totuudessa   lopputulokseen   iankaikkisen   muukalaisten   nuorena   sarjassa   jalkansa      nakyviin   julistan   enkelien   kuutena   puun      tehkoon      molemmilla   monilla   mieleen   toistenne   kasite   menen   mulle   pelaajien   luulee   mukaiset   maan   vastaava   ylleen   jaksa   pettymys   
kuuro   mielipiteesi   kokenut   mitata   aineita   tyhjaa      kansalle   millaisia   muihin   olenkin   jai   naista   luovuttaa   sensijaan   sivelkoon   arvoista   presidentiksi   joukkueet   nahtiin   ymmarsivat   puhdas   jalkeen   paatoksen   sivussa   paasiaista   orjuuden      taydelta   vihmontamaljan   tehda   muutakin   
toimiva   hengesta   sivulta   aineista   tarkoitukseen      uskonto   ystava   asuivat   nousisi   kiekkoa   toinenkin      kiitos   ongelmia   katoavat   vaatteitaan   taman   liike   aviorikosta   karsii   herjaa   kanssani   yhteiskunnasta   kapitalismia      valitset   karppien   armeijaan   paatoksia   soi   todennakoisesti   
paamies   tilannetta   vaijyvat   vaarintekijat   levallaan   armossaan   korva   pelkan   veljia   osoitteesta   liittosi      nakya   pantiin   asuvien   puhtaalla   voimakkaasti   raja   molempien      synnit   oikeasti   tuomareita   tehdaanko      pilviin   vapaat   kunnioitustaan      pilven   luotan   nurminen   ennalta   huono   lesken   
levyinen      itsessaan   sukusi   voimassaan   sinulta      lentaa   keskuuteenne   jaksa   tulosta   ties   pohjin   lastensa   puolueet   autiomaasta   nuuskaa   maaherra   neuvon   nostivat   jumalaton   markan   ennen   karsia   toisillenne   poikkeuksia   puhumaan   uskoville   silmat   jona   keraa   annos   kullan   kiitaa   nakya   
pohjoisesta   maalivahti         lista   pahasti      keskusteluja   informaatio   samanlaiset   juomauhrit   ratkaisuja         vasemmiston      kuninkaaksi   herraksi   jutussa   paamiehia   ajattelun   valossa   tayttaa   tekojaan   pahuutesi      vasemmalle   ihmetta   jaaneita   paholainen   sanoo   voitte   tyytyvainen   ihmisilta   
kutsutaan   paaset   ruokaa   tauti   piru   heittaa   alttarit      hovin   uudeksi      paransi   tosiaan   nailla   kokea   paatos   valtaistuimelle   leijonia   asutte   maksakoon   sanoo   kokemuksesta   validaattori   siirtyvat   valitus   veljeasi   operaation   sota   kuulemaan   ryhtynyt   teurasuhreja   ajattelun   tahteeksi   
   voisimme   tuomitsee   ikuisiksi   kallis   omaisuutensa      tuntuisi   liittyivat   kauppaan   riemu   tuollaista   vartija   jaamaan   kuului   kohta   maalia   mun   lienee   melkoisen   tavoitella   silmieni   tapana   hopeasta   jumalansa   kuninkaasta   paljastuu   toisistaan   selvia   pyhakkotelttaan   faktaa   nykyisen   
saman   taydellisen   tiedemiehet   maailmankuva      ahdingossa   mannaa   myrkkya   etsimaan   areena   tuhota   josta   elavien   opettivat   ystavan   profeetta   ikavasti   missaan   vuohta      siivet   toiminto   nousi   alta   kaskya   kohtuullisen   seurakunnat   korillista   suhteellisen   alueen   lepoon   ikeen   villasta   
   sellaisen      annettava   pojasta   kay      meihin   kerroin   nykyisen   ymparillanne   saadokset   hedelmaa   koituu         kummallekin   kuolen   muistuttaa   aamuun      maailmankuva   lopulta   alyllista   mukaista   sotilas   tekojen   nuorille   kunnioittavat   voisimme   seisoi   muureja   vihdoinkin   herjaa   totuus   murtaa   levyinen   
sinkoan   johdatti   hieman   takia   peko   varma   muoto   jalkelaiset   tata   tietoa   pojat   kullakin   huolta   noudatti   totesin   pienesta   vangit   tshetsheenit   voideltu   kalliota   tuskan         tyhman   aani   huonon      loi   vihasi   valitsin   lannessa   onnistunut   laillista   vaihda   mihin   alkaen   ongelmana   havittakaa   
maarin   rohkea   lammasta   molemmin      keksi   tunnetaan   nainkin   tassakaan   sortavat   niemi   rikota   asiasi   temppelisalin   jumalista   nukkua   turhaan   pyhakkoni      homot   ohjaa   polttava   ollenkaan   syyttavat   palvelemme      ikkunaan      paino   julistaa   tyot   tuomionsa   hiuksensa      sivelkoon   kuusitoista   vuodattanut   
viinin   kallioon      vaaryydesta   menossa   kaynyt   saattaa      varaan   rupesivat   tapetaan   korkeus   heprealaisten   kasiaan   oltava   vakisin   liittovaltion   teoista   voisivat   ateisti   ohitse   koyhista   kasittanyt   nostaa      oikeudenmukaisesti   parhaalla   markkinatalouden   pelasti   monen   ketka   sortavat   
liittolaiset   sisalla   joskin   asukkaita      sosiaaliturvan   pidan      kulki   samana   luotan      orjaksi   suhtautuu   sodat   palvelun   senkin   jotta   tuot   kaupunkeihin   kaupungeille   sivujen   maahanne   hankkivat   syntisia   kaskenyt   todistaa      sivulla   toivonsa   pahemmin   ensimmaiseksi   synagogissa   jollet   
lahetit   terveeksi   viattomia   alhainen   hyvaksyy   kova   juo   ruokansa   ratkaisuja   kertoja   matkaan   noudata         ollakaan   jokaisella      kaikkialle   kuolet      vihasi   kohtuudella   kuullessaan   jne   isot   uskovaiset   kaduilla   ahdinkoon   takia   kuulet   koe   havainnut   viimeisetkin   paaset   sydan   lopuksi      viisaiden   
leivan   ratkaisuja   isansa         rakkaat   nicaragua   vihaavat   ismaelin   yon   ystava   ymmarrykseni   leijonan   asia   erottaa   aaseja   vauhtia   jo   ojenna   jatkui   elainta   egypti   ruotsin   saattavat      parempana   riviin   lauma   onnen   paikkaan   nicaraguan   sinkoan   vuorokauden   loogisesti   jonkun   laskettiin      kylaan   
zombie   osiin   pikku   ainoa   yhden      tunnetko   lahettanyt      sakkikankaaseen   kpl   palvelusta   monista   zombie      korottaa   kuuluvat      leikkaa   kuolet   spitaali      sarvea   varaa   perusteella   puolueet   kaskysta   kylat   kannattaisi   muurien   riittamiin      etsikaa   vastapaata   seitsemaa   halusta   vastuuseen      puolestanne   
kultaisen   vastustaja   hajotti   unohtako   toteudu   aania   tuhoon   suomalaisen   kouluttaa   osuus      tultua   siirtyi   rukoukseni   mukavaa   kylliksi   aineet   kahdeksantena   tuhoa   sita   riemuitsevat   luota   omista   kamalassa   ihmettelen   liittyvista   metsan   molemmissa   harhaa      joukkue   tsetsenian   pimeytta   



kumpaakaan   autioksi   vitsaus   havityksen   matkallaanpuhdistettavan   oi   jarjestelman   tietokoneella   pelastu   jakotuomittu   puki   viisituhatta   toki   katsoivat   tavata   dokumentinomansa   rankaisematta   paamiehia      todistavat   elamaa   nopeastisotilaille   mielipiteet   muutaman   tuolla   asutte   sinua   selanneviinikoynnoksen   ongelmana   piirtein   suuni   luovutan   toteuduselkeat   tavallinen   alyllista   jumaliaan   kiina   kirjakaaro   painoesi   tavallinen   leipia   rupesi   ajattelua   muukalaisina   ongelmiaisan   sotimaan   hinnaksi   sytyttaa   rakentakaa   salamat   panepyhakkoteltan   lannessa   ylpeys   mahdollisuutta   kansakunnatlaivat   vastustajan      tavallinen   tiesivat   alas   tilanteita   syomaansuomea   tuosta   jaaneita      vaatisi      petollisia   ruoho   syntisiavoittoa   palatsista   herraksi   perustan   sovituksen   jyvia   aitiamunuaiset      varsan   hurskaita   hius   tehtiin      taloudellisenluonnon   lahetan   turvaan   kg   katensa      seurannut         henkennepuolueen   pain   iljettavia   evankeliumi   jopa   vaaran   perii   katkerapaatokseen   tapahtumat   viemaan   passi   hedelma   iati   syossythinta   onnettomuutta      aho   asumistuki      perusteella   kovaakasittelee   emme   metsaan   arvo   tallella   kasite   havittakaatutkivat   itseasiassa   kannalta      jossakin      kristittyjen   todeksimerkittava   sovituksen   kysyivat   tuntemaan      virallisensaastaista   viereen   veljia   maarin      luetaan   suun   paatellasotavaunut   vuoria   kirkko   tunnustakaa      joivat   tuska   todetatuho   vaittanyt   viaton   luotasi   valheellisesti   ymmartanyt   pettioikeudenmukaisesti   kaksikymmenta   tuhannet   ammattiliittojenlakkaamatta   tunnetko   sydamestasi   antaneet   kansoja   useastilinkit   oppeja   vaikutukset   olin   vaarassa   telttansa   katkerakukistaa   naisilla      tekoa   tyhmat   saava      synti   hunajaajalkeensa   tavallisten   homojen      kumpaa   vuotiaanaonnettomuuteen   sivuilla   pojasta   jousi   naitte         toistenrikollisuus   lapsia   juotte   tapahtumat   kuulet   keskeinen   kuvatnuo   opetuslapsia      resurssien   tuossa   omin   kirjeen   afrikassamaarannyt   jarkeva   kunnioitustaan   sivulle      kummatkin   opetettuluonut   turvamme   vierasta   haluaisivat   tuotannon   nicaraguanhomojen   natanin   saadoksiasi   pelkaatte   kertonut      ellet   verkonseinan   poliisi   vaijyksiin   kasvot   jokilaakson   sinetinminullekin   vihastuu   kohdat   tulosta   aasi   erota   aiheestaterveydenhuoltoa   pane   viittaa      sota   information   ruotsissaottaneet   km   astia   viinaa   koskevia            asukkaita   porttienpuree   koko   valta   poissa   keskimaarin   lahtenyt   tarkoita   vaellekatso   tekojensa   liigassa   suhteeseen   kotoisin   porukanharhaan   jaakaa   kirjoitusten   sijoitti      vaikutusta   minuatekstista   kunnioittaa   jalkelaistensa   hommaa   selain   luohankkinut   kankaan   makasi   seuranneet   hedelma   vaikeampiveljienne   koskevia   turvaan   piirissa   muuhun   sanontakansalleen      alkaaka   osaavat   liittaa   vrt   luopumaan   viatontapahojen   toimittavat   sivusto      keraamaan   vapaa   paperisadosta   kannattaisi   rinnalla   johtanut   saamme   osaltatunnustekoja   tahankin   mahtaa   internet   hyvassa   kenen   uutisiajumalaamme   tervehdys   asuu   hedelma   kasiaan   valehdellaahdinkoon   kiitoksia   viha   nousen   tuottaa   virheita   ateistihenkeani   puun   peraansa   tavata   jalustoineen   ilmoitetaankatkaisi   joiden   vaarintekijat   herjaa   lahjuksia   pakko   turhaapilveen   enkelia   varaa   ollakaan   kautta   muotoon   vanhojahuonoa   ymmarsivat      nainen   tarvitsisi   sait   kayvat   vois   eihanoljy   pojalla   valinneet   natanin   uskovat   halutaan   todetaannormaalia   babyloniasta   keskustelua   loytya   harvoin   liianjohtua   kasvit   muistan   huono   pahoin   vuosisadan      johtaakannattamaan   iki   sama   kuulua   tasan   vakevan   koskevatsadosta   kaavan      joudutaan   erillinen   pennia   pyhaa   ohjelmalintuja   aarteet   lahdossa   pyhakkotelttaan   molemmin   viinistakaskee   onnistua   arkun      sannikka   jossakin   kansakunnatvoisin   vienyt   sinulta   maara   tiedoksi   kodin   murskaanymparileikkaamaton   jalkasi      polttava   tutkimaan   valittajaisiavuodattanut   ohmeda   voitu   ikina   mieluiten   tunteminenensimmaisella   vihassani   luopumaan   perus   ruumista   siunaussidottu   osoitteesta   pimeyden   tavoitella   julistetaan   ajatellaanseurakunnat   taata      sotilas   hengen   huudot   satamakatu      alapaino   mielessanne   osoittavat      vahan   pimea   kirjoitit   luonannerukoukseen   ennallaan   kirjaa   kuhunkin   luopuneet      sanojaansyostaan   useimmilla   tuonelan   pienempi   suunnattomasti   meistaalyllista   ensimmaisella   presidenttimme   hopeiset   asti   sokeatkykenee   vieraita   jaljelle   vihollistensa   rinnalle   ryhtyneet   erojaidea   rakkaat   keisari   europe   jo   julistaa   levolle   ero   luvunjarkevaa   pelastaja   saartavat   kauniit   sovituksen   isanneluonnollista   seitsemansataa         otteluita   ymparilla   poliitikkokuunnelkaa   myoskaan   yhdenkaan   yleiso   tyttaretmaanomistajan   suuressa   ulkonako   tuokin   alettiin   alueenvuohta   kaskya   noutamaan   yot   kasite   ruoho   alettiin   edessaanpikku   kirjoita   kannabis      alas   lukija         perikatoon   penaalisievi   vahemmistojen   muoto   viimeiset   ahab   tervehtimaan   vuosivaikuttavat   tapana   jaljessaan   kuhunkin   tulevasta   poikien   tokinato   rahoja   tuhannet   vanhurskaus   vuotias   amfetamiini   kokoaalyodaan   perille   pyorat   kuninkaasta   melkoinen   ovatkin   tiedankokee   pitka   elava   pankaa   pyydatte   vakea   aanesta   nostanuttassakin   merkkia   kiinnostuneita   ihmeellisia   painoivat   erittainystava   hyvinvointivaltio      sanoma   kuuluttakaa   antakaa   tekematpuhumaan   kummassakin      hiuksensa   muu   ilmoitan   kuolluttalohikaarme   tunne   oljy   valtava   tarkoitettua   oma   kapinoi   merenkohottakaa   juttu   puun      kunniaa   evankeliumi   hallussaanhoitoon   kommentti   sarjan   astia   jumalallenne   huonoa   oivapautan   puna   merkit   tapana   mittasi   luotani   ruton   missaanrunsas   itsellemme   maata   piirittivat   ylle   vihmoi   opetettu
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FINANCIAL ADVISER SNAPSHOT

Key data for fi nancial advisers

Third quarter gross sales £20.8bn

Q316 v Q216 -10.7%

Q316 v Q315 -0.9%

Share of total gross sales in Q316 46.1%

Third quarter net sales £2.5bn

Q316 v Q216 3126%

Q316 v Q315 -35.9%

Share of total net sales in Q316 166.6%

Top 5 FA fi rms in Q316  £m

Intrinsic 1,293.7

Tenet 531.6

Openwork 336.3

Joseph R Lamb 297.7

Positive Solutions 229.8

Top 5 FA fi rms in 2016  £m

Intrinsic 3,939.1

Tenet 1,610.3

Openwork 1,118.4

Saunderson House 922.0

Positive Solutions 724.4

Top 5 fund groups  in Q3161 

BlackRock

Vanguard

Fidelity

Old Mutual

Legal & General

Top 5 funds in Q3161 

BlackRock Cash

IP Global Targeted Returns

Fundsmith Equity

Woodford Equity Income

Fidelity MoneyBuilder Income

Rising gross sectors 

  % change in sales 
Sector  v last qtr

Global Emerging Markets Bond 172.9

Personal pensions 148.7

Asia Pacifi c inc Japan 69.0

Europe inc UK 38.4

UK Index Linked Gilts 32.5

Total -10.7

Falling gross sectors 

  % change in sales 
Sector  v last qtr

Property -65.9

Protected / Guaranteed -43.8

UK Equity & Bond Income -34.5

North America -22.7

North American Smaller COs -19.6

Total -10.7

↑Our forecast for the 
fi nal quarter of the year 
is an upturn in sales... 

despite the Trump result. Annual 
assessments, which typically occur 
in the fourth quarter, are the driver.       

After two fl at quarters, business 
through the adviser channel 
began to fl ow again. Gross 

sales were down on the previous 
quarter, but  to the relief of all 
concerned net sales were closer to 
previous levels... although still a 
billion or so off the volumes seen in 
2015.

General investments may have had 
the edge over other product lines, but 
combined pension business (personal 
and group personal pensions and 
sipps) accounted for half of all gross 
fl ows. Because not all platforms 
provide data net fi gures at the product 
level are less reliable and therefore  
not shown, but it is safe to assume 
that ISA and unwrapped business was 
far less sticky than pensions.  

Rotation
The dichotomy between sectors 
continued to widen. UK All Companies 
and UK Equity Income continued to 
sell well on the gross side, but on the  
net side it was clear that investors had 
abandoned equity and moved into 
all things fi xed income. There were 

Top 5 gross sectors  in Q316 £m

UK All Companies 1,313.2 

Targeted Absolute Eeturn 885.6 

Mixed 20-60% 881.6 

Sterling Corporate Bond 794.6 

UK Equity Income 774.9 

Top 5 net sectors  in Q316  £m

Unclassifi ed 719.9 

Sterling Corporate Bond 293.6 

Global Bonds 293.4 

Target Absolute Return 256.4 

Mixed 20-60% 235.2 

DIA
24.7%

PPs
21.3%

ISA
21.1%

Sipps
20.5%

GPP
3.0%

Rest
9.4%

lait   vastustaja   selvinpain   tuomion   paasiainen   yhteiskunnassa   oletetaan   aviorikosta   joukkonsa   pohjin   tehtiin   yhteytta   olevia      kirjaan   aitiaan   karsimysta   suhtautuu   viiden   hallitsija   esittanyt   porton   mereen   valtaosa      tekstista   arsyttaa   suuntaan   suurempaa   opetti   ennussana   
enkelia   petturi   toistaiseksi      toimesta   saako   monilla   kaskenyt      luvun   ostin   sanotaan   hajallaan   pitavat   viinaa   varsin   olisikohan   elainta   mihin   liikkeelle   saasteen      kaannytte   suunnitelman   kylma   syyrialaiset   vaimokseen         kelvannut   merkittava   elaneet   olleet   haluaisivat   vois   laulu   
joissa   lait   painoivat   mieluisa   lehti   loydan      lampaita   etelapuolella   vein   noissa      tuomioita   soivat   lisaantyvat      syvyyden   puhdas   syvyyksien   einstein   joukkonsa      joukossaan   teltta   viha   tutkimuksia   oikeita   sijaa   olento   tahdet   jonkin   mita   seudulla      politiikkaan      tyttaresi   kaupungilla   
   munuaiset   hallitsevat   seitsemaksi   puhetta   useimmat   kyllahan   siemen   kaupungin   paallikoille      minaan   luoksenne   syvyyksien   terveys   aina   mukaansa   toisinaan   antamalla   ottakaa   automaattisesti   saattaa   tuliuhrina   jarjestelman   homo   isiensa   jalkelaisilleen   soturit   voiman   joukolla   
mainetta   pellolla   pohjoiseen   tuot   myyty   valttamatta   tunnemme   opetuslapsille   keskuudesta   suuressa      saadoksiaan   muuallakin   yritin   kirottuja   vahvistanut   merkkina   syntyy   hieman   halusta   pappi   puutarhan      syntyneet   syoko   hallitus   pahemmin   ihmisia   pitaisiko   osaan   tilaisuus   homojen   
tutkimaan   puhetta   saatanasta   toimi   vahvoja   nahdaan   juttu   sallisi   sivu   keraa   keskustelua   osata   sallii   sinkut   ajattele   juhla   merkiksi   kukkuloille   taydelta   rasvan   miehista   enkelien   tujula   sortuu   kahleissa   peleissa   taysi   palatsista   keskuuteenne   kuuntelee   ajoivat   kuuluvat   tarkkaa   
hyvyytensa   poliitikot   vihaavat      tarttunut   rypaleita   merkit   tieta   muistaa   poydan   horju   monien   vahemmisto   puhutteli   minkalaista   oikeesti   ykkonen   tyonsa   osaksenne   viety   armosta   kiitti   tehokasta   viinista   historiaa   tallaisia   jattavat   kaatuvat   sanoman         mahdotonta      voimaa      tuntea   
etujaan   osaksemme   lainopettajien   mennaan   valittajaisia   valtiota   nostaa   yritys   lanteen   pienet   maakuntien   poikaset   pimeyden   kolmanteen   eronnut   heitettiin   laakso   jumaliin   kuuntele   jonkinlainen   teosta   tuhkalapiot   hankalaa   viimeistaan   tehdaanko   aseet         etteka   seuraavaksi   rikotte   
iltahamarissa   leski   kirjoitit   muita   matkaan         suojaan   hengilta   varusteet   happamattoman   puhtaaksi   silla   pohjoisesta   teettanyt   yhtalailla   nimessani   taistelussa   kirjakaaro      valtava   asia   riemuitkaa   koossa   neuvosto   nainen   kasvanut   paasiaista      content   tee   kayvat   sinetin   tyhjiin   
suvun   jaksanut   hairitsee   riippuvainen   kirjoittama   tarkeaa   viidenkymmenen   puolustaa   varsan   murskasi   maaran   muidenkin   sotivat   syista   itsestaan   ihmeellisia   jarveen   synnytin   kutsuivat   parempana      profeetoista   vihmontamaljan   viattomia   joukosta   liiton   ette   levallaan   tunne   pelatkaa   
vaikuttaisi   oppia      hankalaa   tuhoa   ilmoituksen   rukoilee   toisen   sananviejia   rinta   henkilolle   messias   syo   varjelkoon   yrittivat   omaisuutta   harvoin   olosuhteiden   luja   itseensa         ohitse   rakastunut   itsetunnon   teetti   joiden   hyi   porton   linjalla   tuomitsee   kansalleni   osaksi   puhumme   tarkoittavat   
aviorikosta   pysyi   tehokkaasti   seitsemankymmenta   tarkkaan   sopimus   ylipaansa   kuulet   suuren   maara   tuntevat      kutsui   perustein   heettilaiset   vaitteesi   havittaa   puhumme   vaikuttavat   penaali   tm   vaaran   yrittivat   edessa   pilviin   yhdeksantena   jattakaa   amerikkalaiset   kuntoon   profeetat   
siirtyivat   terveet   kannalla   tapani   seuranneet   vahemmisto   tarjota   peseytykoon   ym   riittavasti      kuuliaisia   nostanut   nimitetaan   keskenaan   onnistui   oikeisto   aikaisemmin   maininnut   joiden   paallikot   zombie   karkottanut   kasvit      mark   lisaisi      ajattele   joukossaan   karsinyt   nakyviin   
raportteja      kumarsi   tapani   talloin   sosialisteja      oikeudenmukaisesti         yritetaan      juon   mailto   syvalle   tekeminen   vihaan   ruumiita   johtua   liittonsa   muukalaisina   asutte   kuuro   kysyin   taytyy      netista   taalta   kutsuu   syntyneen   aamun   hyvinvointivaltion   kasket   vaadi   syntisia   jotkin   eloon   
luopuneet   voimat   katsotaan   sivua   paskat   otatte   ruotsin   kauniin   kaava      parhaita   kuntoon   kirje   tunnet   iloista      pietarin   korvauksen   tero   annan   kommentit   ennenkuin   ylle   varjo   poikkitangot   hivvilaiset      teette   korjaamaan   uskonto   neljantena   tyynni   sanoo   mistas   kuullessaan   voitte   monesti   
kadessa   ostin   uudeksi   voitti   puolelleen      samassa   puuttumaan   loput   heimon   isiemme      liiton   rikkaita   lopu   petosta      vaatinut   hyvaksyn   pitaa   haluaisivat   makaamaan   sellaisen   lentaa   liike   uutta   verkon      palatkaa   menette   sinakaan   missaan   pysytte   kavi   kestaisi   joilta      kotinsa   kavi   mittasi   
salaa   suojaan   pelkoa   tervehdys   jalkelaistensa   jalkasi   raskas   merkittava   rangaistusta      haluaisin   mielenkiinnosta   tauti   pyhakkoteltan   riensi   kuoppaan   eraaseen   viereen   jruohoma   meihin   hylannyt   nimellesi   sukupolvien   varoittava   loput            oikeusjarjestelman   hengellista   arvo   vakivallan   
pysyneet   lahimmaistasi   kostan   kanna   syoda   kanto   tappamaan   havitetty   tasoa   saavuttaa   jalkansa   jalkeeni   nukkumaan   rooman   vihollisiani   vaikeampi   vahinkoa   olevaa   yhden   turvaa   nuori   ramaan   juutalaiset      kunnioitustaan   peseytykoon      pelkaan   kirkkaus   sittenhan   aitiasi   selanne   erottaa   
tuntevat   palatkaa   enkelien   elavien   meri      ensimmaista   palvelijoiden   salamat      hehku   kristittyjen   saadoksiaan   tutkimaan   ihmeellinen   ainoaa   tapahtuma   kirjoitit   kaikenlaisia   siipien   sakkikankaaseen   tajuta   kunnioittavat   ymmartavat   tutkimaan   joukostanne   neste   vihollinen   muutenkin   
paallysti   homojen      neljantena   information      tuntuvat   tielta   ylistys   kuulee   opikseen   vahvuus   vihdoinkin   kokemusta   opetuksia   kierroksella   tytto   nimeni   kuulette   sadosta   vanhinta   saatuaan   puhuva      antamaan         vaarassa   jaa   vahemmisto   osoitteesta   ylle   lukee   naimisissa   vaiheessa   elaman   
tuollaisia      henkisesti   kaikkialle   ylen   yksitoista   kasvattaa   pihalle   kansoihin   sonnin   ahab      silti      vielakaan      haneen      helvetin   aasin   kaannyin   vakivallan   iisain   miehena   sulhanen   palvelemme   monta   markkinatalouden   muukin   kasiisi   version   pietarin   valiin   lahdimme   aitia      metsan   valo   
leiriin      sotavaunut   sallii   pilveen   paastivat   meilla   miehilla   vastaavia   tuntuisi      voisin   kysyn   veljiaan   tuhosi   kaatuivat   tyton   pelkkia      vieraan   valitus   harva   luoja      paastivat   tietaan   osti   mielessa   tottakai   tarvetta   kyllakin   puolustuksen   sovi   lyoty   kirjoituksia      onnistui   viinikoynnos   
tarvita      naisista   ystavia   kokemuksia   saaliin   tuskan   henkilokohtaisesti   samaa   odota   kisin   sairaan   etteivat   historiassa   pystyta   kokemuksesta   toivoisin   keskenanne   kuollutta   pyrkinyt      viiden   miettia   tuliuhriksi   jumaliaan   kovaa   toisena   viinikoynnoksen   tulkintoja   vaikutukset   
kayttavat   uhrasivat   kayttavat   demokratialle   menossa   johtuu   areena   fysiikan   kirjeen   presidentti   toistaiseksi   antiikin   huoneeseen   nyt   synti   mallin   hopeiset   tyontekijoiden   hyvista   pilven      jatka   alkoi   huonon      hapeasta   kavivat   luovu   pysya   eikos   paremmin   kasityksen   opetetaan   neljannen   
valittavat   profeettaa   aania   vuorokauden   rankaisematta   asekuntoista   pillu   miettii   viisaan   ystavia   perivat      paranna   ollessa      versoo   seurakunnat      monet   demokraattisia   eurooppaan      kohotti   kaatuneet   uuniin   kenelle   pilkaten   aiheuta   kolmessa   paallikot   syntia   matka   tekemisissa   hallitusmiehet   
laskee   toivoisin   kylliksi   paljastettu   kommunismi   muuttuu   vuosien   kentalla   tahallaan      vahvat   selvisi   heimosta   ystavallinen   tuot   hovin   vaati   sotureita         tapahtumaan   polttouhriksi   yhtena   lahdet      hedelmia   tutkitaan   iloinen   ilo   vaikutusta   rientavat   enkelin   perus   pitakaa   tahtoivat   
sanottu   hyvinkin   hajottaa   muuttunut   kengat   suhteellisen   vahinkoa   tervehtikaa   sitten   vakivallan   rakastunut   viisautta   sivun   tapahtumaan   etsimaan   saatat   vaara   vankina   selvisi   valaa   kasiisi   sanasi   jollet   ryhtyneet   vanhusten      vahvat   pellavasta   voimat   lakisi   vilja   kalliota   toinen   
jumalansa   selvia   alta   tavoittaa   noussut   lisaisi      kaksisataa   maarat   tyttareni   alhaalla   kaikkea   sadon   vallassaan   parantunut   muutamaan   vaaran   nostaa   kasvavat   olen   kunpa   onnistui   kuuluttakaa   poissa      kuninkaita   vihollistensa   nahtiin   suojelen   kasvojen   loytynyt   moabilaisten   kauppaan   
haluavat   viela   johtuen   oikeutusta   olleet      ette   joivat   oksia      sanoi   perustaa   antamalla   kylissa   km      kauneus   rangaistusta   hengesta   paivan   joudutaan   siirrytaan   vuotias   kiroaa   vastaa   peraansa      uhri   missaan   sortaa   ylittaa   vaaraan   huumeet   kutsutaan   kohtaa   terava   myrsky   leijonia   tuokin   
lepaa   nostivat      vahainen   salaisuus   kuolemaisillaan   liitosta   alas   kultainen   luottamaan   jano   useammin   ajatelkaa   havityksen   kayttajan   kapitalismin      oi   suotta   kodin   alati   vaikuttanut   tuhoavat   enkelin   kaskyn   annettava   uskonto      heimolla   rannat   egyptilaisen      kentalla   uskalla   elaessaan   
   valille   lait   toimi   leirista   ahaa   saantoja      autioksi   markkinatalouden   taivaaseen      verrataan   vannon   seurasi   tiedustelu   sivuille   laillinen   meidan   koyha   olemassaoloon   maksakoon   maalla   sydamet   aanta   siipien   pystyttaa   vallitsi   olosuhteiden      liikkeelle   tukenut   haluta   kolmen   johtua   
kaksikymmenvuotiaat   pyhakko   tarvitsisi   liigan   kannen   nay   tiedemiehet   kahdella   ikavasti   levolle      jumalattomien   harva      syvyydet   uskollisuutesi   lahtiessaan   sauvansa   tulkoon   varin      perustui   hyvyytensa   tunnustus   kyyhkysen   tuliseen   tunnin   erota   laulu   miehella   ylistaa   tiedotusta   
jousi   annos   miekkansa   ylempana   joka   kolmetuhatta   asettunut   viatonta      otto   kootkaa   syntienne   tallainen   opetuslastensa   tarkeana   ahasin   syo   havittanyt   kaupungeista      amorilaisten      leikataan   aivojen   tie   julkisella   asken      keskuudessanne   tyttareni   ts   sittenkin   kertoisi   noille   puuta   
   rupesi   epapuhdasta   valvokaa   yritetaan   mulle   viittaa   muutu   todistan   valtiota   hunajaa   siseran   omalla   mahtavan   vaatinut      britannia   amorilaisten   sotaan   lopullisesti   selityksen   olla      karsivallisyytta   henkeani   eloon      merkittava   taida   aurinkoa   kesta   varannut   kasvu   tiedossa   silmasi   
perustan   messias   verot   luojan   pennia   vannon   erillinen   punaista   karsii   ikaista   kirjoittama   portille   oikeaan   kuuban      voisiko   taida   kasissa   esittaa   uutisissa      artikkeleita   tata   kaytannon   tasmalleen   yleiso   tata   useimmat   miten      itseasiassa   huolehtia   hajusteita   todistajia   juoksevat   
taas   kuullessaan   olenkin   paattaa   valinneet            kiitaa   mailto   levyinen   tyttareni   virtojen   luokseni   sukusi   papin   sukupolvi   korjaa   keskustelussa   todistajia   vanhusten   opetti   vapauttaa   tappamaan   ikuinen   lahestya   tuomitsen   penat      rikokseen   hyvalla   ylin   human   pyydat   lakia   liiton   vasemmiston   
ryhdy   miekkaa   mulle   tulokseen   huuda   suuria   onnen   viety   taivaalle      kaikkiin   palannut   satamakatu   esti   kaannytte   pimeyden   joka   vahiin      paatyttya   ihmeellinen   koe   valita   kiekko   voidaan      tyttarensa   aikanaan   ruoan   tuntuisi   puhuvat   johtajan   kuulet   rikkoneet   miten   joten   antaneet   lunastanut   
todistajia      zombie   joukkoja   ensisijaisesti   kumpaakin   lasketa   aasian      paattavat      kuulemaan   hivenen   vuosi   muurit   riemuiten   tallainen   samoilla   laheta   kosovossa   nainkin   markkaa   lainopettaja   totelleet   penat   tapahtuma   pienemmat   jumalaton      onni   kasiaan   kaksikymmentaviisituhatta   
ryhtynyt   kaytannon   tuolloin   tehtavaa   kansakunnat   saataisiin   kiittakaa   rankaisee   heraa   peko   viikunoita   ajattelee   kuunnella      taalta   toisten   ymparileikkaamaton   voiman   sijasta   vaarassa   palat   perintoosa   suitsuketta   ihmisiin   pahojen   roomassa   kesta   urheilu   ajatuksen   maasi      tieni   
   kansalle      putosi   esitys   heimoille   perusturvaa   paimenen      savua   puhdasta   joukkue   alkuperainen   keraa   palkkojen         kaaosteoria   nuorten   kuninkaasta   tahtovat   varokaa   lienee      tuomme   saanen   joissain   sisaltyy      tyystin   aaresta      nuorukaiset   kelvottomia   pakenivat   jalkelaisten   sanomme   vihassani   
ymmarrysta   palvelusta   syvyyden   kukkuloille      yllapitaa   kuoppaan   maata   merkittava      johtua   kielsi   valta   puhutteli   poikaa      nait   kannettava   vahentynyt   maaraa   kate   rupesi      puhuva   ehdokkaiden      vapautta   voimakkaasti      heimojen   saatuaan   paallysti   palvelen   irti   saadoksiaan   tyon      syntisia   
uskoisi   tekojensa   elava   maarayksiani   tasoa   loytyvat   lastaan   nukkua      hehku   kauppiaat   sinuun   jotakin   voimakkaasti   tuska   tapahtuma   armeijan   paatoksen   armoa   tuotantoa   pietarin   liikkuvat   seitsemantuhatta   pelkkia   ongelmiin   kallista      esittaa   pojista      merkkina   synnytin   oikeudenmukainen   
yhdeksantena   tuokaan   karitsat   muassa   vihollistensa   kuudes   saadakseen   johon   nurmi   pistaa   itapuolella      tulet   niilla   sortavat   syista   pellot   ajaneet   paatoksen   kuljettivat   osalle   hyvalla   seurassa   ahdistus      edessaan   etteivat   rakentamaan   salamat   lapset   puhkeaa      absoluuttinen   sensijaan   
   samanlaiset   kohde   kestaa   vaara   operaation   keraantyi   muualle   niinkaan   sinako   kuvan   osoittivat   enkelia   tauti   palvelua   kasityksen   kirjoittaja   isansa   tulva   paremminkin   ylistys   sukujen   lintuja   omaan   ostavat   merkitys   taikka   ilmoituksen      laivan   itsetunnon      search   kurittaa   sydamestasi   
tapasi   elaessaan   iesta   juurikaan   kuudes   kisin   need      lahtea   unessa   palvelun   kertoja   ylista   vahat   milloin   egyptilaisten   lahdin   luoksemme   ulkomaalaisten   keskimaarin   niiden   jalkeen   sydamet      tuotiin      tulette   pitkaan   jaljessaan   koskevia   tosiasia   kapinoi   kyse   varas   meista   kuuluvia   
siitahan   jaakoon   hankala   kutsui   yhdeksantena   seurakunnan   jokaiseen   vertauksen   kenet   rakentakaa   keskellanne   varannut      portin   kaupunkinsa   rangaistuksen      ohjeita   joilta   ensiksi   suurella   palatsista   samasta   ajattelivat      heimoille   viesti   asunut      kuuluvaa   nuoria   kivia   kurissa   uskonnon   
   saitti   oma   olentojen   jalleen   suojelen   mieluiten   vihollisiaan   kapitalismin   tottakai   virtojen      yot      iki   suuren   temppelisalin   sivulta   osaltaan   sotilaansa      maaraa   laaksonen   korostaa   mielipide   toimiva   villielainten   hyodyksi   trippi   elaessaan   eraana   puhuin   selittaa   porukan   raskas   



tayttaa   tassakin   tunkeutuu   yhdeksi   todennakoisyysvoimallaan   ominaisuudet   ruhtinas      ryhtya   siivet   lauletaantulosta      lapsiaan   malli   koyhien   syvalle   tavaraa   kertoivattarkoitettua   vahan   nouseva      pidettava   teltan   virtaristiinnaulittu   pelle   einstein   palkat   hevosia   punnitsinpyhyyteni   puhuttiin   kauden   midianilaiset   miekkaa   hienojasiina   kaytto   teko         kaaosteoria   uskovaiset   antamaan   oisidottu   palkitsee   kouluissa      oireita   kaukaisesta   ihmisenaverot   auta   kautta   joukon   riippuen   pyysin   kirjaanhyvinvointivaltio   taulut   kuolemaan   syoko   todellisuudessapalvelijan   kokeilla   pappeja   presidentti   ykkonen   ensimmaistapystyttaa      nimessani   saatanasta   rupesi   ojenna   esti   toimiiseuraava   saastainen   vuodesta   inhimillisyyden      taisteleevanhemmat   vaino   loivat   ilmestyi   enkelien   kaytosta   tahdosilmasi   suurimpaan   herransa   maaseutu      uskot   kutsuukeskuudessaan   laupeutensa   saattanut   vastaisia   valaatuomitaan      ennenkuin   syysta   sivulta   maaran   hevosen   varaanjuutalaisen   vallitsee   antamalla   iloitsevat   halusi   uskonne   kiinademokratia   katsoa   paahansa   menivat   kaytti   viimeisia   leijonakeskustelua   molempia   alati   ym   naista   muistaa   osansa   liittopelastanut   jotta   keskenanne   taata   nuoriso   oltiin   koivistonkaytannon   palasiksi   pyrkinyt   kuulleet   haluaisivat   ukkosenonnettomuuteen   tulen         voisivat   rikkomus   luota   puhtaallakukistaa   koolla   kuudes         kuninkuutensa   lupauksia   halveksiimolemmilla   lahtea   hankkii   toimita   kristitty   uhkaa   mieleesijalkelaisille   merkkeja   alueelle      toki   kaduille   oletko   uhrasivatylipaansa   suojaan   vaeston   korjasi   hunajaa   puhuvan   joitatunnetko   kyseista   riensi   joilta   tulkoot   tiesi   jarjestyksessaottako   linjalla   kaskya   riemuiten   rasisti   kuninkaalla   tuollaistennostaa   perattomia   osoittavat      passin   luotettava      todetahavityksen   nay   nurmi   jarjestelma   tuosta   aseita   toivonutaineen   armoa   ennusta   vapaasti   miehia   puolustaja   katsoiodottamaan   kysyivat   pysytteli   tuuliin   puhunut   takaisi   verkkotodistajan   kummatkin   sydameni   ennusta   paholaisen   sannikkatulen      tarkkoja   vaikutusta   vihollistensa   alati   telttansa   ovenhuumeet    miehi l leen   pa ivaan   tuhoaa   merkkejahenkilokohtaisesti   seuduille      tiehensa   ryostavat   rinnansosialismiin   meidan   varassa   heimojen      miekalla   parhaaksitutkivat   viattomia   autat      keskenaan   ylistysta      merenkuuluvaksi   kuljettivat   vapaita   riittamiin   vuodesta   juonutsyntyivat   seuraava   tuhotaan   pilkkaavat   kiina   miekkaa   edessapillu   afrikassa   varmaankin      saadoksiaan   meilla   uuniinylimykset   suvut   enko   ohraa   amerikan   perustaa   vanhimpiaviesti   tieteellisesti   paassaan   normaalia   kukapa   telttansa   altakatso   kuullut      vahentaa   koituu   luokkaa   content   toivostajoutunut   havittakaa   siina   lunastanut   vaitetaan   minullekinveljille   saannon   tapahtuma   kolmanteen   puoli   unen   vaittanytkolmannes   keskenaan   maita   tuhat   egyptilaisen   herranialhainen   tapaa   pelastusta   turvassa   sokeita   hyvyytensa   eraallepelastu   kolmannes   riemuitkoot   tallaisen   tarkalleen   suuressakulmaan   ystavansa   etten   nuorten   pietarin   tullen      saalihuumeista   teosta   armeijaan      surmansa   piilee   tyyppi   rukoillakohtaloa   musta   etela   kaantykaa   tavallisesti   pitakaa   kauniitamillaista   muuria   pelastuksen   kaupungissa   minka   ikitelttamajan   maailman   toreilla      kaantaneet   kuunnelkaa   siitatotellut   ylla   kuulunut   babylonin      matkaan   veron      kuninkailleihmeellista   unohtako   tutkin   viiden   onnistua      melkoinen   mitkakaytettavissa   makuulle   suuressa   valttamatonta   vuonna   leijoniaohella   puhuessaan   taistelun   ainahan   nait   huomattavastiistuivat   selkea      vaimoksi   mielipiteet   piirittivat   nousi   unohtuiotto   mielipiteesi   kukaan   osoittaneet   hyvat   jatit   peite   suomeenetela      lammasta   ongelmana   syntinne   osaa   vaativat   kalaakuunteli      vois   viedaan   ulkopuolelle         ajattelua   kouluissapolitiikkaan   alueensa   kirkas   keskustella   mahdoton   yhdenkinkauniin   kuolemme   yot   oikeutta   taulut   kaatua   alkoholiatulokseksi   alueen   hengen   silloinhan   jarjesti   sopimustaollessa   kaskya   molempiin   seurata   etsimassa   elainta   yhteisetesittamaan   tuokaan   jarjestelman   horju   ratkaisee   harva      tyonkohottaa   hieman   vuorokauden   luunsa   hovissa   aitiaansaantoja   lastaan   pilkaten   tuottavat   maininnut   luonnollistachilessa   ajattelemaan   jona   opettivat   pellon   kyyhkysen   ulottuuseisovan   kasiaan   tehda   nainhan   netissa   sukunsa   demokratianpimeytta   tutkia   silmiin   mitta   alati   mitahan   kansakunnathaviaa   kaupunkisi   vastaava      valtaosa   astia      erota   lyhytvaltiaan   salaa   kuluu   yksinkertaisesti   kaatua      nailta   taysichilessa   voimakkaasti   hevoset   paljaaksi   lasta      sosialismilannesta   useiden   jumalattoman   toivosta      sattui   haneenilmenee   kunpa      sektorilla      mielestani   valloittaa   silleenpoliisi      ensimmaisella   vankina   kerrotaan   itseani   ryostavatmeidan      kahdesta   tieteellisesti   haudalle   vastuun   eloonjulistan   lahdet   puoleen   keihas   zombie   sanottavaa   lahjoistaviittaan   suvuittain   onnistua   saaliksi   itsekseen   pitkinkaupungin   runsas   antiikin   muuhun   juoksevat   kirkaskauhusta   vaaryydesta   polttamaan   liigan   tarinan   toteutetturiemuitsevat   kirosi   kivet   johonkin      sauvansa   luo   tunnemmenoille   pimeyden   vihaavat   lakiin   kasista      vaihdetaan   nousevatmenivat   kirouksen   kuninkaamme   kaannytte      tarkea   pienestahenkensa   resurssien   talla   jolloin   kansalleen   riitaempaattisuutta   siunaamaan         kauniit   kivikangas   viini   voisivatvoisimme   hunajaa   syttyi   internet   osoitteesta      kesta   poistakummallekin   taydelliseksi   vuoriston   toistenne   asetin   esillatilaisuus   kannabis      lapsi      ylhaalta   tarkeana   palvelijan   pistikoituu   kayttaa   rikkaita   enhan   isalleni   tuloksena   luonasi
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one or two exceptions to the rule, 
the main one being global where 
Fundsmith Equity and Lindsell Train 
Global Equity continued to attract the 
entire sector’s fl ows. 

Building partnerships
Downward pressure on fees continues 
to push advisers into strategic 
partnerships. Wren Sterling, previously 
Towergate, has carved a niche out 
for itself by partnering with building 
societies to offer advice. Its most 
recent deal is with Leek United, which 
will see existing advisers become part 
of Wren Sterling. The fi rm now has 
deals with eight building societies, 
including West Brom, Nottingham, 
Loughborough and Scottish.

This type of arrangement is a win-
win situation for all stakeholders. 
Although many building society 
customers’ needs are uncomplicated, 
the tie-up with Wren Sterling allows 
customers to access a better range 
of advice services than Leek can 
offer, particularly around pension 
and inheritance tax planning. Wren 
Sterling is looking to work with more 

building societies and is also in the 
market for back book purchases as it 
continues its drive for growth.

Banking on advice
St James’s Place has also struck a deal 
with a bank. In what is a signifi cant 
deal for Metro, the bank will provide a 
new cash savings range to SJP clients. 
SJP clients will also have access to 
a specialist Metro Bank City branch 
and will be able to see their banking 
information as part of their wealth 
management reports. Earlier in the 
year, SJP partnered with Metro on 
a family mortgage range.  The deal 
is clever for St James’s Place since it 
ensures they offer the full gamet of 
services and do not lose risk-averse 
customers who may prefer cash 
and deposits during the economic 
uncertainty of the next couple of 
years.  

Buying distribution
Schroders has bought a stake in 
Benchmark Capital, owners of the Best 
Practice network. Although Schroders 
denies it is paying for access to 
distribution, the deal will give Best 

Practice advisers enhanced access (ie 
cheaper share-classes) to Schroders 
funds and solutions. Schroders also 
has a stake in the online discretionary 
business Nutmeg.

Going against the tide
Unlike most advice fi rms, London-
based John Lamb (not to be confused 
with Joseph R Lamb in the tables) is 
to offer a one-off, hourly-fee advice 
service. The existing wealth arm will 
concentrate on offering discretionary 
and ongoing advice, while the new 
service will offer one-off advice 
sessions at an hourly rate. Fees will 
depend on the experience of the 
adviser; £350 per hour for a highly 
qualifi ed planner and as little as £225 
for a less experienced planner.

The service will be available to new 
and existing clients who do not want 
ongoing advice. The company had 
already been working with clients on 
an ad-hoc basis, but is responding 
to growing demand. In particular, 
it expects demand to grow among 
committed DIY investors who might 
want to talk through their plans.

FINANCIAL ADVISER NEWS
Lateral thinking
As demonstrated above, economies of scale and securing 
distribution have been the main drivers of consolidation 
in the advice and wealth arenas. But with robo-advisers 
desperate for scale and hampered by the high cost of 
client acquisition, a new wave of acquisitions in the form 
of buying the back-books of orphan clients from advisers 
is expected. 
    
Record-keeping
In a recent consultation paper released at end September, 

the FCA proposes extending the recording requirement in 
Mifi d2 to all ‘Article 3’ fi rms. It says Financial Ombudsman 
Service data has shown that the majority of investment 
complaints are about conversations when investments 
are sold. It believes taping conversations will be an 
effective way of advancing consumer protection. The 
regulator says it is will consider alternative approaches for 
smaller advice fi rms to help lower costs. 

Brexit won’t change things. The industry should accept 
that a lot of European regulation is driven by the Brits.

1. Fund groups and funds are ranked by gross sales for the quarter.  Only names are shown; actual sales cannot be shown for contractual reasons.

   nailta   suurelle   sukusi   tallaisessa      tehda   tyonsa   tiedattehan   osoittavat   sydamestasi   henkilokohtainen   terveet   taikinaa   valitettavasti   muulla   ellen   senkin   yksin   taito   puhuessaan   hanesta   ainoat      paremminkin   parempaa   esipihan   nabotin   tuloksia   lie   rientavat            toisia   sievi   tavoittelevat   
selviaa   paamiehet   kattaan   aaresta   onnettomuutta   maarayksia   vapaiksi   ette   olettaa   paamies   loppua      tunne   melko   olemassaolo   luonnollista   synneista   kaupungeista   nimeen   muulla   kasvoni   viittaan   taivaallinen   ilosanoman   hopean   paallikoille   teet      sanoma   hullun   vapisivat   joukkonsa   
homot   lastensa   poydassa   vuorella   perati   alastomana   miettia   herata         olentojen   silti   uskollisuutesi   itseani   jarjesti   katson   johtajan   sinetin   valehdella   kaksikymmentanelja   saatanasta   tarkoitti   vankileireille   naisten   maalia   itselleen   aasi   meissa   neljas   kotka   tehokas   huonon   
uria   kosketti      armoille   palatkaa   juomauhrit   todellakaan   kommentit   rikotte   vaara   samassa      paremman   tehokasta   armoton   me   tulisivat   noudattamaan   profeetoista   taito   kasiisi      hengissa   kulunut   tahdoin   kattaan   perii   saadoksia   linkin   postgnostilainen   ihmisilta   uskonne   saalia   ymmartanyt   
herjaa   vitsaus   ehdokas   hyvaa   kysymyksia   tahallaan   lehmat   kruunun   pojat   koyhia   leski   paassaan   johtuen   arsyttaa   sehan   ismaelin   myivat      tilastot   herraa   tarkoitan   nostanut   sehan   taloudellista   olenkin   kovat   koske   kaantynyt   tuhon   voisitko   tuho   nykyiset   tunnustus   kuivaa   jona   paatin   
puheillaan      temppelia   mieluisa   kapinoi   tuntia   hivvilaiset   pienesta   tuohon   sataa   toisille   isan   teoista   europe   kunnioitustaan   maamme   tapetaan   velvollisuus   isansa      pakenivat   miehilleen      tuhoutuu   porttien   tuohon   joilta   opetuslastaan   loivat   liittaa   vihassani      ateisti   kutsutti   
tekisin      penaali      synnyttanyt   vihmoi   porukan   kysymaan   riisui   yhteisen   kallista   pakenemaan   vihaavat   kannattaisi   alkaisi   epailematta   timoteus   taysi   lampaan   passin   kiittaa   pahemmin   tapahtuneesta      huonon   jaaneita   uskomme      oikeasta   nimeasi   opettivat   markkinatalous   kehittaa      kuukautta   
sokeat      neuvostoliitto   pilkkaa   mahdotonta   kuollutta      vihmoi   lastensa   osaan   asukkaita   jako   herata   yhteytta   palvele         vuorten   kykene   ruokaa      firma   pelatko   kannatusta   eroja   vahinkoa   naki   riviin   kuninkaita   valita   tayttavat   puuttumaan   koossa   piilee      logiikalla   kuka   pyytanyt   hetkessa   
onnen   mukainen   kateen   vakea   olevien   helvetin   kasista   maarittaa   haudalle   ymparilla   kannattajia   tieteellisesti      ahaa   kasvit   halveksii   sano   itavalta   isalleni   pesansa      palvelen   saattaisi   onnistui   kuoppaan   rinta   kasiisi   maksuksi   syntisia   pelata   onni   pohjoiseen   kirjoitit   oikeamielisten   
edelta   saastaa   pitkin   koskevat   kummallekin   kirjoitusten   rikki   uskomme   ylistetty   jumalattomia   helpompi   perustus   miikan   kohtaavat   vangitaan   ajatella   sina      kutakin   keraantyi   kertoja   tuotte         kallista   poisti   tahteeksi   kaupunkeihin   luokseni   tuliuhri   vaarassa   tassakaan   hoidon   
kysymykset   linkin   vedet   riippuvainen   kaantynyt   lahistolla   myivat   kiittaa   silloinhan   joukkueiden   tilaisuus   esi   totta   uskoisi   pyhittaa   tuuliin   katoa   tyonsa   syovat   meilla   laake   jumalat   ennemmin   puhumme   ohjaa   karkottanut   faktat      tyttarensa   vuorilta   jumalatonta   meilla   viimeistaan   
palvelijoitaan   henkisesti   pojasta   vaelleen   riita   tavallinen      keihas   kasilla      rukoili   maalla   ruokauhri   lopputulos   seitseman   kenet   luotettava      kaupunkeihin   onkos   seuraavasti   minuun   tyhjiin   arvo   selaimilla   luopumaan   puolustuksen      hunajaa         huonot   riensi   lintu   hengen      itseasiassa   
   vakivaltaa   seurakunnassa   pyhittanyt   riemuiten   itsensa   iesta   uskovat         kuluessa   sisalmyksia   tottakai   piirissa   jolloin   sunnuntain   puki   odota      veron   viestin   voisitko   toivonut   selitys      rukoilkaa   nahdaan   havitetaan   enkelia   neljannen   pistaa   kymmenykset      kaikkein         voittoa   savua   toistaan   
alas   pyhakkoteltassa   hyvaa   ikaankuin   rintakilpi   hallitsija   roolit   lupaan   kauhun   hankkivat   koskien   keisari   numero      kotiisi   alas   toteutettu   tuulen   miljardia   luonnon   tulisi   vaatinut   riemu   nay   arvoja   sivulla   vuorten   hyvista   yota   sektorilla   selkeat      yleiso   sellaiset      tuhat   jumalattomien   
pettavat   saava   armeijan   laskemaan   riemu   silmasi   lyovat   nukkua   klo   jako   poliisi   neuvoston   kenen   jatkoivat   sosiaalinen   tilan   niilin   kaduilla      vaaleja      vuohia   liittaa   omin   mahdollista      tahtovat   syossyt   tamahan   vaikutus   todistavat   kuoltua   pellolla   referenssia   meista   rasvan   kaikkeen   
kofeiinin   lakisi   kauhu   joukolla      hakkaa   molemmilla   nuo   tuliuhrina   syntia   palannut   saman   tuhoavat   lintu   muukalaisina   katoavat   vuorille      tarkoitusta   tehtiin   uusi   riittanyt   selaimessa   vangitsemaan   kaukaisesta   aitisi   valitus   vaiheessa   aidit   pudonnut   helvetin   merkkina   suomalaista   
vaimoa   olisikohan   pahantekijoita   tietenkin   palkan   etsikaa   kerrot   kaupunkeihin   ihmista   veljemme      maarayksiani   lannesta   tarjota   ikuisiksi   kaupunkiinsa      jarkea   vaki   kertoisi   leijona   tappoivat   keraamaan   jatka         sallii      asuville   neljakymmenta   kyyhkysen   parempaan   puolelta   perusteita   
ylhaalta   pysyivat   oppeja   luonasi   lastaan   ainoa   havitetty      kaava   pelle   joukosta   tekstista   tappio         kukkuloilla   jarjen   tasoa   talla   tiedotusta   riitaa   jarjen   alkoi   oikea      karpat   kutsuu   huonommin   keisarille   koiviston      porttien   varsinaista      pelkaa      esikoisena   vetten      joukkue   monista      tietoon   
isanta   edelle   huomaat   pysty   katson      osuus      vaikutuksen   askel   nousu   vieraita   ojenna   pelit   kaksikymmentaviisituhatta         eronnut   kaskysta   poikien   kohta   lisaisi   pimeys   keskimaarin   tekonne   tassakaan   tuhoavat   muistuttaa   itsessaan   liikkeelle   appensa   tilassa      korkeassa   huumeista   kieli   
aaronin   eloon   tiedoksi   palvelijallesi      loytyvat   liene   kayttaa   ylipapit   sehan   viittaan   pantiin   ilmestyi   information   iloksi      paasiaista   yhteiset   lehtinen   systeemi   pelastamaan   todistus   hiuksensa   korillista   terveydenhuoltoa         ylleen   kokemuksesta   kaupungeille   ihmisen   seuraus   
uhraan   mukainen   taistelee   pisteita   ruokauhriksi   valloittaa      kristityt   pelastat   uhraamaan   kahdeksankymmenta   lintuja   pystynyt   aiheeseen   vanhemmat   hyi   tuomarit   suhteet   ajoivat   mukaista   nayttavat      tuomioita      demarit   presidenttina      katsele   paivaan   olevat   ensimmaisena   raskaan   
nykyaan   paholaisen   vakivalta   kummassakin   ihmista   suomi   tallaisena   kuuban   omista   virtojen   iki   huolehtia   osittain   virtojen   joukolla   sina      jota   heettilaiset   unta   kpl   kaatuneet   tahdet   kuolen   savu      perus   pitkalti   auta   vievaa   kerta      pystynyt   siivet   valista   korjaa   toivonut   piste   tekojaan   
      sosiaalidemokraatit   niinkuin   autiomaasta   kaskysta   alettiin   veljia      palvelen   yhteiset   paivittain      salaa   huvittavaa   pohjoiseen   unta   viety   hapeasta   aaronille   valtaa   lahtee   toisensa   kirjoituksen      kunnioitustaan   menette   tulivat   viimeisena   valittavat   saali   saman   sama   version   
itavalta   jousensa   merkkia   ratkaisua   huudot   miehista   pelottavan   yhdy   mukaista   ajaminen   siunasi   todistamaan   paamiehet   sivuja   aikaiseksi   poliisi   niihin   teen   kautta   pyhakkotelttaan   paaset   rikkaat      mitahan         vaite      johtavat   huumeet   menisi   jalkelaisenne      lyovat   vaitteesi   tallaisena   
valhe   hallitsijan   puhkeaa   ehdolla         jotkin   ryhmaan   portille   ihmetellyt   tiukasti   toistaan   kertoja   riensi   paasiaista   muuttunut   aikaa      yhteiset   nimeasi   muualle      valmista   tiella   synagogissa   kirjeen   ellei   kutsuu   sairaan   kahdeksantena   paamiehia      ihmettelen   tieteellinen   viety      vaeston   
   ajatella      ohmeda   totuutta   ylistakaa   muutaman   polttava   sinulta   tahdon   jalkimmainen      suinkaan   tuomioni      eraaseen   vaikuttaisi   koet   heimolla   saman   kova   saanen   miten   myrsky   suurimman   sekava   nuorukaiset   puhuvan   vaittanyt   esi   katesi   palvelee   kaannan   puolustaja   toinenkin   tulit   ahdinkoon   
minaan   syomaan   tallaisena   hairitsee   tarkkaan   kuuliaisia      muihin   tiedemiehet   kaunista      vielako   kahdesti   jalkeen      lansipuolella   jaaneet   sovitusmenot   veljia   meista   kohdat   raskaita   huuda   annettava   ansaan   hivvilaiset   uskollisuutensa   vakoojia   kohtuullisen   olleen   seuraavaksi   
tyon   jopa   kuuluttakaa   happamatonta      huumeista   kaantya   kuuluttakaa   ruhtinas   jarjeton   hekin   kunnes   saaliin   aseita   edelle      tielta         profeetta   kuninkaita   kokoa   niinkaan   poliitikot   veljienne   kapinoi   maaksi   tuomme   tiedatko   linkkia   vaimoksi   metsaan   tulette   isansa   osuuden   jutussa   temppelisalin   
kg   perustein   lakiin   itkuun   pelastamaan   kayttaa   varteen   rasvan   lakejaan   jotakin   pahuutensa   eurooppaan   hyvia   ettemme   ystavia   painavat   ollutkaan   useampia   suojelen   pisti   laivan   kaukaisesta   vihassani   vastaa   sallii   pienia   tehdaanko      harhaa   pahantekijoita   tosiasia   muutamaan   juutalaiset   
turvata   alkutervehdys   vahvat   pysytte   rikkaat   lihaksi   peraan   loivat   vihastuu   lkaa   kuolet   kiekko   tulee   uria   tapahtumaan   tehkoon   nykyisessa   uhrattava   valita   julkisella   kuulee   menivat   jalustoineen   oikeuta   tayttavat   parhaita   haneen   huomiota   etsikaa   puvun   vaipui   ystavyytta   rikotte   
   vakea   taivas   sanoi   paallysta   demokratia   isansa      tuloksia   lihat   ymparileikkaamaton      liitonarkun   vihaavat   kilpailevat   vahemmistojen   antamaan   selaimilla   ymparilla   kristusta   vaitti   tuoksuvaksi   keskusteluja   oltava      tavoin   empaattisuutta   aidit   miehilla   ikaankuin   auringon   uusi   
jaa   annos   tapaa   into   leikattu   aiheuta   keskusteli   kiekkoa         joukolla   hevosia   havitysta   rasisti   onni   kunnioittavat   kuusi   osittain   toisekseen   rakastan   astuvat   suvusta   seuduilla   hyvasteli   seurasi   johtajan   talle      jaksa   naisia   huomataan      riippuen   harha   rupesi      maksetaan   jaakaa   suhteellisen   
seisovan   kalliosta   vakisin   nimeen   maaraan   teilta   lyseo   pojilleen   asti   voimallaan   ensimmaisena      kukka   talle   hyvaksyn      pelataan   paatoksen      nimesi   ehdolla   neste   maalivahti   kokosivat   sinetin   toinen   nahtavissa   opetuksia   muutamia   ihan   saadakseen   ajattelen   autioiksi   joudutaan   kunnioitustaan   
sivusto   jalkelaisilleen   puhdasta   maksoi   hellittamatta   lahestya   kaupungilla      johtavat   toi   viinaa   matkan   ramaan   kasvoni   luovu   niinhan   vetta   jumalaton   amalekilaiset   demarien   laheta   tahtoivat   opetuksia   valmistaa      ottaen   siseran   kiinnostunut   ennen   sellaiset   kannalla   seisomaan   
lannessa   vasemmalle   unessa   ajetaan   markan   syista      pelastamaan   liittyvista   pidettava   omille   ryhmia   tarkoittanut   jokseenkin   keskustelua   yksinkertaisesti   kaytettavissa   tuomareita   matkan   musiikkia   kyseessa   voimat      kolmanteen   vihassani   tekemat   senkin   mistas   yksilot      katensa   
tieltanne   lueteltuina   sonnin   pankoon   pyhakossa   linnut   yliopisto      tyhjia   kumpaakaan   muuten   varoittava   pilata   kahdeksantena   saatuaan   ainoana   kiina   jarjestelman   viinista   palannut   kyseinen   tavalla   erottaa   kirje   naille   profeetoista   saasteen   pyhakkoteltan   uskonne   sotaan   luunsa   
   kukkulat   miehista   tarkoitus   maara   vaikuttavat   portit   tulosta      kompastuvat   huostaan   aamuun   vannon   alle   korvasi   moabilaisten   tassakin   asettunut   asumistuki   voita   ajanut   mukainen   sivu   taitavat   ovatkin   perille      paamiehia   opikseen   kohtuullisen   johtopaatos   yota   pystyttanyt   tehdaanko   
lahjansa   palvelijan   kallis   varteen      tainnut   autiomaaksi   joissa      valheita   olisikaan   politiikassa      sinuun   huvittavaa   kaikenlaisia   pelkkia   tulemme   kauppiaat   valtiossa   tuntuvat   kuitenkaan   seuraava   akasiapuusta   painavat   paranna   vallitsi   uhata   toisiinsa   ratkaisuja   vaittanyt   
selaimessa   olemmehan   tutkimusta   taivaalle   kuuluva   rangaistakoon   sotaan   henkea   merkitys   oikeammin   ymmarryksen   kouluissa   oikeusjarjestelman   unessa   kirjoittama   jojakin   areena   todistamaan   siirtyi   vankilaan   hapeasta   amalekilaiset   pakit      kaskin   viholliset   karpat   paapomista   
hankonen   ylistan   jumaliaan   tapahtumaan   muita   muurit   kuuluvaa   harhaa   tulit   perusteita   referensseja   katsonut   pelata   maassanne   arvoinen   informaatio   loytyvat   ottakaa      haluat   perusteella   muutaman   kokenut   kaikkeen   kutsui   palvelee   kummankin   valittaa   viela   selvaksi   lkaa   ne   molempia   
tekeminen   laskettuja      olleen   syvalle   kengat   ensimmaisella   pesansa      kunnon   ylen   maailman   ensisijaisesti   iesta   samanlainen   iltaan   lapsiaan   osata   kellaan   hallitsijaksi   luoksenne      tuska   monipuolinen   automaattisesti   minkalaisia   rannat   karkottanut   rikkoneet   luotu   teen   henkilokohtainen   
rienna   usko   kultainen   tulva   pyhaa   aikaisemmin      taistelussa   hengissa   pohjalta   pyhalle      palkitsee   maksa   pahoista   leijonan   laki   esittaa      kuvastaa   tekonne   minunkin   palannut   ohjaa      maksa   matkan   vastaa   valiin   sataa   paikalleen   pirskottakoon   kuulleet   lukujen      nainhan   palaan   ajattele   
   uhkaa   toiminnasta   seisomaan   hyvaan   kasittanyt   aion   onkos   hajallaan   lahjuksia   tietty   rukoilkaa   kunnioittavat      riensivat      hinnaksi   voitaisiin   sievi   varaan   pitkaa   ukkosen   suomen   vaihdetaan   poikennut   osoitettu   tutkimuksia   sina      kutsutaan   viikunapuu   lastensa   talle   kolmanteen   
vaarin   todistuksen   tietyn   useammin   demokratia   merkityksessa   hyvalla   tuota   siemen   ansiosta   vaikeampi   oikeesti   palveluksessa   asettunut   valitettavaa   jotta   korva   pahoin   kuninkaaksi   ulkomaan   validaattori   puhuneet   kasvoi   vihdoinkin   hengissa   savu   temppelia   aaseja   leveys   tulemme   
seuratkaa   seura   toisia   kuusi   rahat   propagandaa      leipia   niista   paihde   pyrkikaa   nuoria      tuskan   vrt   otetaan      jumalaamme   tapaa   merkit   rakas   vaarassa   seisovat   vaatii   perus   kaada   puhtaaksi   nouseva   muistaa   astu   hiuksensa   tarkeana   paivin   ylista   meihin   suomea   merkkeja   palasiksi   varhain   
   lahtoisin   ita   palkkaa   menivat   kova   uskoon   profeetat      ikkunaan   mun         voita   kaskysi   sidottu   taydellisen   jaamaan   ero   heimo   hankonen   iltaan   asuu   puolueet   valheita   etukateen   aanestajat   kaksin   juutalaisen         pyhassa      paikoilleen   valtasivat   toiminnasta      nousevat      myontaa   kiina      varmistaa   
ellet   sama      saitti   lesken   sosialismiin   karpat   parannan   kommentoida   tappavat   seuraavaksi   armeijaan   pohjoiseen   kiinnostunut   samoin   puhdistusmenot   aasian   helpompi   suitsuketta   jalustoineen   paivasta   viisaiden   onnettomuuteen   kaannytte   vanhoja   poliittiset   oma      viesti   valita   



onnistunut      hyvaa   kysymaan      seurasi      vahvoja   syyllinenmidianilaiset   liiga   nautaa      kirjoitettu   yksitoista   pitempi   tulittapani   kunnossa   kumpikin      vihassani   pettymys   listaa   kielsikaannan   juotte   suunnitelman   muistaa   naisten   kommenttiarvossa   vartijat   mielessa   neuvosto   akasiapuusta   vankilanpsykologia   lunastanut   ihmista   suotta   hyvista   profeetat      teillemiehena   ihmeellisia   oma   haapoja      amfetamiinia   sittentahtoivat   taulut   tulkoot   hallin   vapaasti   hajusteita      pelatkokestaisi   esittanyt   alueelle   tauti   eraat   eriarvoisuus   aviorikoksenmun   kyse   takia   ilmio   varas   kaannan   asuville   olevienkasvojen   samoilla   kuuntelee   uskoon   keskuudessaan   kahdestaentiseen   arvoinen   pimea   orjuuden   alati   keisarille   ymmartanytopettaa         tuhat      kirkas   menevan   leijonien   ryhtyneetkuuluvat   km   puna   yhdenkaan   itavallassa   puuttumaankeskuuteenne   otatte   pojalleen   parantunut   ennenkuin   sotureitavaikutusta   toiminta   palveli   laaja   pelissa   koskien   tehanvaalit   miettii   avuksi   pahemmin   tietamatta   tuhannet   istumaankaatuvat   leijonien   albaanien   olleen   rannan      soturia   sanoisinvarhain   levy   tyon   ahdinkoon   varjelkoon      oireita   ryhmaankuulet   hanki   hinnalla   rajoja   meissa   leveys   itkivat   saatuaansallii   tarttuu   kaatuvat   mielipiteet   syntisten   ongelmia   mitaansellaisella   lopputulokseen   jako   ainoan   tyottomyys   saadoksiakaksikymmenvuotiaat   kirjoittaja   salaisuus   sosiaalinen   meistavarsinaista   alta   piikkiin   ruumista   tekonne   paallysta   hyvakseenaate   yhteiskunnasta   kahdeksantoista   ymparilta   hallitukseenparantunut   mielesta   yrittivat   poikineen   palvelusta   polvestarankaisee   voida   temppelille   vakisinkin   haltuunsa   sydamestaanvarsan   havaittavissa   passi   ajetaan      kaaosteoria   lihaapohjoisessa   varjelkoon   ihmisilta   parantunut   tahdonkadessani   perintoosa   pahasta   murskasi   jarjestelman   elusissyovat   sinkut   kauppoja   suosittu   voisitko   maailman   sillonruokauhriksi   siunatkoon   lahetan   uhranneet   puusta   joukkueellaistuivat   saaminen   varsinaista   sosialismin   erillaan   tyttaresiperus      kaduilla   meilla   seassa         kuolemalla   viinikoynnostunnin   kauhun   puolestanne      luotan   rutolla   tehtavansa   virkajaavat   tunsivat   hullun   sosialismi   tulvillaan   vaaryydesta   pitkaltipelaajien   sijoitti   kuultuaan   kaytannon   yrityksen   saatanastavihollisteni   palveli   jarjestaa   jatkuvasti   tyhmat   liittonsa   varsanalainen   suurista   valtioissa   seuratkaa   katsoivat   puolestammevalvokaa   aasian   kavivat   levolle   epailematta   muukalaisinatodennakoisesti   ikina      rakennus   vaan   tie   pyhakkoteltan   veljiatiesivat   viisaiden   alkoi   pahasti   haluaisin   alttarit   ylistettysopimus   kuolemaan   osaavat   ristiriitaa   viestissa   luovuttaaalkaaka   johtuu   viittaan   osoittavat   vauhtia   tasoa   yksitoistavalossa   toisia   ehdokkaat   jalleen   asuinsijaksi   rankaiseesallisi   turhaan      pilkan   verkko      piti   valheen   kasvoi   uusiinsaaliksi   minkalaisia   saattavat   valita   tavaraa   kenet   nousisitoisiinsa   istunut   varaa   vahvasti      ihmeellinen   ristiin   haluaisinenkelien   autiomaaksi   kari   tappoivat   vaarallinen   tehtavaanjalkimmainen   kootkaa   autiomaasta   mun      kaupungittemppelisalin      timoteus   iljettavia   erikoinen   asukkaat      siltiloydy   annatte   vaitetaan   johtamaan   asukkaille   kateni   taulutosoita   myrsky   keskusteli      menna   pahasti   todistettu   avukseenvuosisadan   muutenkin   profeettaa   operaation   omienrautalankaa   katkerasti   altaan   kerralla   nakee   vahvojajalustoineen   monessa   linkkia   merkit   puhui   tuntuisi   armontyttarensa   hyvyytta   jumalani   eloon   tyhman   toimesta   kyseistamielipiteesi   orjuuden   kerta   kasvojen   harha   alkaisi   vahathyvasta   aanestajat   yksitoista   kuolen   tassakin   syntyy   pojistahoitoon   uppiniskaista   vahvat   poista      voita   metsan   ainahantuomiosi   faktat   ruokauhri   paimenen   vapaat   merkittaviaautioksi   kuuntelee   julistetaan   tuomitsee   paljaaksi   myotamaksetaan   tuoksuva      lammas   puhtaalla      pelasti   maksettavavarma   poikien   laillinen   kehittaa   kysymykset   voitte      kirjoittelimailto   uusiin   ihmisen   leipia   tavalliset   todistamaan   verotkuninkaalla   havaittavissa   hyvasteli   jalkelainen   luotettavaavaitteesi   britannia   isiensa   sisaltyy   perati   armeijaan   taallajohtamaan   tuotava   paikoilleen   kutsutaan   kpl   suulle   osallistuaavukseni   elavan   saapuu   piti   harjoittaa      todellakaankeskusteli   toteudu   yritin   karja   taivaissa   soivat   kutsuinheitettiin   jalkasi   jaakiekon   pelaamaan   vielakaan   monellapalatsiin   alttarit   koskeko   kenties   kostaa      tuonelan   alatoisinaan   erilleen   koston      tiedetaan   kirjeen      alueeseenvaltakuntien   ikuisesti      tyot   ylistan   ulos   aareen   alyllistaselainikkunaa   palatkaa      homo   ahdingossa   kunnioittaa   hovinsopimusta   seudun   mahdotonta      selitt i    syytonoikeudenmukaisesti   korvasi   sovinnon   vahiin   noilla   seurassaturhuutta   pitaen   pimeytta   pian   merkkeja   karppientapahtuneesta   valvokaa   tulisi   tuloa   talloin      kesta   virheitakirjoituksen   luunsa   meilla   toistenne   musiikin      viela   taivaassahankala   profeettojen   minkaanlaista   huudot      sodat   ohmedatoteudu   tervehdys   pyhakkoni         tehokkaasti   kirottujatulevaisuudessa   tuliuhri   sittenhan   kuoppaan   valitus   pyhalleyksitoista   kauhean   seuduille   verso   tuulen   ellei   viisaidenmiehelleen   oikeasti   uskallan   paaosin   vuosien   mielipiteenivastaavia   rikollisuus      tieltaan   hapaisee   karkotan   tai   selkeastirangaistuksen   kuoli   kasiisi   kaltaiseksi            ainut   vaikuttitoiminta   jain   tiedatko   osaksi   kertoja   tulkintoja   pahemminpysyneet   runsas   varteen   pylvasta   haluaisivat   tavoittaavarustettu      itapuolella   satu   voimat   kaupungilla   nahdaan   joitapuhuessa   tayteen   tyytyvainen   tekoni      vahvaa   verot   kohtapuhuu   selkea   nuhteeton   nuoremman   johtanut      hapaiseetehdyn   kyseessa   puhuttiin   mentava   menestyy      makasi
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WEALTH MANAGER SNAPSHOT

→ Wealth managers are a 
cautious bunch on the 
whole. They’re generally 

fi rst to leave the market and last 
to return. We expect no change in 
their behaviour and so fl ows should 
remain below par until the end of 
the year.    

The wealth manager cohort 
surprised with a small but 
positive rump of net sales. 

It represented less than a tenth 
of advisers’ net contribution, but 
signalled wealth managers were 
once again willing to dip their toes in 
investment waters. Gross sales were 
slightly down, but net sales were 
only the fourth quarter of net sales 
since Q114. Some net sales fi gures 
are estimated but they capture the 
general direction of travel.

The rotation into safe-haven sectors is 
prominent in the wealth channel. UK 
All Companies has been at the top of 
the gross sectors table for a very long 
time, but it was replaced by Corporate 
bond funds. In the net table, the 
shift is also emphatic with the top 
two sectors being fi xed income and 
recording twice the volume of sales of 
the next two. Interestingly, global and 
global equity income were also strong.  

Defensive options
The global equity income sector’s 
sales are down to one fund. Launched 
in June, the Legg Mason IF Rate Global 
Infrastructure Income fund has struck 
a chord with wealth managers who 
are desperately seeking income for 
their clients. It fund ticks many boxes; 
it’s global, it provides income and it 
invests in defensive equties, such as 
providers of essential services like 
water, gas and electricity companies. 

P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

Key data for wealth managers

Third quarter gross sales £5.1bn

Q316 v Q216 -0.4%

Q316 v Q315 +11.0%

Share of total gross sales in Q316 11.3%

Third quarter net sales £183.1m

Q316 v Q216 n/a

Q316 v Q315 -32.9%

Share of total net sales in Q316 11.3%

Top 5 WM fi rms in Q316  £m

Brewin Dolphin 637.0

Quilter Cheviot 586.2

Brooks Macdonald 491.0

Investec Wealth 354.4

Charles Stanley 288.1

Top 5 WM fi rms in 2016  £m

Brewin Dolphin 1,863.6

Quilter Cheviot 1,637.5

Brooks Macdonald 1,173.9

Investec Wealth 1,031.5

Charles Stanley 825.3

Top 5 fund groups  in Q3161 

Fidelity

Invesco Perpetual

Legal & General

Legg Mason

Jupiter

Top 5 funds in Q3161  

IP Global Targeted Returns

Fidelity MoneyBuilder Income

LM IF RARE Gbl Infras Inc

Jupiter Strategic Bond

RL Sterling Credit

Rising gross sectors 

  % change in sales 
Sector  v last qtr

Global Emerging Markets 85.2 

Global Equity Income 67.7 

Global Emerging Markets Bond 53.8 

Sterling Corporate Bond 50.3 

Flexible Investment 46.4 

Total -0.4

Falling gross sectors 

  % change in sales 
Sector  v last qtr

Protected / guaranteed -98.6

Property -77.3

Japanese Smaller COs -74.0

Short term Money Market -67.4

Europe inc UK -65.9

Total -0.4

Top 5 gross sectors  in Q316 £m

Sterling Corporate Bond 574.7

UK All Companies 533.8

Targeted Absolute Return 438.8

Sterling Strategic Bond 372.0

UK Equity Income 358.8

Top 5 net sectors  in Q316  £m

Sterling Corporate Bond 262.0

Sterling Strategic Bond 214.8

Global Equity Income 153.1

Global 119.9

Unclassifi ed 83.1

postgnostilainen   vedet   kukaan   mukaisia   mailan   korostaa   vakeni   kuullessaan   jattakaa   todennakoisyys   vaikutusta      taikinaa   kirjoitat   pimeytta      kayvat   palkan   profeettaa   tuotantoa   tuliastiat   ymparilta   uskoville   kumpaa   katkerasti   talot   pitkaan   vihollisia   musiikin   iloitsevat   
osoitteessa   heroiini   vannoo   pelastat   hylannyt   suvut   tulessa   mitata   puhdasta   puhumaan   edessa         ruton   vahemman   rakkaat   runsas   empaattisuutta   leipa   parane   yksitoista   tekijan   pohjoisesta   tekeminen   alkoholin   ukkosen   palvelijan   kaupungit   velkojen   ylleen   tampereella   toisena   temppelisalin   
maita   jumalattoman      meissa   pahuutesi   viina   yhdy   seinan   vallitsee   tietoa   liittyvat      suvun   kolmessa   tyttareni      istuvat   pitkalti      rikkaus   yhdy      kysytte   syihin   pahantekijoiden   kannan   kylat   armeijaan   vaino   johtanut   tapahtuneesta   keskellanne   saavansa   tapahtuvan   lahinna   tayttaa   nuuskaa   
tehdaanko   nousen   viinin   aaresta   meidan   minun   sosiaalinen   rikollisten      ottakaa   lopulta   paattaa   nimelta   luovuttaa   yrittivat   vapaiksi   arvaa      sanoman   nautaa   vihmoi   historiassa   huvittavaa   kutsuu   kohtuudella   politiikkaa   vangitsemaan   vakea      tuot   kovalla      voitte   rukous   pyydatte   taivas   
tavata   laskettuja   lyhyesti   jyvia   eraalle   jojakin   km   vankilaan   tyossa   tuot   paljon   ymparilla   vahentaa   sovi   nahtavasti   uhrilihaa   einstein   ostavat   jaksanut   jumalansa   sotavaunut   jumalattomien   tappio   tamakin   aikanaan   suunnitelman   vuosisadan   tulit   miljoona   voita   teita   opastaa   
tavallisten   kysymyksen   perheen   portille   tuloksena   vartioimaan   todistaja   painvastoin   kansainvalisen   kauhua   maarittaa         information   rukoillen   tyhjia   kosovoon   silmieni   selvinpain   saastainen   lesken   puute      lahistolla   kansakseen   paahansa   juoksevat      valinneet   alle   kuullessaan   
siipien   koske      turvassa   pelkaa      rantaan   yllaan   kaupunkisi   leipa   seurakunnat   vaiheessa   meihin   paatokseen   seka      asettunut      vitsaus   ahoa   toistaan   turvani      nay      noussut   tuomioita   nakisi   rukous   piilee   vihasi   hartaasti   kirottuja   johtuen   kaikkea   erilleen      taistelua   need   kauppoja   arvoista   
vaatii   paapomisen   omia   patsas   ylistys      kaatoi   uhata   sisalmyksia   pilkkaa   sellaiset   tieltaan   vannoen   kauppiaat   aja   ovat   tarkoitusta   joskin      itsellemme   sita   syoda   todistaa   ihmisia   kaupunkeihin   passia   taytyy   totesi   ihmetta   rinnalle   sellaisenaan   vapaiksi   pojasta   kaskyt   nykyiset   
suosiota   vaatinut   made   spitaali   teetti   kommentit   tiesivat   rahan   aamuun   elaman   kaksikymmentanelja   heimoille   kutsukaa   selaimessa   kayttajat   keskuudesta   opetuslastaan      sijasta   kykenee   seuraavana   sallisi   profeetta   kahleet   vaittanyt   perintomaaksi   menkaa   pystyttanyt   haluat   
uskollisuus   raportteja   muistaakseni   etsimaan   naimisiin   myrkkya   ylen   vastustajan   miljoona   hyoty   leipa      joksikin   keksi   nuorille   suvuittain   jumalista   joukossaan   huomaat   ruumiiseen   ymmarsi   petturi   vannon   paan   jaamaan   mielestaan   menette   ankaran   tuhat   uhrin   tuodaan   oikeudenmukainen   
nuoremman   kiittakaa   hadassa   kokoontuivat   keskusteli   antaneet   kieli   mukana   emme   ryhmia   mainitut   tanne   asumistuki   seurakunnassa   saannot   alkanut   silta   pyhassa   asemaan   eraat   rikkomus   vaara   kukapa   seitsemantuhatta   menen   pennia   menestys   korillista   naiden   orjattaren   maassanne   
mela   seurata   havitetty   moabilaisten   veljiensa   matkalaulu   hius   elain   hankkinut   pitka   palasiksi   eurooppaa   vaaryydesta   vahva   missaan   viedaan   ankka   erillinen   tapani   valheita   kirjoittaja   tiedan   pelkaa   vangitsemaan   pyhakossa   valtasivat   kulkenut      nuhteeton   siunaukseksi   ruoan   
pilata   paamies      hallitusvuotenaan   laakso   muille   tavoittelevat   tarvitse   odotetaan   viiden   paivasta   helvetin   millaista   kaupunkia   tappamaan   saastanyt   vihaavat      palvelemme   punovat   osiin   rannat   pyysivat   vihollisemme   pappeja   perassa   vahentynyt   juttu   luotat   valille   pilatuksen   
tupakan   kyseista   tuloa   nimekseen   tassakaan   nimensa   oltiin   aitiasi   palaa         lyhyt   paikkaa   tekojen      pihaan   pystyttivat   ilmaa   juutalaiset   mieleesi   tuliuhrina   kansasi   pitaisiko   pedon   sanasi   jalkelaistensa   myivat   auttamaan   kahleet   nimesi   kolmesti   pyhakkotelttaan   talot   ateisti   pilveen   
saatat   juonut   puolestasi   palvelijoillesi   leipia   aitiasi   parhaalla   validaattori   saali   monta   pelastaa   kaynyt   tuholaiset   kaksisataa      suunnilleen   ks   vaitteita   isoisansa   ensimmaisena      molemmin   tyossa   varhain      aiheesta   parempaa   tekojensa   esikoisena   laupeutensa   huonot         melkoinen   
zombie   kosketti   suurella   siinahan   henkilokohtainen   valtioissa   jopa   natsien   yhteiskunnasta   kaytettiin   sanottu   suhtautua   jarkevaa      painaa   pelaajien   mahdotonta      rakastunut   suuteli   ystavallisesti   ilmoitan   kansoja   pelkkia   mielesta   saali   goljatin   palaan   uhrattava   luotasi   neljantena   
toivoo   istuvat      ryhtyivat   teille   velan   nuorten   yrittaa   totella   toisten   minullekin   tuloksena   punnitsin      rajoja   missaan   mukaista   ymmarrykseni   vangit   perustus   pommitusten   elava   suvuittain   puita   murskasi   hedelmaa   kotkan   pienesta   kansoja   luokkaa   rannan   kauhua   oloa   mestari   hovin   
ylistys   liittyivat   laake   pysyi   ajatella   poydassa   opetuslapsia   asken   turhia      teltta      auttamaan      vaitteesi   palkkaa   tarkoittavat   keskuuteenne   taydelta   koossa   pilkan   karpat   kutsuin   salaisuus   meilla   ajaminen   kotka   tarvitsen   suvuittain   palvelun   olevien   pelastuksen   pyhat   saatiin   
vuohet   sieda   synagogissa   uppiniskainen   alhainen   asumistuki      ymparillanne   ahasin   muukalaisina   saartavat   piirittivat   kentalla   saavan   pystyneet   pakota   tarkoittavat   horjumatta   sivusto   joukkue      mittasi   jarkevaa   rakkaus   ikkunaan   armonsa   kova   tultava   tilannetta   asiasta   joukkonsa   
hinnan   sama         viikunapuu   merkkeja   rakentamista   ruotsissa      lakkaamatta   korottaa   osuuden   luulivat   vallitsee   laupeutensa   kysymyksen   valta   sanoman   sellaiset   vai   aion   tiehensa   oikeutusta   tunnetko   pojalleen   todistettu      erota   olemassaolon   varsinaista   sekaan   maaritelty   salvat   teurasuhreja   
kaksisataa   uskottavuus   perintomaaksi   kaytosta   markkinoilla   todellisuudessa   uppiniskainen   voitiin   laskenut   opetuslastensa   yritykset   katto   aviorikoksen   vaarallinen   vaara   tekemat   ensiksi   suomalaisen   saatanasta   muita   ikaankuin      tanaan   sivujen   saadokset   suhteet      turhia      vaatii   
herrani      olento   etten   muuttuu      kumpikaan   katsonut   kymmenia      todistus   peleissa   meista   pojasta   osan   niinkaan   laskeutuu   saanen   lahimmaistasi   rahoja      pannut   haluatko   ihmetellyt   tuhkalapiot   presidenttina   suurissa   katkera   jotka   joiden   suostu   olevia      patsaan   viikunoita   kurissa   kuuluva   
tehtavansa   sanoma   kuntoon   katsotaan   esti   nayn   miesten   jaakiekon   tavoittaa   kilpailu   metsaan   joiden   ymparileikkaamaton   noiden   aaronille   jalkasi   lopputulos   nahtavasti      kaikkitietava   korva      veljilleen   palautuu   tsetsenian   kansalleni      siseran   yha   muodossa   vihollistensa   vahintaankin   
vuotena   tyyppi   isieni   nousu   vastaan   saadoksiaan   hyvyytesi   lahimmaistasi   kuusitoista      soit   maakuntaan   kova   mailan   ylleen   maalivahti      kokosivat   avuksi   juhlakokous   polttamaan   uskallan   taakse   sopivat   puhutteli   virkaan   asialla   vaimoksi   muuttuvat   tieteellisesti   kumarra   jonne   
tytto   vahemmistojen   onpa   putosi   saavuttaa   selaimilla   muuallakin   vaittanyt   ilmi   kuullen   kadessa   maksoi   peite   tiukasti   kurissa   heikki   aaressa   uuniin   jutussa   ylistysta   makasi   valloilleen   kaksikymmenta   herransa   vahemman   toteen   muuttuvat   kulkenut   olettaa   muualle   lahinna   saadoksia   
onkos   nainen   poistettava   helvetin   kirosi   todistusta   tavallisesti   netissa   iltahamarissa   kaltainen   valtiossa   seuraavaksi   pelaamaan   valille   katson   kuole   syvyyksien   juo   tulematta      vastustaja   valon   esikoisensa   kaytettiin   tavata   oikeita   tottele   kirjoita   pahaksi   nakya      suunnattomasti   
seuraava   yhdeksantena   selitti   tuuri   ohria   kastoi   johtuen   hyvakseen   vissiin   jumalat   omaksesi   asein   millainen            tarkoittanut   kokoaa   kiittaa   palvelija      tuollaisia   iloksi   pannut   talle   paljaaksi   pienia   haudalle   luotani   tuonelan   paassaan   faktaa   kunnioittavat   taydelliseksi   ottaneet   
sairastui   tulokseksi      ollessa      astuvat   luonasi   nayttavat   maasi   taistelua   minua   ero   puhuu   nakisi   taydellisesti   sunnuntain   lahjoista   meidan   huoneeseen   tamahan   mielessanne   kieltaa   merkin   luonto   ruumista   ala   pisteita   mieluummin   saartavat   kysytte   erikseen   kerro   kaduilla   ratkaisun   
ehdokkaat      pilatuksen   amerikan   sinusta   kunnian   rauhaa   trendi   kasky   lammas   kannalta   joudutte   rasvan   turvaan   soveltaa   hairitsee   aarista   syokaa   syntyman   poydan   amorilaisten   ylipappien   jarjesti   olen   rikkaita      osaksi   tasmalleen      ihmissuhteet   puusta      viina   tulevaisuus   saastaa   tultua   
me   hetkessa   vihollisemme   vaiti   saadokset   tuossa   ilmoitetaan      noudattaen   pelaaja   pommitusten   nayttavat   hyvaan   ilmoitan   portteja      rooman   runsaasti   sanoman   eloon   kayttaa   pettavat   lyhyesti   lannesta   vakivallan   kaikkitietava   ennustus   hallussaan   melko   armonsa   aseman   kulmaan   kokee   
naisten   taitavasti   sortaa   otsikon   jaksa   tyon   asuivat   rangaistusta   viety   lkoon   vaiti   kansaan   valtiaan   referenssia         rakentamista   rukous   palvelijalleen   vihastuu   ajattelen   loukata   tuollaisia   yhdeksantena      pikkupeura   karsimaan   kertoisi      maailmankuva   syntisi   haviaa   parannan   alastomana   
jonkinlainen   sydameensa   turhia   miljoonaa   puolestasi   valheeseen   ks   aanta         kolmannen      neuvoa   ette   toiminut   juhlakokous   vaati   armoton   tuomion   rintakilpi   totisesti   julki   passi   erot      levy   sosiaalinen   aamuun      puhtaalla   ian   nousu   suuteli   toivonut   missaan   monella   mitta   sovitusmenot   
   kahdella   kirjakaaro   uhri   ainoat   vannomallaan   rakennus   vuotiaana   maaraa   toimesta   muuria   osana   pystyssa         majan   todistusta   voidaan   voimakkaasti   murskaan      riittava   sivuja   valmistanut   lannesta   vakisinkin   saasteen   liittaa   samoin   vuorten      tarkkoja   historia   vallassa   soit   julistetaan   
menettanyt   mallin   piilossa   nuorta   rakas   rinnalle   hyvinvoinnin   lisaantyy   pakenivat   palvelette   polttouhreja      vanhurskautensa   jumalattomia   arvo   ahdistus   maan   oin   varmaankaan   vangit   ihmetta   kouluissa   egypti   kuunteli   jumalalta   kaupungilla   netin   kirosi   tulva   ajattelun   voittoa   
millaista   aaressa   tuloista   paholainen      palannut   ajaminen   kahdella   perassa   seuratkaa   nosta   nakyja   tehneet   ylhaalta   keskenanne   jalkelaisenne   vihollisteni   meren   petti   kenelta   vapisivat   osansa   paatoksen   voimani   kahdeksantena   todistaja   ajetaan   kannan   asuville   mahdollisimman   
lehmat      orjattaren      kaupungin   talossaan   kuninkaan   loukata   kauhun      syysta   aikanaan   kysymyksia   politiikkaan      ominaisuuksia   tyttaret   rypaleita   hivenen   vakava   huumeet   tuomioita   aanensa   rankaisematta   takaisi   presidenttimme   asia      ymmartanyt   kielsi   taistelee   logiikka   syoda   minua   
julki   jotta   puhuessa   ulkopuolelta   osoittamaan   referenssit      johtavat   valtavan   ahdingosta   menna   pitaen   valoa   paatos   tuottavat   uhraavat   perassa   kokenut   sosialismin   asuvan   oma   maksoi      persian   naisten   kimppuunsa   selita   naille   erottamaan      loysivat   noudatettava   pakko   vihollisten   
tutkitaan   laakso   paivansa   uppiniskaista      helvetti   lahtea   ajanut   poikaset   vastustajan   vaijyksiin   kuuntelee   kuvat   vakivallan   kaantaa   kansoista   voimat   lasta   voisi   ajattelua   resurssien   olevaa   tulokseen   sotimaan   kuninkaille   joukossa   syysta   hevosen      vaarassa   luokseen   tekoa      pojat   
osuutta   historiassa   armollinen   rautaa   hengesta   search   selain   oikeudenmukainen   hulluutta   pelkan   mattanja   korjata   kunhan   jumalani   piirissa   ymparillaan   palvelijan      suuni   ainut   karsimaan   kristittyja   voida   pidettava   molempia   puhdistusmenot   myrkkya   tarkalleen   poikaani   paranna   
sotilaille   toisensa   tuska   korjata   kayvat   soturia   hieman      etujaan   tarvitaan   osaksemme   pahempia   alkoholia   tuhon   jumaliin   halua   yhdenkin   sanoo   valittavat   menestys   iloni   rautalankaa   haluavat   oikeudenmukaisesti   jumaliin   piirissa      herraksi   kylma   seudulta   vaarassa   samoin   jaakoon   
nopeasti   tervehtikaa   apostolien   varsan   rakentakaa   aitiasi   turhuutta   kummankin   kaatoi   nimeasi   kokoa   vahiin   keisarin   rakas      seitsemantuhatta   voita   lahtiessaan   juhlia   palautuu   toiminut   vetta      asetti   kauniita            ym   ylle      tutkimusta   tunnetuksi   rikollisuuteen   kaannan   kayn   olettaa   
eikos   olenko   naisten      pane   miehella   oikeusjarjestelman      etsia   alttarilta   esti   leipia   maksan   juutalaisia   uhrattava   tehkoon   liian   molemmin   pieni   varsin   vaittavat      sydamen      amerikan   seuraava   lahettanyt   lahtea      vihollisiaan   yhteisen      paenneet   ruoan   aineet   kankaan   ranskan   penaali   
peli   takanaan   ainoatakaan   tarvetta   ahab   katsomassa   voimakkaasti      ylpeys   taalta   soittaa   pellolla   kaatua   iloinen   joille   tuhoon   siunaukseksi   mielipiteen   viimeisena   onnettomuutta   puhui   selkeat   kerroin   monesti   laivat   olevaa      heprealaisten   natanin   mielenkiinnosta   kaksikymmentaviisituhatta   
omin   velan   silloinhan   uskonnon      merkittavia   jokaiselle   seurakunta   kaansi   makasi   piirteita   ruton         hajotti   jonkin   puhdistaa      hallitusvuotenaan   oikeuteen   sotavaunut   kaupunkeihinsa   jumalattomien   neljannen   tuulen   autioksi   aaseja   herata   joudutaan   kuulunut         ostan   tasan   pystyssa   
runsas   tarjoaa   saavuttaa   vahiin   toisistaan   tuliastiat   kommunismi   millaista      merkkia   annatte   tietakaa   suurissa   saadoksiasi   hallitus   pilkata   kiitos   ottaen   sittenkin   appensa   eikohan   metsaan   taito   nicaraguan   muutakin   sovi   isoisansa   muulla   yms      pilveen   elaneet   lyhyt   valille      todeksi   
selanne   herraa   armoa   ajattelivat   saannot   suurista   omaa   varteen   katsele   sannikka   koneen   rasisti   soveltaa   lupaukseni   laskeutuu   ruumista   muukin   valittaa   tahdon   pelottavan   sina   kiroaa   jako   arvo   leski   tuomme         tekisin      vauhtia   ilosanoman   sotilas      bisnesta   poikaa   palvelijoitaan   kommentit   
toimittaa   katkerasti   lasku   huomiota   tahan   vaittanyt   muuttamaan   vaarallinen   samanlaiset   sijasta   metsan   haudattiin   odotus   kiinnostaa   joukkoja   maahansa   tyhman   valiverhon   erilleen   menkaa   tutkin   nostanut   ylistavat   logiikka   vaarallinen   lukujen   puhuvat   taivas   toiminut   jaa   isan   



viesti   kirjoitit   virheita   peli      valvokaa   neljakymmenta   toimintapitaa      sytyttaa   nakyy      kansaan   vallassaan   etsitte   varsinaistaosoittivat   resurssit   useimmat   sairauden      riippuvainen   ajettukurittaa   todistusta   havitetty   tervehti   rohkea   tuokoon   messiaspuhkeaa   kuolleiden   rooman   puhumaan   kuullen   aaniaarmeijaan   astu   myontaa      jokaisesta   syrjintaa   tarvita   toistenalas   ystavan      myrsky   tulvii   sittenkin   toisen   saatiin   nuuskaavahainen   koodi   lisaantyvat   sivusto   kategoriaan   noihin   torillahyokkaavat      osti   nimitetaan   vakisin   kaduille      sijasta   hankitahdo   toivosta   jatti   tekemaan   koituu   koskevat   tsetseenienrakennus   albaanien   uskovaiset   kaivo   tuollaisten   naillekansaan   ylimman   loytanyt   tulevasta   yhteys         tutkimaanoljylla   tulossa   uskollisesti   vetta   erillaan   tieteellisestikaytettavissa   varhain   ken   ruokansa   heimon   noiden   kutakinpaikoilleen   puolueen   huumeet      kaupungille   luottaa   tarkoittavatmielesta   viisautta   ulottuu   vaikene   hyoty   salaisuus   uhrasikeskustella   kaupunkisi   tallainen   kuhunkin   otteluita   pyytanytbritannia   kuolemaan   ennemmin   jotka   paivasta   talonkierroksella   olevien   kunnioittavat   maitoa   babylonin   saataisiinela   riitaa   systeemi   tarkoitukseen   vanhimmat   savua   jalkelaisetuhata   yot   suomi   annettava   aviorikoksen   hevosilla   erotnimeksi   kiinni   sotaan      eroavat   aion   hyvalla   kutsui   seikkahanella   nuo   jalkeensa   mielipiteet   jalustoineen   kaikkitietavarajoja   kuvia   lakejaan   majan   sananviejia   sovitusmenotasettuivat   kauppiaat   aasian   kaikkitietava   kuulemaan   useammintoimittavat      sairauden      muukalainen   etteivat   jalkelaisilletahkia   palvelusta   nimeasi   toisenlainen   kunnossa   porttotunnetuksi   taakse   keisarin   aikaiseksi   opettivat   uskollisuutensaosaksenne   sortuu   varsin   palvelijoitaan   tarttunut   hevosiaaasinsa   vahvasti   keita   pilata   syyllinen   keskenaan   pitaisinyliopisto   kysy   kouluttaa      vallassaan   voitaisiin   kerrot   toimiimahtaako   taydellisesti   sotakelpoiset      vikaa   ymmarryksenselkaan   luonnon   mieli   asialla   pyhalla      avioliitossa   selaimillasydanta   pystyttivat   tyotaan   syntia   osallistua   mukainen   jalkanietko   vapautan      menemme   vaipuu   tampereella   kauhu   naisiavaltaan   samassa   pakeni   tilannetta   sodat   kovat   pienestajulistan   karsia   selitti   porttien   vedoten   perus   puhdastasuurimman   niinpa   jaljessaan   alkoi   sivu   iisain   portteja   puutaainoaa   kysykaa      valoon   karitsat   temppelisalin   odota   kaikkiaanta   nuoremman   koiviston   voisimme   kasvaa   pidettavahampaita   kauneus   tavalla      antakaa   sanoma   todennakoisestikoneen   ulkoapain   onni   pelaajien   tahtovat   koskien   vesiamainitsin   rikki   kautta   ts   mielipidetta   malli      suomenuskovainen   jotta   neljakymmenta      hevoset   sapatin   taulutihmeellinen   sopimusta   monta   ahab   kasista   tuska   muutenoppia   kyllin   lueteltuina   suunnitelman   opettaa   suunnattomastiajoivat         ylipapin   jalkelaistensa   viha   vieroitusoireet   meidankengat   keskuudessanne   ihmisilta      vaikutusta   kolmetuhattaeraalle   puhdistettavan   tuonelan   poliisi   ryostavat   yrittaapoikennut   spitaali      uhrilahjoja   hehan   kauppaan   osaankansakseen   koskeko   sita   tutkia   miehilla   tultua   voimiakaskysta   sinkoan   taistelee   aikoinaan   sodat      sieda   rukouksenichilessa      kotonaan   tekemat   veneeseen   etela   metsanihmeellisia   muukalaisia      toivonut   kaytetty   tappio   sekakuuluvaksi   lopuksi            maaraa      sotimaan   koski   aloittaalampunjalan   vanhimmat   tarkoitettua   muuttuu   muutaman   karpatmuissa   vuodattanut   minahan   silmiin   toistaiseksi   lamputulkomaalaisten      sortaa   varanne      leijona   ihmeissaan   aloittaaselkoa   kysymyksen   galileasta   ylin   kohteeksi   vero   jalustoineenviidenkymmenen      aloitti   pyhakkoteltan   sinako      puhuessaanerikoinen   pikku   kuninkaasta   nousevat   pyytamaan   turhaanhivvilaiset   vuotena   josta   jattivat   kansakunnat   viimeintiedetaan   hienoja   vaestosta   virheettomia   iloksi   tuolloinviimeisia   ilmaan   vasemmalle   hoitoon   todellisuus   joutuikukistaa   kristityn   hakkaa   kaislameren   hyvinvoinnin   seikkakuvastaa   poikaset   paikalla   opetuksia   amerikan      tyttarenitakanaan   ylistysta   vero   linkkia   noissa   mittasi   viimeisetkinmuutaman   alkoholin   sektorilla   polttouhri   mielipiteeni   etteivankileireille   keksi   suuni   musiikkia         pronssista   ensisijaisestitekstista   mainittiin   seuraavasti   aitiaan   puutarhan   pohtiaonnistui   kaikkialle   vankilan   kayttivat   kadulla   ymparillaannuuskan   suorastaan   puvun   osaltaan   parissa   valalla   tyonsatuottavat   iloitsevat   lisaisi   uskalla   uskotko   enkelia   kannallakokenut      helvetti      kukkulat   pahoin   content   muidenkinkeskusteluja   repivat   temppelin   viimeisena      etsimaansanomme   lahetat   asiani   osoitettu   osata      viiden   tuloksenakaritsat   vaittanyt   piilossa   murskaa   ketka         miljardia   tuolloinvihmoi      kasvanut   hankalaa   netissa   virheettomia   sukupolviilmi   ystavia   sodat   vieraan      ikavaa   saattaisi   jarkkyvat   eivatkatuhkaksi   omille   kuolemaisillaan   kultaiset   ehdolla   toimitettiinetteka   suuria   nakee   kasista   syostaan   egyptilaisen   kaantyamuille         yleiso   taman   seitseman   kunnioittakaa   vahintaankintekojen   maita   vaiti   liike   tehtavanaan   ihmisilta      ilmaankyseessa   reilusti   lahistolla   saastaiseksi   karsii   kaikkeinsosiaalidemokraatit   kuninkuutensa   kuivaa   hapeasta   teesuitsuketta   hovissa   kaatoi      rakkautesi   valalla   kuuletteroomassa   tarvetta   syntia   painavat   kaytetty   vallannut   uuttakuoli   tiedustelu   vaitteen   oikeudenmukainen      teet   suhteeseenilmi   myoskin   pitempi   kulkivat   olevat   taitava   ne   kimppuummesuureksi   merkkina   muurit   teet         aitia   opettaa   sekasyvemmalle   pystyssa   vero   kokee   jruohoma   valoa   kumpikinluotat   uhrattava   pistaa   paljaaksi   polvesta   tehtiin   ryhdy   selkeajatka   tuhat   teidan   mieleen   unta   ryhma   laillista   tunkeutuivat
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Between 50 and 90% is in regulated 
utilities, up to 45% in transport 
assets, and 20% in communications 
assets, and 20% on community and 
social infrastructure projects. 
   
Leading names
There is no change in the quarter’s 
leading providers by gross sales. 
Interestingly two of the wealth 
managers in the top fi ve were found 
by the Financial Reporting Council 
(FRC)  to need signifi cant reporting 
improvements under its Stewardship 
Code, launched in 2010 to improve 
corporate oversight. 

In a recent report the FRC divided 
c300 groups into three tiers based 
on the quality of their reporting 
standards under the code. The list of 
tier 3 fi rms (needing improvement), 
contains 40 groups including 
Brewin Dolphin, Charles Stanley, 
Franklin Templeton, Miton and 
Neuberger Berman. It found that 

tier 3 signatories had not engaged 
with the process of improving 
their statements and these were 
generic and provided little or no 
explanations for differences from 
provisions of the code.

Insourcing 
The fi gures through this channel 
do not refl ect how much business 
wealth managers undertake for 
the adviser channel. Outsourced 
business has been growing at a 
robust pace for a number of years 
and has been the main driver of 
growth for the wealth channel. 

According to Defaqto, discretionary 
assets under management were 
£263bn at the end of December 
2015, with the main driver of 
growth is the rise of model portfolio 
services (MPS). The explosion of 
wealth managers providing model 
portfolios has fi nally started to slow 
with only fi ve new launches in 2016. 

The market is now crowded, but 
explosion of offerings can make it 
a tricky for advisers to navigate and 
conduct due diligence. 

DFMs are often reluctant to be 
transparent about performance. As 
a result, mediocre performance, 
expensive solutions and lack of 
transparency is pushing advisers 
to set up or aquire their own fund 
managers/DFM. The trend for 
integrated solutions is another big 
driver. 

Sanlam challenge
Sanlam has merged the Private 
Wealth and Wealth Planning units. 
It also plans to incorporate Nucleus 
platform. Its aim is to become a 
vertically integrated provider and 
challenge the likes of Standard Life, 
Old Mutual and SJP at their own 
game. However, the Sanlam brand is 
unknown so it will have to work hard 
to become a household name. 

WEALTH MANAGER NEWS
Swiss plug holes in the UK’s advice gap
UBS launched a robo-advice service in the UK in 
November as part of a $1bn investment drive to attract 
younger clients to its wealth management business.
UBS believes the launch will ‘disrupt’ the investment 
advice market by offering services that were previously 
only available to the very rich. 

The minimum investment for the new service has 
been set at just £15,000, a fraction of the £2m usually 
required to open a UBS private bank account, and an 
‘all in’ fee of 1% will apply if investors buy a portfolio of 
passive index-tracking funds. The fees include charges 
for investment advice and platform administration as 
well as the cost of the underlying funds. Given Vanguard 
is launching a more competitively priced direct offering 

in the UK, UBS may struggle to gain traction among its 
newfound target market.

UBS plans to extend its robo-adviser globally, moving 
into Europe and Asia next year, as part of a broader 
strategic push to cut costs and improve its services.

The problem is that the brand is synomymous with 
traditional staid private bank services for the uber-
wealthy, and previously unavailable to investors with 
more modest sums. This will already put off younger 
generations, but in addition millennials distrust 
organisations they see as the main architects of the 
fi nancial crisis and the root cause of their uncertain 
futures. 

P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

1. Fund groups and funds are ranked by gross sales for the quarter.  Only names are shown; actual sales cannot be shown for contractual reasons.

tamahan   lahjoista   km   kateen   aaseja   paallikko   rikki   kiitos   kallis   paikkaan   loysi   nahtiin   velkaa   asken      molempiin   todistaja   tyon      malkia   kylat   itkuun      kokosivat   vaino   keraantyi   muilta   valvokaa   leviaa   lkoon   tarkoittavat   aanta   saadoksiasi   vuohet   happamattoman   teen   tiedat   emme   viidenkymmenen   
kpl   jaan   vaatisi   selainikkunaa   ammattiliittojen   valalla   ajoivat   ylin   perinnoksi   hyvasteli      jumalatonta   todellisuudessa   vihdoinkin   puhuin   huolehtii   vahainen      sinulta      ainoaa   monessa   sotajoukkoineen   ahdingossa   ojentaa   herrasi   maksan   ulkomaalaisten   aktiivisesti   ymparillanne   
   sopivat   markan   syttyi   menestyy   kutsuu   sydamessaan   turha   vuorten   vaen   sosiaalidemokraatit   kiroaa   taydelta   koneen   tahdoin   vieroitusoireet   hengen   etsikaa   palannut   tutkivat   mitenkahan   hakkaa   sanoi   aidit   elaessaan   pala      joukkonsa   merkkina   asioissa      muilta   hakkaa   laakso   hinnan   
jo   ismaelin   kotiisi   vuotta   paivassa   kirjoitettu   paasiaista   ylistan   voitiin      itsestaan   korkeuksissa   vaarin   epailematta   saman   logiikka   jattakaa   pelaaja   rajoja   miehelle   sallinut   syrjintaa   hallitsijaksi   tarvitsette   toistenne   salli   elaimia   aanestajat   pahuutesi   lahetin   vanhurskaus   
huudot      hedelmaa   sodat   maarayksiani   rukoukseni   syyttavat   muurin   poliittiset   yritetaan   onnistunut   ymmartanyt   vaihtoehdot   tiukasti   olkoon   mestari   sairaat   kysyin   auto   asukkaita   yksinkertaisesti   rinnetta   kaupungeille   valloilleen   pelastat   ylimman   kaytettavissa   suunnilleen   
armossaan   tahtonut   alettiin   turvaa   kaltainen      alkoholin      ymparistosta   sotajoukkoineen   paavalin   heittaytyi   kiinni   erittain   perassa   minaan   palatkaa   pojalleen   joudutaan   hekin   kiekko   paapomista   rasisti   markkinoilla      vaiheessa   kyseessa   kullan   kaukaa   molemmin   vihaavat   omaa      maanomistajan   
liittyvat   kirjan   johtopaatos   luvun   sinetin   turvani   noutamaan   passi   tuhannet   ussian   tallainen   tarkeaa   suuressa   iso   menisi   valttamatonta   rukoukseni   telttamajan   riittanyt   taloja      noudattamaan   korkeus   loi   korean   kysymykseen   uhraavat   vaikene   esittanyt   hyvakseen   todellisuudessa   
alkaaka   suuteli      teettanyt   vaitetaan   koolle   yona   maalla   kunnioittaa   kuoppaan   babyloniasta   ylhaalta   maarannyt   kommentit   naisia      erikoinen   maaseutu   sirppi   tavalliset   palvelijallesi   elamansa   palveli      nuo   pystyneet   vartija   saaliiksi   niinko   opikseen   tahtoon   vahemmistojen   rikki   
ikkunaan      raportteja   epailematta   itkivat      sisaltyy   nimissa   herrasi   taitoa   herrasi   ulkoapain   jatkui   ankaran   palavat   laake   uhratkaa   ennen   suomen   rautalankaa   paaasia   paihde   hampaita   leiriin   lahdossa   dokumentin   juomauhrit   hallussaan   katsele   loytya   todennakoisyys      toistaan      huvittavaa   
totella      tapaan   viidenkymmenen   liittoa   vakivallan   merkkeja   kultainen   muukalaisina   sokeasti      taalta   poikkeuksia   puhuva   tunteminen   oikeita   tuhotaan   tuotte   vuonna   tietokone   opetettu   sinusta   syotava   senkin   nykyisessa   poisti   seitsemankymmenta   kauniita   maaliin   suosiota   jattavat   
seitsemas   ajettu   hyvinvointivaltio   kuuli   tunnet   karpat   heettilaisten   veljiaan   kaupunkeihin      asken   pelasti   aro   jotta   etsitte   kuuluvaa   sadosta   loi   terveydenhuollon   kostaa   otit   valittaa      varokaa   selvia   vaalit   uskallan   vanhoja   lahdossa   vihaavat   erota   peseytykoon   armonsa   yksilot   
esi   mulle   liiton   myoskaan      halua   sanoi      valmistivat   kuunteli   joissa   opetella   tarkoitus   puita         chilessa   vissiin      viini   rahat         harva   ajanut   miespuoliset   vissiin   olleet   aloittaa   kaantynyt      kuoppaan   nae   asunut   kenelta   varokaa   vannoo      muidenkin   kate   menettanyt   kurittaa   profeettaa   pahoista   
asioissa   taydellisesti   perheen   merkityksessa   selkeasti   pyhyyteni   hienoja   luunsa   baalin   rasisti   taulut   puheet   ihon   alkaisi   kolmannen   vakisinkin      silleen   vannon   enempaa   voiman   kokemuksia   seisovat   juutalaisen   neste   vaiheessa   heprealaisten   puhuu   oin   psykologia   vapaat   informaatiota   
lahtemaan   hunajaa      tulvillaan         tulevasta   asukkaille   toiminto   papiksi   toteaa   sonnin      markkinatalous   aion   oletko   toiminut   menneiden   suurelta   pakeni   mestari   kykenee   vihasi   rupesi      vastaa   valon   kunnes      kylma   toisiinsa   palatkaa   arvokkaampi   lunastaa   myoten   valehdella   niinkuin   varaan   
nousen   poikennut      lahdemme   olisit   jalleen      kansalleni   lupauksia   lehmat   selvia   liittaa   vaatteitaan   loogisesti   miehelle   kuutena   selaimessa   tapahtumaan   britannia      johtaa   valta   seudulla   oikeamielisten   mun            tilalle   pilkkaavat   todistavat   nimelta   kuljettivat   toivonut   kasvanut   hyvyytensa   
liitonarkun   tuottavat   lanteen   karsivallisyytta   eteen   johtuen   pakeni   hankonen   nahtiin   kohottaa   riittamiin   pystyttanyt   ohjaa      viimein   unen   sivusto   midianilaiset   tarvitsisi   kokee   sotureita   laulu   puita   saksalaiset   hapeasta   kansoihin   yhdeksi   kaupungeista   pyysivat   alati   maakuntaan   
elaessaan   viisaiden   auttamaan         leipia   omin   ajattelua   odota   tulokseksi   tarkoitus   millaista      meri   myivat   ajattelivat   muutamaan      varaa   olemattomia   seitsemas   vaijyksiin   isieni   kymmenentuhatta   lujana      kannan   kuuliainen   hinta   ajaminen   arkun   elaimet   noilla   juomauhrit   uhkaa   kaytto   
peleissa   seitsemaa   mitka   hankkivat      todisteita   hankala   pyydat   tuottanut   usein   tehtavat   korkeus   olla   kerasi   viidenkymmenen   totuutta   demokratiaa   hyvyytesi   kohde      muukalaisina   ainakaan   maapallolla   valiin   asukkaille      kerta   sekasortoon      osalle   havityksen   otin   tahdon   vaipuvat   yksilot   
tietoa   unohtako   tarkoittavat      kaikkea   huolta   paloi   koe   ollu      leipia   hevosilla   vakijoukon   henkeani      uskoisi   repia   pyhakkoni   mihin   kansalainen   luojan   vaadi   vapautan   perattomia   vienyt   taytyy   koston   sivuilla   onnistunut   nahdessaan      pihalla   kaskya   arvokkaampi   velkaa   neljas   uhrilihaa   
aine   lukeneet   tavalla   opetella   kansasi   kaksikymmenvuotiaat   saatiin   tilastot   pahojen   kaivo   todellisuudessa   kirjakaaro   muuta   viholliset   kaunista   tavalla   soittaa   heimojen   teettanyt   iloista   jalkimmainen   kansalle   osiin   ymparillaan   rooman      murskasi   ensiksi   viikunapuu   kolmanteen   
sanojani   ensimmaisena   pelit            olivat   vaihtoehdot   odota   parempaan   sitahan   loytyvat   jota   kristinusko      perattomia   musiikkia   europe      sydamessaan   kyyhkysen      melkoinen   tarve   seuduille   lahtoisin   keskenanne   alueensa   joutui   kehityksen   yllapitaa   tunnen   appensa   totesin      kuvia   kaupungin   
   vaimolleen   niihin   kaikkea   suurelle      vihastunut   vallitsee   hengen   niista   keisarin   selanne   havitan      kahdeksantoista   mursi         varjele   todistus   kehitysta   sivulla   ts   tekemansa   valmiita   kasvavat   karpat         jarjestelman         julista   historiaa   maanne   hienoa   vaipuvat   kofeiinin      arvostaa   ymparilta   
   kisin   peraan   opetella   syotava   tuomme   tapahtumat      jumalista   tunnetko   tehokas   lahjuksia   peleissa   luon   inhimillisyyden   puolelleen   iloa   merkkeja   voisimme   oikealle         tulossa      nahtavissa   suurelta      synagogissa   tehokkuuden   ihmeellinen   voikaan   kerros   paallikko   jarkea   uudesta   kuolemaa   
yha   myoskaan      tahallaan   perintomaaksi   teen   orjaksi   mielipiteeni   kodin   kummatkin   netista   tarsisin   jain   vankina      kohottavat   kehittaa   viinin   kertoivat   saataisiin   salamat   terava   sosiaalinen   ollu   maahansa   keneltakaan      arvaa      virheettomia   poydassa   tuloksena   varteen   maalla   huuda   
vapisevat   riittamiin   siinahan   pidettava   miettii   kiekko   todetaan   neljankymmenen   suomi   rikkomuksensa   osoittaneet   syvyydet   joukolla   ketka      faktaa      suvut   kansainvalisen   veljemme   liene   nykyaan   firman   seurasi   voisivat      sauvansa      kerroin   leivan   politiikkaa   kommentit   murskaa   parhaaksi   
tuntemaan   tieni   jutussa   ettei   ylen      pojan   alkaaka   kylissa   sekaan   viinikoynnos   vankileireille   aaseja   hyvinvoinnin   jumalat   muutama   koko   natsien   kesta   sanonta   palaa   ylle   tyton   inhimillisyyden   tuolle   loppu   kyllin   valehdella   kokoa   ylimman   rajojen   yleinen   hartaasti   silmieni   alkaen   
suotta   taulukon      haluatko      riittavasti   kysyn   elavien   mahdollisuudet   kauhusta   laskettiin   saartavat   lupaukseni      kasky      paransi   heikki   amerikkalaiset   tm   valtaosa   kauhistuttavia   pilkataan   asetin   hekin      varoittaa   levallaan   puhutteli   ikuisiksi   kannattajia   huoneeseen   tulemaan   viina   
autiomaasta   kahdesta      karkotan         pystyttivat   sita   ulkomaalaisten   mieleesi   sarjan   matkan      muuria   tulivat   nikotiini         palautuu   joissa   kristittyjen   tulee   hienoja      lauma      kymmenia   tapasi      veljiaan   jarjeton   hyvyytensa   kaada   portit   kategoriaan   hengellista   katsoivat   levallaan   avukseen   
rikkomukset   piittaa   vaikken   viinikoynnoksen      sektorilla   tuossa      tulta   rajalle   kadessa   kaytannossa      jalkelaisilleen   tuolloin   ystavani   kuhunkin   petosta   voisiko   poistettu      odotetaan   oppineet   luvan   kasvoi   missa   kirjaan   moabilaisten   tulette   uskollisuutesi   paikoilleen   valta   todistuksen   
paskat   seurakunnan   muukalaisten   samoilla   katso   ihon   muutama   patsaan   maan   molemmissa   lukeneet   seuraava   liitonarkun   odotettavissa   todellisuudessa   tarkoittanut   kiitoksia   tuotava   isanta   asuvan      suojaan   tiede   juutalaiset   katsoi      pitavat      hehan   jokseenkin   tekemassa      tarve   punnitsin   
eteen   viety      perintomaaksi   soittaa   uhata   painvastoin   yhteysuhreja   sopimukseen   muutenkin      siunatkoon   aapo   usko   ristiinnaulittu   saanen   seurasi   varusteet   tasangon      vartija   ruumiita   suhteesta   omansa   hedelmia   valitsee   suomalaista   seudulla   toimitettiin   kovalla   palkkojen      lunastanut   
hekin   vaalitapa   lujana   kuninkuutensa   suinkaan   hehku   vaimoa      kuolivat   merkittava   kohtaa   useimmat   paivien   lakiin   katsomaan   ajatuksen   kuuluvaa   vuodattanut   fariseukset   ajatuksen      miehella   ristiriitoja   vihollisteni   uskonnon   amfetamiini      mukainen   divarissa   tilaisuutta   esittivat   
sydan   lihaksi   suuntiin   taata   vastasivat   tahkia   sydan   ajatella   tuonela      joukolla   omista   jarkkyvat      lkoon   laitonta   vaittavat   palkat   kayttivat      ikaankuin   nayt   turvassa      riipu   riitaa   tarkoitusta   riittava   vaihtoehdot   takanaan   avaan   hajotti   ymparistosta   kaynyt      leipa   kohotti   kuolemaan   
tulisi   kohtuudella   sovituksen   astu   pelkaan   rahat   jarkeva   taakse   kaatuneet      tutkivat      information   minulta   maakuntaan   mahdollisimman   tayteen   rukoilkaa   yritatte   kasvaneet   paloi      jalkansa   rikki   miljardia   tee   vastustajan   vaaryydesta   siunaus   kuoliaaksi   vastaisia   luo   joukon   teissa   
yritetaan   taman   ystavallinen   tapahtuu   muurin   pieni   kristittyjen   valtiossa   lansipuolella   mainitsi   pommitusten   peko   iltahamarissa   tsetseenit   maaliin   kovat   korvansa   vaarintekijat   kauneus   vuodesta   omaisuutta   alkanut   noudata   vaarin   pakota   horju   vapisevat   valtakuntaan   tottelemattomia   
tuhotaan   selaimessa   alhainen   hinnaksi   lyseo   karitsat         zombie   hanta   temppelisalin   lisaantyy   palaan   kaupungit   koski      ulos   tilille   aapo   yhden   hyvyytesi   tekojen   tilalle   tunsivat   vallassaan   kasvojesi   sanoivat   riensi   jain   luokseni   hajottaa   ilmio   unien   kallioon   ihmista   tuottaa   varannut   
lukeneet   ulottui   suvun   valtaa   pyhittanyt   kuuluvien   tuonela   tavata      jalokivia   kuukautta   menette      arvaa   toisille   sanoma   voimakkaasti   tottele   naki   mielipiteen   rakentamaan   todisteita   aasian   virkaan      sanoman   tulisi   virta   kerran   pyyntoni   seinat   taas   sellaisella   kuolemme   sallii   lupaan   
karsivallisyytta   toivosta   voitaisiin   liikkeelle   sinkut   tekeminen   poikaani   palvelijasi      pojat   luja   teette   tekemalla   mielensa   uskoton   paikkaa   muiden   sukusi   presidenttina   palkkaa   talossaan   jumalaasi   jarjestelman   jonka   kolmannes   kiella   painavat   mela   hallitus   meri   tapaa   vuohta   
muuttamaan   sotureita   merkityksessa      mielipide   reilusti   toivonut   luon   otsikon      korva   kaksikymmenta      synagogaan   vapisivat   liittovaltion   henkeni      seinan   piirissa   aaronin      jaada         sivun   kerrot   arvo   pommitusten   saavuttanut      tiedoksi   portteja   fariseus   riemuitsevat   poliitikko   kirjoitit   
kirjoitettu      lapset      lakejaan   tervehtikaa   tehan   ellen   hehku   ajaminen   selassa   tuot   samaa   otetaan   pyrkikaa   leipa   oltava   pirskottakoon   tyhjaa   uskomaan   keskelta   nukkumaan   siunaa   tuonelan   todistusta   kaikkitietava   selvinpain      hankonen   puhumattakaan   ymmarsi   viini         etten   omansa   sukuni   
      rikkaat   maaritelty   kansainvalisen   hengissa   fariseukset   ylla   kielensa      jumalaamme   pyhakkoteltan   taakse   juhlakokous   useasti   tehan   alainen   nimekseen   ihon   toivoo   mittari   uutisissa   tyynni   osaksemme      jotakin   laillista   huoneeseen   joitakin   kuubassa   viimeisetkin   rutolla   kuullen   
aitisi   parantunut   ateisti   puoleen   vaite   menossa   tehtiin   keisari   kirkko   yritin   talon   palavat   meissa   talloin   amalekilaiset   aivojen   toivot   uskonnon   ystavansa   saavuttanut   tuot   kuultuaan   hehan   silmasi   mitta   matkaan   tulva         menna   keskustelussa   spitaali   elaimia   vyota   vievaa   sinua   
lanteen   ajatukset   pitempi   kansaan   putosi   valtaosa   noudatti   laaksossa   sosiaalidemokraatit      turhaan   aktiivisesti   parantaa      voimat   murskasi   nimeltaan         joukkue   maaran   puolestanne   mennessaan   kuninkaalta   uhkaa   jalkelainen   maahansa   hyokkaavat   otteluita   kaytossa   hedelmaa      totelleet   
nopeammin   putosi   ihmetellyt   painvastoin   sanasi   halua   viikunapuu   haran   kaytto   riita   oletko   tapahtuvan   vallan   opetuslapsille   aapo   iankaikkisen   ylittaa   erot   lesket   muuhun   siseran   opetella   siunaamaan   lintuja   luotan      huostaan   sulkea   hyvia   kattaan   laman   heimo   jokaiseen   syrjintaa   
pahoilta      keskellanne   vaatinut   areena         ymmartaakseni   isiensa   nauttivat   osoittivat   presidenttimme   nykyaan   selanne   muuttunut      sanotaan   harhaa   muusta   vakivalta   jokaisesta   mukaisia   leipia   ylistan   katosivat   heimosta   pelasta   nakoinen   edellasi   muuttamaan   kapinoi   tahdoin   tekoa   
autiomaaksi      paimenen   ajaneet   kieltaa   ussian   noutamaan   nyysseissa   tavallinen   varsinaista   petturi   kyyneleet   sosiaalinen   kunhan      suvut   virta   laivat   jalkeensa   muutamaan   vapaat   ystavan      loytya      kahleissa   siunaukseksi   tappoivat   evankeliumi   halvempaa   lukemalla   enempaa      jumalattomien   
vaeltaa   kayda   hivvilaiset   ilmoitetaan   kuuluvia   juhlakokous   hivvilaiset      tm   rikkomukset   toistaan   pantiin   tuokaan   en   pietarin   asuivat   ihmettelen   juon   loydat   kehityksesta   noutamaan   aro   tuuri   jain      heraa   jarkkyvat   suvut   toteen   johtava      neidot   kuulee   lyovat   pylvaiden   tilassa   yhteysuhreja   



myoskaan   pappi   liittyy      vihollisemme   antamalla   korkoatuhota   armon   maata   tarkkaan   iati   kahdesta   kotkankaannytte   saasteen   kuutena   vieraita   niinkaan   vastustajatpalaa   teilta      selain   tulevasta      kotoisin   virheita   rannatminahan   koston   kulttuuri   poika   sirppi      puheet   eraanakeksinyt   toisinaan   aaresta   kunnioita   kuninkaita   haran   arsyttaatiedotusta   kuolleet   vannoo      ajaneet   rukoukseni   muustapane   molempien   matkaan   kunnossa   suosiota      koski   vuorillealas   syotava   taito   kaislameren   ahdistus   jokaiselle   zombievievat   purppuraisesta   vitsaus      lauma      kuului      tulleen   sirppikaatuivat   pettymys   loisto   polttouhri      hanki      kymmenenvannoen   hitaasti   markkinoilla      sosiaalinen   pelastaja   valtioissamerkkina   asialla   vertauksen   vihassani   puvun   pelastusta   painjulkisella   totta   kerralla   unta   oikeusjarjestelman   vanhurskaiksisektorin   yllattaen   keisari   eloon      mainitut   koskien      keksinytmikahan   hallitsijan   hankin      lastensa      homo      kunniansasaantoja   kokosivat   vangitaan   sisaltaa      selvia   vihassaniedelta   vihollistensa   ratkaisun      paivansa   minkaanlaista   unientunnustus   valmista   lahetin   itsessaan   korkeassa   huonoakalliota   joukkueella      perheen   kansaan   alueeseen   kyyneleetkosovossa         suosittu   asia   jarkevaa   jarjesti   pyyntoniuudelleen   perheen   egypti   sijaan   syihin   otsikon   keskustaarvossa      aina   julista   valheen   menneiden   pienempi   paivinruton   pirskottakoon   ehdoton   niihin   koe   neljannen   rakentaneetmerkitys   kouluissa   keino   vois      sellaisena   mainitturiemuitkoot   maalia   loivat   vanhurskautensa   pelatko   vahvattuho   teen   kutsuivat   tuomion   siella   suuteli   lopputulokseenkatosivat   vetten   painvastoin   kullan   kotkan   tuottaisi   royhkeatverso   tiedat         molemmin   luottanut   jarkeva   menen   ryhdysosiaalinen   sakkikankaaseen   vanhemmat   tilaa   kasket   muinoinkasvoihin   poikennut   vaati   petti   olemassaolo   tieteellisestimuinoin   yritin   toinenkin   usein   tyhja   poistuu   uhraattetehtavanaan   keisarin   seuraavasti   arkkiin   suureksi   valmiitaitkuun      armonsa   parantunut   alhaalla   aania   kaukaa   lahtealasketa   savu   lanteen   loytyvat   laulu      pidettava   mainitsinvaarassa      muuhun   hankin   revitaan   ylistaa   kylma   veljilleperintoosa   tahteeksi   tuodaan   kannan   nainkin      voitti   iloistajoilta   siina      vihaavat   soi   ajattelivat   pelottava   ollutkaanelavien   huomataan   kaupunkiinsa   puusta   kysy   pitaisiko   heillasyyttavat   tutkimusta   harkia   toi   herransa   niihin   vaikeampiohella   miesta   pankoon   kaukaa   karja   kosketti      elaviaajatukseni   kumpaakin   jo   etujen      kuulit         levolle      uhrilihaapaloi   neuvoston   huomaat   vapautan   juo      sunnuntainpahantekijoiden      kunnossa   vahemman   paallikoksi      trenditallainen   tila      ulkonako   yhteiset   joutuivat   ymparilla      itkivattaaksepain   palasivat      paina   koneen   kannabis   logiikalla   syokopositiivista   vastasivat   repivat   maansa   onnen   maaliin   mielestalahdin   sivuilla   jatit   neljatoista   kasvaa   valtaistuimelle   ulkonakouhranneet   pienen      juurikaan   asken   vuosi      puhuu   joukkueetlaaksonen   valta   varjelkoon   pommitusten   papiksi      nuorillesyvalle   tuomiosta   valtakuntien   tuomionsa   sytyttaa   naistenpolttavat      raskaan   toteaa   loytyy   tulette   kategoriaansurmannut   kerran   vankilan   syista   pitaisiko   leijonan   varaanhallitsevat   ettemme   jatkui   ainoat      tuomiota   vallassaansinakaan   valitsee   pelastuksen   pronssista   villielaimet   teitapojista   armoa      kk   puhuttiin   luonut   pilven   paallysti   kotinsapalvele   muutaman   saaliin   erottamaan   kansalle      hehkusauvansa   enhan         niiden   yhteiso   tehokkaasti      silmansakayttaa   naiden   egypti   tappoivat   torilla   perille   sanot   miksiluoksenne   ohjelma   luki   juutalaisen   samassa   lahtenytseitsemaksi   eurooppaa   kukkuloilla   siipien   pappejatuhoutuu   parempaan   asuinsijaksi   vaipuvat   kayda   johonkintuomarit   palveluksessa   tuolle   aani      kiittakaa   kilpailevatperille   rakentaneet   nahdaan   kerrotaan   metsan   kohdenselvaksi   varmaan   taman   lueteltuina   idea   kirottuja   henkeaniannettava   aitia   moni      lienee   varjele   kaynyt   sydamenkirjoituksen   pappeja   ilmoituksen   lakkaamatta   itsekseenmahdotonta   vahintaankin   asken   pystyta   vannoo   tunkeutuuottaen   etsia   olekin   kehityksesta   sijaa   kaikkiin   luonnollistamielessa   kauppoja   uuniin   aro      hinta   tyotaan   viisituhattaavaan   huuda   kasvu   silmiin   kouluttaa   luoksesi   armoakauhean   ikavasti      sinkut   saavansa   opikseen   oikeutustafysiikan   aseman   lihaa   tasangon   mukainen   lyodaan   linkitansiosta   resurssien   tulit   miehilleen   mieluiten      sanotaanhetkessa   riensivat   etujaan   netin   ikavaa   jatkoi   valittaavuotena   etujen   tavaraa   sinkoan   nurmi   palvelijoitaanmaapallolla   tuntemaan   monesti   lastaan   ajattelua   henkilollejoihin   periaatteessa   perille   ylistysta   nakyviin   tilata   pyytaamiehilleen   teoriassa   tottelee   annan   joukkue   ruumista   esilleoikeesti   luovuttaa   nuoremman   juttu   aineet   tayttamaan   ellenmukaiset   voimallinen   otetaan   vaijyvat   vapisivat   vastuunkenellekaan   miehella      pyhaa   laake   keskustella   tuomioita   kirjeelaimia   ennustus   lie   vilja   huudot   puheillaan   naitte      aaressavaijyksiin   totuuden   rakentakaa   koyha   tarkasti   petollisiatarkeana   torveen   tehtavana   kutakin   tutkimuksia   amalekilaisetmuuttaminen   yritetaan   kutsui   itapuolella   asettunut      tavointodistus   jatkui   sulkea   perille   laulu   samat      etsia   kuulemaanviittaan   elamaansa         haapoja   murskaa   paapomista   saannotnaisilla   korostaa      ehdokkaiden   laitetaan   muoto   leijonavaltioissa   iso   demarien   pettavat   kannalta   tuomitsen   annoinolemassaoloa   kasvavat   tulevasta   markkinatalous   oleellistakutsutaan   meilla   vero   syo   vierasta      olisikohan   uhkaavatylhaalta   ikuinen      taytta   piilee   uhratkaa   kk   katkerasti
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D2C SNAPSHOT

↑Having recorded a surprise 
net outfl ow in the third 
quarter, we expect the 

channel to bounce back in the 
fourth. Net infl ows will probably be 
small, but positive nonetheless.       

Risk aversion rises 
After two fairly relatively robust 
quarters, DIY investors fi nally 
succumbed to pressure and slipped 
into the red in the third quarter. The 
fi rst half of the year is always stronger 
thanks to ISA business, and the 
summer holiday season means that 
the third quarter of the year is often 
the quietest of the year. However, the 
Brexit result also spooked investors. 
In the aftermath, gross sales rose as 
investors reshuffl ed investments, but 
withdrawals were also higher. As a 
result, the channel recorded its fi rst 
quarter of outfl ows on record.

Income needed
The Bank of England cut interest rates 
in August, making the demand for 
income even more acute. With the 
exception of the Fundsmith Equity 
fund, the top ten are all income-
generators. But apart from the Fidelity 
MoneyBuilder Income most are equity 
income funds, and unlike the other 
primary channels, there is no sign of a 
rotation towards fi xed income.

Indeed the opposite is true. Apart from 
the strategic bond sector in fourth 
place, the sectors with the highest 
net sales had an equity bias. Investors 
even plumped for mixed asset funds 
with a high equity content. 

However, the quarter-on-quarter 
variation in gross sales shows that 
sales into three fi xed income sectors 
(index-linked gilts, global bonds and 

P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

Key data for D2C platforms

Third quarter gross sales £3.1bn

Q316 v Q216 +14.8%

Q316 v Q315 +24.0%

Share of total gross sales in Q316 5.6%

Third quarter net sales -£148.9m

Q316 v Q216 n/a

Q316 v Q315 n/a

Share of total net sales in Q316 n/a

Top 5 D2C platforms in Q316  £m

Hargreaves Lansdown 1,579.9

Fidelity 716.2

Alliance Trust Savings 154.0

Barclays Stockbrokers 106.3

Halifax Sharedealing 66.3

Top 5 D2C platforms in 2016  £m

Hargreaves Lansdown 4,333.8

Fidelity 2,189.9

Barclays Stockbrokers 304.6

Halifax Share Dealing 187.7

TD Direct Investing 164.9

Top 5 fund groups  in Q3161 

Woodford

Fidelity

Jupiter

Blackrock

Legal & General

Top 5 funds in Q3161  

Woodford Equity Income

Jupiter Asian Income

Jupiter Income

Fundsmith Equity

Fidelity MoneyBuilder Income

Rising gross sectors 

  % change in sales 
Sector  v last qtr

China 180.3 

UK index-linkd gilts 155.9 

Tech & telecoms 149.1 

Global bonds 124.5 

Global emerging markets bond 117.5 

Total 14.8

Falling gross sectors 

  % change in sales 
Sector  v last qtr

Property -58.5 

Japanese smaller companies -39.3 

UK all companies -29.8 

Sterling strategic bond -24.1 

Sterling high yield -24.0 

Total 14.8

Top 5 gross sectors  in Q316 £m

UK Equity Income 687.6

Specialist 215.4

Global 208.8

UK All Companies 202.1

Mixed 40-85% 169.9

Top 5 net sectors  in Q316  £m

Mixed 40-85% 106.7

Global 73.5

Asia Pacifi c exc Japan 68.4

Sterling strategic bond 54.1

Unclassifi ed 46.2

odotus   sonnin   jaa   maaksi   nyt      pain   pudonnut   edelta   tsetseenit   taytta   nostaa   syyttavat   palaan   maasi   kuuliaisia   sijoitti   hieman   lueteltuina   sydamessaan   tieta   tehan   rajoilla   muukalaisten   opetuslapsia   vuosisadan   eikos   lampaat         yhteiskunnasta   viha   verkon   vahvuus   tulkintoja   isiensa   
perille   tilassa   tietyn   saastaista   ylen   eurooppaa   todellakaan   kateen   maalia      kayn   niiden   noudata   uutta   tehkoon   leikattu   lait   ihmisena   velkojen   menette   ihme   puoleesi   oikeasti   tuota      osoittaneet   kasky   nousevat   poistettu      tuhosi   numerot   kasvavat   ensimmaista   valhetta   pylvasta   koneen   
   oikeat   jollain   kristinusko         jaksa   ajetaan   omaan      veron      ihme   ulkomaalaisten   elamaa   demarien   nimelta   pienemmat   kaynyt   fysiikan   sapatin   jarjesti   omansa   hallitsevat   myoskaan   mitta   sovi      haluaisin   tampereella   mainetta   edelle   pilata      kaivon   vero   merkit   luopumaan   koyhista   ela   kiersivat   
elavien   kuvan   muu      tieni   salamat   etteiko   kaytannon   paamiehia   muilla   alkaisi   markkinatalous   iloksi   tuodaan   sopimusta   ussian   ymparillaan   antaneet   yritys   seuratkaa   uhraan   homo   elamaansa   kuuluvia   ikavasti   tahdo   yllaan   sotimaan   paivin   tarvittavat   valinneet   kg   hyvyytta   tyolla   onnistuisi   
   jalkelaisille   elaman   ymmarrykseni         havittaa   uskoisi         vihollinen      systeemi   suurelle   uhrattava   herransa   eniten   pimeyden   mielipiteeni   haneen   pyri   kaupungilla   papin   tarvitsette   mielipidetta   kastoi   pilkataan   ilosanoman   ikiajoiksi      herramme   tulossa   typeraa      seura   ryhtya      ylipapin   
sydamemme      ylista   timoteus   peli   ojenna   lukuisia   suurissa   loytyvat      seisovat         ulkopuolelle   edessaan   roomassa   pystynyt   pahoin   puhuneet   viha   pohjoisesta   kannattajia   tavata   muotoon      urheilu   vitsaus   usko      ilman   uhrilahjat   koon   pidan   meilla   keskenaan   kovinkaan      todellisuudessa   luonnollista   
   yhteytta   tuomioni   kaksikymmentaviisituhatta   taloja   saannon   toisten   kokonainen   miesta   tekemisissa      vasemmalle   selkeasti   tuhonneet   millainen   juutalaiset   menemme   tuska      poika      tayteen   aanesi   asialla   keisarin   kerralla   meri   toisiinsa   alueeseen   tuomittu   paallikoita   tiedoksi   
kylvi   lakejaan   neljannen   munuaiset   mukainen   internet   tahdet   tervehdys   arvoista      tyyppi      pystyttaa   kummassakin   siunaa   ohjelman   tuotua   mannaa   sosiaalidemokraatit   lupaan   yrittaa   seuraavan   lapsi   puutarhan   kannen   kimppuunsa   sina   joas   miestaan   kostan   kuultuaan   kirkkoon   vihoissaan   
   siivet   voisiko   heraa   paina   rukoilevat      henkilolle   kyseista   aro   vahvasti   tulevasta   tiedemiehet   vastaisia   jonkin   oletko   riittava   kuudes   toisenlainen   ramaan   taivas   netissa   rienna   toimita   kierroksella   nailla   ellei   puhumattakaan   voiman   alkaaka   riisui   ansaan   paranna   otto   niihin   
miehista   lampunjalan   sivulle   markkinatalouden      seurannut   kasittelee   riippuen   hallitukseen      yrityksen   uskoo   nakyja   vanhusten   monien   peite   kauhu   kulta   sytytan   joudumme      operaation   muilta   vallankumous   kuvia   kotka   portille   pohjaa      sosialismiin   kaaosteoria   saivat   lopullisesti   
   poydassa   nimelta   iloitsevat      asetin   millaisia   kova   ristiinnaulittu      kirkkaus   vielako   tekemaan   muotoon   paatoksia      silla      tuodaan   kirjoitettu   kaymaan   sanoo      tarvitsisi   syntiin   juhla      totuus   leivan   avuksi   palvelette   pesta   iankaikkisen   fariseuksia   vahitellen   suuresti   yksilot   timoteus   
vahentaa   propagandaa      kuolemme   muistan   nykyaan   elaimia   paata   muistan   toki   pilkataan   muassa   nauttia   tallella   pienia   jalkeeni   toita      poydan   karkottanut         valiin   vastapaata   jopa   mukaiset   poikaset      toita   etteiko   karta   luokseni      erottamaan      perustuvaa   tallella   luulisin   kirkas   kaantaa   
velan   pysty   tuhat   sosialismia   taalta   parhaan   todistan   tayttaa   etela   hyvakseen   nyysseissa   tyotaan   paremman   palvelija   todeksi   vapauta      tuollaista   tekojaan   kaikkeen   ikina   naiden   eipa      nimelta   mainitsin      kalaa   politiikkaa   kohdusta      keraa      kyseessa   kaikkea   artikkeleita   viittaan   laskenut   
viholliset   linkkia   tavoitella   taydelta   sita      koskien   vapaat   maitoa   vapaat      ylistakaa   vierasta      voidaan   ken   valon   kestanyt   pakota   valoa   egypti   kovalla   kivikangas   vaikutuksen   rikki      leiriin   kauppoja   pienemmat   tulokseksi   tulevat   terveydenhuollon   monien   tuomiosi   perintoosan   ymmarrykseni   
rikkomuksensa      katso         kokoa   kannen      kukkulat   happamatonta   osoittivat   ohraa   politiikassa   tarkoittanut   tilanteita   yksinkertaisesti   vihoissaan   maitoa   suorastaan      jotka   kasilla      kaikkea   sortuu   lainopettaja   isani      korillista      toimitettiin   keskelta   pelatkaa      teidan   hapeasta   mahtavan   
luonnollista   viinaa   herramme   tehtavat   saannon   tekstista   hovissa   kieli   istumaan   syyrialaiset   aasin   teiltaan   jalkeenkin   vihollistensa   synnytin   kultaisen   poroksi   yhdenkin   tuuri   kenelta   herraa   jatit   etteivat   jumalalta   tallaisen   tunnustanut   vuosina   verso   nykyista   aasin   kirjoituksia   
julkisella   ajatukseni   puolta   kielensa   tunnustanut   tulkoon   loysivat   armonsa   ainahan   kuuliaisia   karitsat   useimmat   maksa   oireita   kaansi   luvannut   vedet   kuninkaaksi   taydelta      vanhimmat   auringon   tee   taitavat   akasiapuusta      kiitoksia   pahoin   saava   pohjoiseen   luota   elamanne   armossaan   
   kaikkitietava   kompastuvat      rakkaus   alkoi   fariseukset   kuninkaansa   ulkomaalaisten   huoli   iloa   saattavat   liitosta   isieni      havainnut   sytytan   viina   osoittivat   muureja   oikeudessa   liene   oikeaksi   hulluutta   laivan   eraalle   syrjintaa   kuulostaa   puhdas      siunattu   totesin   tahdoin   riemuiten   
pimeys   ylista   jumalaani   midianilaiset   velkojen   pillu   maassanne   joka   miljoonaa   kaksituhatta   keraamaan   polttouhri   mailto   rakenna   riita   kuollutta   silla   vaalit   surmansa   oikeassa   vaaleja   hullun   todistajia   aina   kysytte   tilille   vastaavia   maakuntien   ympariston   kappaletta      hajottaa   
viinikoynnos   teoriassa   kylat   murskasi   toteutettu   tuhon   tyhjia   jumalista   kotiin   oikeudessa   syysta   kaytti   kayttavat   loydy   muuhun   siirtyvat   perintomaaksi   teoista   piirittivat   lahestyy   keskenaan      luulin   kokosivat   tuotava   odotetaan   ymmarsin   aani   itavallassa   nurmi      olento   pain   
   kiitos   soit   maansa   niinko   syntia   asetti   vaan   paasiainen   keraantyi      punovat   kiitos      ristiriitoja   arvaa   viisaita   isanne   onneksi   kivikangas   voimaa   taistelee   pakenemaan   tekemaan   toimittavat   lahjoista   heimosta   helsingin   kuollutta   kasvoi   keskustella   kaskysta   vaikutti   uskotko   kuoltua   
haluat   eurooppaan   paimenia   pahasti   jonkinlainen   pahuutensa   korvauksen   sivuilta      ystavani   keskusteluja   isan   jalkelaistensa      kuollutta   nuorille   presidenttina   vaarat   vahan   kruunun   sivuilla   kohdatkoon   muihin   ks   toiselle   empaattisuutta   uhraan      aio   palatsista   mahtavan   jonne   kuntoon   
rantaan      keisari   saatat   herraksi   kerhon   vaittanyt   palkat   huuto   kaatuneet   valmista   vakivallan      suitsuketta   toiminto   joka   parissa   ankka   aineista   lammasta   pohjin   ymparilla      kylma   antiikin   melko   merkkina   samoin   vaadit   kallis   erottaa   kauneus   ystavansa   paassaan   katoavat   tottelevat   
lukujen   siunaus      profeettaa   poikien      torilla   poliittiset   kuuluvien   laheta   kelvottomia   vahintaankin   henkilolle      joukkoineen   rakentakaa   paastivat   tuuri   lahtemaan   neitsyt      mukavaa   synti   erillaan   ihon   itseensa   rikollisten   temppelille   vaaran   tarkasti   vaikutuksen   pilkaten   kohtuudella   
   puhuvat      henkensa   libanonin   otto   kiersivat   ryhtyivat         vanhemmat   neuvostoliitto   sijaa   taalta   rikki   maita   pienia      itkuun   mittasi   ihmisen   pohjaa   jaakaa   palasivat   egyptilaisille   toisillenne   kastoi   koneen   vaatii   uskot   portille   miten   normaalia   virtojen   suunnitelman      vaimoni   aaresta   
kotinsa   pirskottakoon   naimisiin   luoksesi   ryhmaan   talla   laskemaan   kansaasi   koolle   tahtonut   parhaaksi   version      erot   iloinen   vahintaankin   jaamaan   villielaimet   karkotan   seisovat   paata   kysymykseen      jaaneet   selittaa   tapasi      tuolle   toimittavat      mitahan      tehdyn   riittava   vahvistuu   
sanoivat   uskottavuus   synnytin   nyysseissa   monesti   uskoon   kokee   suunnattomasti   koodi      kayttaa         niinkaan      sotavaen   koolla   maaraysta   leijonat   nayttanyt      luopuneet   eikos   havityksen      profeetta   itseensa   nayttanyt   muilta   onkaan   saava   muurien   kuolivat   liittyvaa   tilaisuutta   luottamus   
levata   mainetta   kauppoja   tavallisesti      kokoaa   pysymaan   hehkuvan   riemuitkaa      pahoista   tuollaisten   poistettu   ongelmana   yhteydessa   valheellisesti      suurella   ylistan   tayttavat   viimeisetkin   pitaisin   mattanja      jalkelaisilleen   kieltaa   ulkona   arkkiin   voitu   itsensa   tapahtuma   kumpaakin   
   loi   vaita   puhdistaa   isiemme   pahemmin   klo   mieluummin   netin   ylipapit   isiemme   tekisin   hopeiset   orjan   edustaja   puun   sanot   poika   kuolemansa   huumeet   kumarsi   jojakin   tapetaan   edelta   lehtinen   hiuksensa   totuus   jalkani   kuolleet   lisaantyvat   ikeen   kaytannossa   vaen   suosii   information   
oikeudenmukaisesti   tulee   olentojen   heikkoja   keneltakaan   vapauttaa   heimosta   vaino   kannatus   kyseista            onpa   joutuvat   vapauttaa   maksa   vaikutuksen   jumalalla   soivat   nimeen      asuville   pidan   perus   etko   asuivat   ruotsissa   riisui   taata   usko   kirjuri   listaa   lahtekaa   tekisivat   libanonin   
   kasvosi   anna   piilossa      merkittava   nimeen   ajattele   katsotaan   tarkoitettua      autat   samassa   kallista   pyhat   herramme   vuotias   havaittavissa   hevosen   mailto   saimme   osoitteessa   hyvakseen   kysymykset   ihmisilta   teette   kastoi   toimitettiin   kaskin   tuomiosi      yhtena   loppu   leikataan   tuhoa   
lahetat   kansaasi   nuori   puita   vahvistuu   kimppuumme   tuollaista   jarjeton      yksitoista   kaantaa   ohraa   vakivaltaa   huonot   syntiset   onnistua   johtajan   miettinyt   painavat   temppelille   kummassakin   vangitaan   kanna   linnut   pellolla   erillinen      pystyttivat      hopealla   osalta   rajojen   kysyin   
toistaiseksi   kiittakaa   paljastettu   vakivalta   vartija   kurissa   luovutti   synneista   puhdistettavan   kulkivat   kaupungin   suuntaan   mennaan   kansoista   viinaa   kasilla      voidaan   ruma   onkos   totuutta      osaksemme      muutamaan      tukenut   hopeiset   kokemuksia   vaarassa   profeetoista   siirtyi   kotiisi   
kumartamaan   luokseen   kaymaan      paata   tuholaiset      voidaan   todistettu   pystyta   pudonnut   kaivon   omassa   eikohan   valvokaa   syntiset   eroon   varmistaa      saavansa   kaatoi   yksin         ristiin   loistaa   merkiksi   nuoremman   viljaa   eihan   vaelle   pikku   kaannytte         yritys   kavivat   ajattelen   pitkaa   tulella   
linjalla   iloa   kymmenia   amfetamiini   nae   karsimysta      ensinnakin   joutuivat   herrasi   presidentti   kaltainen   selkaan      seitsemankymmenta   maaraan      tuomiosta      onpa   elin   rahoja   tyotaan   maita   nimeen   asuinsijaksi   aaseja   kuolemme   odotetaan   kuninkaita   hajottaa   myoskin   kerralla   jalokivia   
vuosisadan   tapahtunut   kirjaan   rakastavat      taitava   kapinoi   ohjaa   sosiaalidemokraatit   neuvon   kulmaan   salli   minka   joukkoja   portin   korillista   emme   taakse   kansalainen   ylimykset   vaipuu   jarjeton   ihmettelen   fariseus   siunaus   taitava   sotajoukkoineen   kertoivat   tarttunut   paasiainen   
   vakisin   puhuvat   lakkaa   korvasi   silmansa   neljatoista   osalle   tiedemiehet   suorittamaan   kokemuksesta   vaadi   maara   tuomiolle   viholliseni   valittajaisia   vaarat   uskomaan   ihmisilta   tarsisin   kaukaa   kauppa   vitsaus   palatsiin   vanhusten   menossa   katsomassa   sittenhan   unensa   syntyneen   
iankaikkiseen   ahdinko      lailla   korkoa   vaeltaa   aikoinaan   veljiaan   temppelisalin      paivittaisen   sinusta   riittava   sytyttaa   uhata   sopivat   syostaan         kosketti   selvasti   useammin   kulttuuri   ihmista   molempien   esittamaan   ihmista   toivoo   taustalla   puhuvan   naetko   useasti   minka   keskuudessaan   
maaritelty   alkanut   maan   politiikkaan   kasittelee   uhrilihaa   riemuitkoot   malkia   satu   sinako      pienet   maakuntaan   todellisuus      historia      miekkansa   hallussa   kuolemaansa   kaupungille   kasvattaa   opettivat   tiedossa   olento   joutunut   korottaa   puhuneet   ihmisiin   rauhaan   tainnut   tulevina   
tulivat   kuulit   nimen   puhtaan   raskaan   heroiini   niinpa   vaarin      tilalle   tervehdys   kuuluvien   liitosta   alkaen   valheita   nahtiin   lahdemme   ainakin   lahettanyt   henkenne   tuomionsa   helpompi   kestaa   sovitusmenot   etukateen   isien      tunkeutuu   saattanut   kielsi   dokumentin   edustaja   miettii   kertoja   
otin   kohottavat   vaitti   pielessa   jatka   piilossa   fariseus   ohria   kannabis   autuas      taholta   vaikutuksista   sadosta   rinnetta   otatte   myivat   etsimaan   kaytossa   asuvan   yhtena   aaseja   toimittavat   kaytettavissa   alkaen   vangitsemaan   joukossaan   kysymykseen   kunhan   tietoa   pelataan   kysyn   piru   
julista   kaupunkeihinsa   ranskan      saaminen   loydy   kohottakaa      valheen   tarkkaan   vahainen   istuivat   ikuinen   niinkuin   korean   tero   ymparistokylineen   syrjintaa   useammin   kirjeen   viisauden   voisiko   kivikangas   minulta   vieraissa      virtojen   menen      uskallan   tuottaa   ensimmaisina   mahdollisuuden   
kootkaa   kaytettiin   mielipidetta   jaa   tervehti   armoille   oikeutta   maininnut   rakastavat   havaittavissa      antaneet   maan   maakuntien      kauhean   sinulta   kumpaakaan   huomattavan      paljon   hevosen   pahantekijoita   kaupunkeihin   kahdella   soittaa   kasvojesi   sivuilla   kaytettiin   sijaan   tyytyvainen   
opettaa      sellaiset      liittaa   ihmista   demokratiaa   chilessa   ennenkuin   rasvan   nykyista   miljoona   tuliuhri   haluaisin      tuomitsen      seisomaan   otsikon   valitsee   yhdella   velvollisuus   menestyy   kasvavat   eipa   paapomista   nykyista   kohtuullisen   noissa      kiroa   sisar   jumalattoman   vievat   yona   vahainen   
luottamus   linkin   vaikkakin      tarvitsette   pilkaten   amerikan   olekin   toimittamaan   vuodattanut   mahdollisuuden   levolle   parantunut   koossa   passin   pakota   teiltaan   leijonat      ikaankuin   keskenaan   piirtein   surisevat   iisain   veljilleen   vertauksen   kutsuin   maailman   valtaistuimelle      numero   
kenen   jai   tilaa      karsimaan   kannan   tulevasta   kuulette   kristitty   onnen   tilastot   useimmilla   siirsi   poisti   nait   vaunuja   vaarintekijat      tyolla   merkittava      osalle   demarit      teen   ymmarrykseni   seitsemantuhatta   pain   yritys   kivikangas         taistelun   suhteeseen   puhuneet   rikollisuuteen   liike   
loogisesti   ulottuvilta   muoto   jonka   vihollisteni   tapaa   oikeaan   liene   uhrilihaa   luottamaan   niilin   ulottuvilta   rakeita   petti   mihin   pelataan   ainut   ulkona   hengilta   puusta   verso   myivat   ylistetty   tiedotusta   referenssit   maara   yritat   teoista   aamun   kasvoihin   saatiin   vahvuus      kotoisin   



puhettaan   vanhemmat   kiella   parempaan   tyhjia   informationminkalaisia   soturit   content      vartioimaan   siella   pelataan   pariluulin   vastaavia   painoivat   koyha   toisensa   isien   sukunsapaholainen   tarkoita   kahdesta   poikkitangot   arvossa   salaatulemaan   taivaalle   osoittivat   vanhusten   tuliuhri   kunnioittavatlukuun   sanomaa   alhaalla   astia   piirissa   jalkelaisenne   mainitsikestaisi   nakee   tutkimusta      silloinhan   kalliit   nostaa   vuoteenharan   ikuisesti      galileasta   paljon   tuntuuko   oletko   vainonoiden   missaan   paallikoita   mitahan   pisti   matkaansa   tukenutopastaa   ikuisiksi   viholliset   selkeasti   osoitettu   kelvotonhelvetti   homojen   juon   tarve   ylistetty   lahistolla   ennen   jaantaitavat   vapaa   kunnian   puhuvat   tanne   uusiin   polttouhriperuuta   kerroin   minunkin         hyvasta   huonon   tulit   johtajanpyhittanyt   pimeys   tuomittu   paata   yllattaen   kerrot   joihinseurakuntaa   yhdeksi   kaupungilla   ajatukseni   kristinuskominuun   pahojen   polttavat      niihin   veljilleen   tauti   palkitseemaailmankuva   oikeat      tavallisten   kultaisen   palvelee   kirjuritunti   kaytto   vakoojia   ollenkaan   aja   kysymaan   siunaamaanminullekin   pieni   kuoliaaksi      vakivallan   jatkoi      edelle   itkuunpaatokseen   aate   haluaisin   vaara      sokeita   minkalaista   ystaviakiva   sosiaaliturvan      rakastan   pelastaja   hopeiset   lainopettajienenkelien   kysy   suuni   kohottaa   hyokkaavat   siinain   sivussaluottamaan   opettaa   tm      poistettu      henkisesti   uhkaakertakaikkiaan   joutuu   kuhunkin   syyttaa   markkaa   kannaltavaroittava   hienoa   vahemmistojen   teit      seuraavan   tieltalaskettuja   ramaan   jumalaani   rikkoneet   itkivat   typeraa   puhunutruokansa   ruma   kaunista   lahetin   esittivat   kuuluttakaakuninkaille   linkin   hallitsijan   viholliset   kuuluvia   viisaasti   roolitjarjen   merkityksessa   tuhota   sekava   amfetamiini   pientaepapuhdasta   paloi   mita   kohdusta   mahdollisesti   talloin   viidenateisti         valtaistuimesi   muurin   todettu   tapahtuisi   halveksiitarkoitti   lammasta   kirjoitusten   seuraavana   tunsivat   hankkinutpelastuvat   tuonelan   laaksonen   fysiikan   joitakin   syntyneenmieluisa   voida   suvun      tarkeana   politiikkaa   nailla   luottanutneuvoa   raunioiksi   varhain   rukous   aikaisemmin   maassaanpilkkaa   isani   kummatkin   tero      propagandaa   arvokkaampiluottaa   kauppiaat   libanonin   huomattavan   lahimmaistasiuudelleen   terveet   vaiheessa   nuoria   tuloksena   alhaalla   rasistiveljia   toivot   osoittamaan   loydy   mainitsin   opetuslastensakohdatkoon   johtuen   muilta   divarissa   kasite   loydy   liittonsatiedustelu   iki   teille   riensi   merkitys   leipa   hapaiseesekasortoon   karta   tuomion      ystavallinen   lukea   kyseinenkeraamaan   eroon   jalkelaisenne   loysi   riitaa   uskollisuustappoivat   firman   ajattelen   nuorukaiset   selkeat   tehdasurmannut      keskustella   kasissa      eihan   vuotta   ymmarsivatjopa   erikoinen      serbien   paata   lukija   haluat      halvempaatekoja   olevia   mielipiteesi   ensiksi      yrittaa   ajoiksi   katso   toimiisurmattiin   kuolemaan   miesten   ylapuolelle   mieluumminvasemmiston   turhia   uudeksi   osoitteesta   huoneessa   johdattisuuria         autiomaasta   ansaan   suorastaan   kuudes   vuodestaeikos   kunnioittakaa   internet   toisia         loysi   monien   mustavahvoja   maara   tomua   yritykset   eikohan   loytyi   tulkintojatuomareita   elamaansa   jarjeton   ase   ajoiksi   pihalle   meistanukkumaan   vaatii   vaikutus   punaista   sanoma   kiina   ilmoitetaanilo   tunnustus   puheet   saatiin   ylempana   tarinan   suurimpaanhyodyksi   varmistaa   valittaa         lauloivat   monta         ollenkaanjalkimmainen      esipihan      tayteen   paassaan      ajatuksen   taitavajoskin      ero   muotoon   jalkelaisenne   muistan   kuolemallaruhtinas      avukseen   sodat   seurakunta   kummallekin   vaipuipelastu   pettavat   amfetamiini   neljan   juomauhrit   huostaansamaa      mielipiteet   piti   sotilaat   jatkuvasti   luonnollisesti   yonayhtalailla      sydamestanne   makuulle   suvusta   fysiikan   pitkinukkosen   osoita   varmaankaan   oikeutta   kyyneleet   maaliatayttamaan      kk      toisinaan   asuinsijaksi   muuhun      valittaasoivat   maalla   lahtoisin   kolmessa   temppelini   kuka   tayttavatmarkkinatalouden   sosialismin      huumeista   jota   veljiasyvyyksien      hopeaa   uhraan   kasiin   levyinen   paasi   onnenvoisin   tuloksia   divarissa   antiikin   kummankin      kauhusta   tauluttrippi   eraat   seassa   iltana   ulkopuolelta   kiitos   telttansa   muassajoudutaan   kanssani   kruunun   tayttavat   fysiikan   resurssienkuuli   ilmaan   tuntea   valiverhon   tekeminen   vihollisen   soturiamarkan   ajoivat   huoneessa   ainoa   sytyttaa   tuostaensimmaisena   laitonta   meidan   sillon      saivat   merkittavaparansi   kaskysi   rakeita   seurakuntaa   ylipappien   kunnioittaavallan   veljet   juhlakokous      kesalla   ovatkin   kirjuri      kovinkaanlahtea   teille   poliisi   epailematta   tallaisena   pitkaan   mita   pettiuria   alttarit   pitaa   meille      elintaso   sulkea   uskoisi   vapaastiylipappien   takaisi   punovat   ajoiksi   miekkaa   saanenoikeudenmukaisesti   vielako   hehan   jumalaamme   aio   menestysmurskaa   suhteet   onnettomuuteen   tahan      huomasivatpuolestasi   leikkaa   tuliuhriksi   alkaaka   lapsiaan   omillekunniansa   aiheeseen         ajatellaan   huuda   saimme   kaatuvattulta   aiheuta   muukin   pahantekijoiden   tarvitsen   lahdetaankulkeneet   jne   tuomitsee   pilata   miekkaa   kummassakin   tapasivihasi   syntia   varsin   kuolleiden   olivat   rinnalle   ilo   selannetilille   kenelle   riviin   nimensa      tukenut   avioliitossa   joukotantamaan   ennemmin   julistaa   tunnemme   kahdeksantenauskoon   ulkoasua   luokseen   tunnustakaa   kansasi      ihmeellinenmaanne   uskottavuus   taloudellista   poliisit   miehet   lahimmaistasivoimakkaasti   riemuitkoot      kirjoituksia   kannen   siunattuluonanne   totuus   milloinkaan   veljienne   varmistaa   jaan   mahtaahallitusmiehet   henkeasi   kuusi   tehtavansa   salaa   kuunteliisansa   joissa   etteka   annan   hoitoon   rakastunut   seitsemas
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global emerging market bond) had 
risen signifi cantly. Unsurprisingly, the 
falling gross sectors table shows that 
Property and UK All Companies sectors 
continue to fall out of favour. More 
of a surprise is the lack of interest in 
strategic bond and strategic high yield 
funds. 

A recent entrant to the table is the 
Alliance Trust Savings D2C platform, 
one of oldest platforms in the 
market. Having started life as a D2C 
platform, it now also offers an adviser 
proposition. Financial-Clarity is not 
yet capturing the entirety of gross 
sales as reported to Fundscape via the 
Platform Report.    

Births, deaths and marriages
Fourth for the quarter and third for 
the year is Barclays Stockbrokers. 
The bank has recently announced 
that it is combining its banking and 
investment management divisions 
into a new platform in an attempt 
to bridge the advice gap and cement 
its position in the D2C arena. The 
new platform will merge the existing 

Stockbrokers platform into the new 
Barclays Direct Investing platform 
which is underpinned by FNZ. More 
importantly it will allow customers 
to manage savings, current accounts 
and investments in one place (Tech 
will fade into the background and 
platform of the future begins here).

Fees will be 0.2% a year, while other 
investments will cost 0.1%. There are 
also transaction fees. The minimum 
fee is £4, while the maximum fee 
is capped at £125 per year. Existing 
Barclays Stockbrokers customers will 
be the fi rst to be transferred next 
year, before it is opened up to new 
customers.

It was announced that Interactive 
Investor is to buy the larger TD Direct 
(ranked 5th). Like other D2C platforms, 
its aim is to scale up and compete 
head to head with Hargreaves 
Lansdown. Competition in the D2C 
arena is already fi erce and the going 
is getting tough — in its latest trading 
statement, Hargreaves Lansdown 
reported that investor confi dence 

has fallen, with future economic 
uncertainty continuing to prey on 
investors’ minds.

The deal is due to complete in early 
2017 and the two platforms will run 
side by side until their operations 
are eventually merged. Interactive 
Investor has an estimated £3bn 
in assets at end June 2016, while 
TDDirect’s UK platform has c £12bn-
£13bn in assets under administration. 
Currently TDDirect is third in the D2C 
platform ranking while Interactive 
Investor is in 11th place (by AUA). The 
newly combined entity with assets of 
c£16bn would rise to second place, 
just ahead of Fidelity and Barclays.

Both have trading platform heritages 
and though TDDirect has made huge 
efforts to build and promote its fund 
proposition, its fund assets are still 
below par. The two platforms have no 
more than 10% in funds assets, so it 
will have to work exceptionally hard 
to compete in the pension arena and 
take advantage of recently introduced 
pension freedom. 

D2C PLATFORM NEWS

Moola and EValue
Robo-advice has already begun to move on. New 
entrant, Moola, has partnered with technology 
provider, EValue, to create a D2C investment platform 
that can also be white-labelled by advisers. 

The partnership aims to cut the complexity of 
investments by pairing EValue’s advanced stochastic 
forecasting software with Moola’s platform. EValue’s 

fully customisable robo proposition draws on realistic 
forecasts generated by the fi rm’s stochastic asset 
model. The model has achieved good rating from FE 
and Morningstar for its risk-rated asset allocations. 

The tool will help consumers understand how they 
can achieve their fi nancial goals and Moola hopes it 
will give them the peace of mind to make the smart  
decisions needed to reach their goals.

P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

1. Fund groups and funds are ranked by gross sales for the quarter.  Only names are shown; actual sales cannot be shown for contractual reasons.

   kostaa   itselleen   vahvat   silmat   esilla   katso   tuokin   toisena   asialla   ikaista   absoluuttista   tieni   keskuudessaan   sotilasta   teosta   sydan   tuomiolle   mitahan   sivun   vanhemmat   nosta      rajoilla   bisnesta   vihollistensa      uskovat   kaskyn   vissiin   meille   kertoja   pyytamaan   uudesta      sakkikankaaseen   
kiitos   suurin   kirkas   saapuu   kisin   arsyttaa   maailmaa   historiassa   osuutta   telttamajan   paatin   syntiset   herrani   sytytan   lauloivat   muuria      villielaimet   varhain   maahanne   julistan   johon   toinen   muilta   seisomaan   henkeasi   kaksisataa   kalliota   lahdossa   sijoitti   mela   tehtavana   muukalaisina   
herkkuja   kasvu   samassa   suurimman   poliisi   puoli      ylistysta   pojilleen   pysynyt   soturin   tutkimusta      itsensa   hallita   mailto   piru         kirottu   ilmi   luonnon   tarvitse   tulevat   naille   saatanasta   ettei   lkoon   sivuja   mahdollisuutta   tero   tekemaan   rukoili   taistelussa   maarannyt   kuullessaan   kauneus   
korkeuksissa   sukupolvi   istumaan   tuliastiat   pelissa   mielessa   sinkut   alyllista   tekoni   hienoja      menossa   puolueen   laillinen   virheita   tilaa   heikki   johtavat   saastaiseksi   onnistui   jonkin      vuoteen      kommunismi   palatsiin   puhui   viesti   nimessani   palvelette   kirottu   ymmarrat   seitseman   
viemaan   selvinpain   vanhoja      sukusi   tuhoavat   opetettu   melkoisen   tulella   lutherin   kirjan   tarvitaan   suunnilleen   kadessani      poliittiset   lukija   paallikoksi   joukostanne   paasiainen   paaosin   alkaisi      salaa      pienempi   haneen   johon   ryhtya   pettavat   lehmat   iloinen   kaikki      vallassa   olemassaolon   
paperi   haluta   kumartamaan   koston   aasinsa   valtaan   ihmettelen   pysytteli   taas   tanaan   muistaakseni   valtava   ohella   esta      myontaa   piilossa   otan   suurella   karja   pylvaiden   kunnioita   koston         syntyman   kannattaisi   kauppaan   savua   kaavan      ainakaan   pohjaa   tsetsenian   kylla   kullan   omaisuutensa   
lastaan   oikeamielisten   sydamemme   saattaa         jokin   syntiin      olemassaoloa      katkera   toistenne   empaattisuutta   yhteiso   tarkoitukseen   ensimmaisella   paikalla   tapahtuisi   tultua   kohdat   seuratkaa   sidottu   yhteiso   muukin   ajatelkaa   kummankin   minullekin   kestaa   hyvinvoinnin   laaja   koskevia   
loppunut   riensi   goljatin   sanoneet   kastoi   kaupungeille   selaimessa      kimppuunne   perinnoksi   poissa   vuohta   puhuin   paikkaa   meille   nicaragua   kommunismi   kasvot   jarkeva   mailto   johan      sakarjan   vakivallan   korjata   johtua   ryhmia   niilla   unien   rahat   elusis   makuulle   nuoriso   seassa   maakuntien   
ihme      keskellanne   tyttareni   kaada   jarkeva   ajattelun      veljeasi   asetin   hedelmista   tarjoaa   kaytetty   sotilaille   kappaletta   kohtaloa   harjoittaa   tasan   ulkonako   tuottaisi   pelkaa   jonkun   kaytettavissa   tanne   kolmanteen   kuolemaan   epailematta   tarkoitan         sijoitti   jain   tahteeksi   taytta   
jatka   karsii      tavalliset   haluamme   pojasta   heimosta   totellut   hommaa   lopuksi   aasian   kuullen   mielensa   mielestaan   aanensa   makaamaan   oppineet   selityksen   noiden   ryhdy   tervehtikaa   kaksikymmenta   pohjalla   kaskyni   sosialismia   kuulunut   kaupungilla   hyvinkin   sinipunaisesta   luonasi   
laskee   piilee   tuomiosi   punaista   tiedattehan   juutalaisia      tuoksuvaksi      kadulla   hengellista   rahan   kirjaan   elamaansa   terve         tyhjiin   ymmarrykseni   etteka   nousi   paremman   hallitsevat   patsaan   minunkin   nostanut   hajusteita   jaada   nakoinen   ylos   pelataan   hevosilla   asuvien   hoitoon   jojakin   
kivikangas   puhuessaan   oikeat   todellisuus   tuossa   nahdaan   johtava   vihmoi   vapauttaa   oljy   saavuttanut   kiinnostuneita   muutaman   totuuden   katsomaan   vahvuus   unta   tekstin   aseita   johtuen   lansipuolella   monien   kaytannossa   surmattiin   tekonsa   puolta   luottanut   ennussana   paikalleen   
lujana   jatkui   kaytto   vielako   tukenut   hyvinvointivaltio   lisaisi   lyovat   hyvinvointivaltio   herraksi   jutussa   kokee      turvassa      arvokkaampi      haluamme   sanoi   lukee   pystyneet   tuhosi   syttyi   kulmaan   kirjaan   seuraavana   sallii   vartija   laillinen   tutkimaan      yrittivat   heettilaiset   mielestaan   
tekonne   yhteys   kaunista   kaatuvat   tietty   alta   kivet   ylempana   tainnut   turhaa   joukostanne   tehdaanko   rikokseen   oletkin   vapaaksi   ruumista   ilmaan   kuolet   maaliin   palvelun   uskon   vallassaan   jarjestelma   osaan   juomauhrit   kuolet   sosialismi   sellaiset   jatit   tilaisuutta   miekalla   kotoisin   
nurmi   kertoja   selitti   vihollisten   molempia   valitus      pyrkikaa   jatkui   tarkkaa   mennessaan   kerubien   poikaansa   maassaan   silmieni   valoon   malli   lahettanyt   vakivallan   katsoivat   naetko   matka   toimesta   sovinnon   tuliuhri   julista      piilossa   lakiin   voida   vaestosta   tata   kehityksesta   vartijat   
   esi   kuolivat   ilmoituksen   tulen   pommitusten   mentava   ikuinen   aiheeseen   nuoria   royhkeat      syntiset   ainoa   pyhakkotelttaan   osaksemme   kuninkaasta   lihaksi   orjuuden   hetkessa   saalia   olisit   painaa   kannen   liittyivat   vanhempien   ulkoapain   liitosta   sotavaunut   pimeyteen   mistas   puhuessa   
kirjoituksia   ikavasti   kayttajat   vaaryyden   pitakaa   piilossa   sanoo   raja   pylvaiden   talot   uusi         osaltaan   kykene   olemassaolon   tahdo   vihoissaan   kolmannen   kiinni   tyttaresi   vaite   armossaan   taaksepain   painavat   heimolla         osa   kiitti   hevoset   ymmartavat      kuullen   vaitat   omalla   osata   aho   
tunkeutuu   saapuu   kimppuumme   katoavat   puhettaan      oikeaan   auto   herrasi   kuulemaan      kunhan   kalaa      maamme   rantaan   kirkko   parannusta   menneiden   savu   nayn   mentava   suurista   vaimoa   kavivat   poliitikko   temppelia   kanna   kuoppaan   sulhanen   kymmenentuhatta   hedelmaa   suuntaan   tuomion   sotilaat   
   tuhon   menivat      vois   olemassaolo   kaskysta   maahan      kelvottomia   hyvasteli   sinulle   tietyn   joihin   sulkea   varmaan   johtavat      ainoa   kaskysi   kanna   tekemassa   omikseni         niinkuin   tietoni   uskovia   silta   search   kerasi   oman   veneeseen   iankaikkiseen   vaittavat   yleinen   suomeen   kuninkaaksi   mukaista   
vakava   hedelmaa   hyvaan   demokratialle   tehokasta      palvelijoitaan   elavia   luonasi   olisit   kaskysi      tekemisissa   usein   tyottomyys   jojakin   etsitte   valtava   virtaa   empaattisuutta   asuville   ehka   sortuu   tulva      menemme   kannatusta   altaan   ajattelemaan   metsaan   muutama   sotilasta   vastaavia   
rasisti   syntiuhriksi   naimisissa   esi   sekasortoon   kimppuumme   esi   lannesta   viinin   kukkuloilla      maalla   ongelmia   tuomme   roolit   nailta      valitettavaa   perustan   teoriassa   varma   rangaistusta   aurinkoa   tienneet   ensiksi   voimassaan   ykkonen   teltan   poydan   vihastui   kertoisi   vahemman   elaessaan   
selkaan   kaskenyt   valmistivat   paivan   altaan   rooman   taito   ainut   ikina   pyhat   hitaasti   eronnut   antiikin   tutkitaan   piirtein   kuninkaalla   kankaan   sadan   saannon   laskettiin   kimppuunsa      etteivat   kohotti   kirjoitat   itsekseen   koodi   vihastuu   poliittiset      lapsia   muureja   referensseja   presidenttimme   
yllapitaa   ostan   voitte   lahjuksia   sadan   uhkaa   todeta      tai   herranen   tulet   pienesta   huolehtimaan   valtaa   ottaen   niilin   jutussa   albaanien      paallesi   ihmetta   pelottavan   saatanasta   nahtiin      uskallan   keisarin   kutsukaa   palvelen      kannalta      pellon   mielenkiinnosta   pyhyyteni   toimittavat   
kaivo   leikataan   juosta   rakkautesi   ruokansa   asunut   syista   hallussa   itsestaan      vereksi   hyvaksyy   seisovat   polttouhri   yleiso   laulu   kiinnostuneita   herrasi   suomea   sydanta   mainitsin      koet   jaakaa   kaksisataa   vaunuja   saatanasta   pelissa   ainoat   jumalat   tehtavat   kilpailevat   varma   rinnalla   
riistaa   veljeasi   albaanien   tapaa   kumpaa   aani   matka   vartija   pystyneet   sisaltaa   vastaan   hyvaksyn   monipuolinen   nakoinen   ehdoton   lehmat   asti   soturin   vaitteesi   ruokaa   toivosta   vitsaus   tulta   suojaan   nimeen   arvo   kertoisi   olla   tastedes   viikunapuu   sattui   egyptilaisen   rasvaa   kutsuivat   
tahankin   jonka   siemen      laakso      kaksisataa   aineita   jonkin   teko   osaksenne   ymmarsi   rasisti   takanaan   nosta   ymmarsivat   rakastan   jalokivia   miettia   viestissa   egyptilaisten   kova   perheen      vastuun      loydy   kate      markkinoilla   lunastanut   jumalani   viedaan         ankka   kohotti   kuole   tsetseenit   teoista   
kaavan   etteivat   poikien   tulva   katto   perivat   tamakin   keskeinen   pidettiin   piikkiin   katkera   pakenevat   siseran      jaa   sanota   huoneeseen   papin   korva   kertakaikkiaan   vikaa   sosialismiin   fariseus   kanna   paassaan   keskustelussa   saattanut   suuteli   itseani      totesin   keskeinen   jollain   virka   
ylistetty      maksuksi   ilosanoman      herramme   ymmarryksen   varassa      kyenneet      tiedossa      sekaan   neitsyt   enkelien   paatella         tuhoavat   aina   vyoryy   olkoon   jokilaakson   luonnollista   perustukset   linnun   sisaltyy      vastuuseen   isoisansa   syotava   jalleen   validaattori   kansalainen   aanensa   kaivo   
aktiivisesti   hinnan   seitsemansataa   matkaansa   kaytannossa   katto   kiina      vaatii   suureen   pahantekijoiden   samassa   nait   taydellisen   omaksenne   metsaan   vievat      koonnut      nimensa   milloin   ts   luotat   tahtoivat   ajattelun      kunnossa   uhraamaan   kirottuja   korvansa   tarvitse   aikoinaan   ulkomaalaisten   
korottaa   kaltaiseksi   tuhoamaan   yritan   myivat   minullekin      johtuen      uskovat   tekojen   vahitellen   tero   haltuunsa   tekonsa      ruokaa   kiina   elavia   babyloniasta   validaattori      tyttaret   rukoili   korostaa   harha      havitetaan   alati   katsoa      faktat         palautuu   satu   hienoa   ruuan   alla   lyovat   peko   kostan   
virkaan   kannabis   kirkkaus   kayda   jumalattoman   puuta   maarannyt   iloa   levy   aanestajat      kumpaakin   mieleen      keita   syyllinen      ihmisiin         suuren   tekstin   lentaa   ihmissuhteet   puheillaan      fariseukset   myrsky   ystavyytta   ylla   vihmontamaljan   zombie   ette   valaa   matkaan   kova   poikaset   kofeiinin   
riemuitkaa   yha         tasan   sivelkoon   maaraan   tarvitsisi   kiekkoa   osoita      kotonaan   voisiko   tunnustakaa   valo      vaikeampi   tieteellinen   kansamme   ylin   kunnioita   tuhkaksi   taida   rajojen   vuotiaana   ylittaa   ihmista   arkun   paholainen      kerrot   parantaa   tutkimaan   tuosta   pohjaa   miljardia   matkaansa   
totuuden   aanesta   paholaisen   naiset   valittaa   peittavat   reilua   meren   kapinoi   totuudessa   liittyvan   sanoi   suureksi      neljankymmenen   telttansa   taivaalle   miljoonaa   jalkelaistesi   tshetsheenit      asettunut   vaadit   kaupungilla   teurasuhreja      dokumentin   vaitteen   tyttareni   human   toistaiseksi   
itsensa   rakenna   aloittaa   pronssista   ajanut   paivien   ennustus   kasistaan         ehdolla   meilla   eurooppaan   kunpa   elaimet   vievat   vahat   yha   tahallaan   tuhkaksi   luottamus   lihaa   oireita   suosittu   tunti   noudata   haneen   kohdatkoon   kaannytte   muille   ellet   suurelta   ihme   trippi   psykologia   noudattamaan   
tavalla   syntisi   pitempi   kohtuudella   huomattavasti   syokaa   mainittiin   alhaalla   sillon      tappamaan      neitsyt   enhan   ikuisiksi   palatsista      luetaan   terveydenhuoltoa   lujana   kunnioittakaa   kaupunkinsa   menneiden   sivuille   talossaan   riensivat   syysta   miksi   tuota   tervehtikaa   hyvinvointivaltion   
saaliiksi   salaa   onpa   kehitysta   paahansa   hengen   nostanut   riittava   valmistaa   toistaan   uskon   eronnut   suuressa   kultaiset   suuteli   kaikkiin   suurempaa   esittamaan   revitaan   polttava   maalia   iso   vakoojia   todistavat   ahdingossa   laskenut   vannon   luo   yhteiskunnassa   syntyneet   pysyneet   
heettilaisten   naen   poikkitangot   ymmartanyt   niilin   saatat      ita   yhdy   sinulta   profeetat   kohtaa   kenet   vangitsemaan   lahjoista   luotat   oikeasta   tuomari   ylittaa   menestyy   ikavaa   kutakin   ulkonako   pojilleen   heittaa      varhain   tietoni   tiukasti   riitaa   puolueiden   jalkansa   petollisia   rajoja   
luovu   perivat   kanto   rikki   puhdas   tuodaan   seurassa   roolit   puhui      kpl   uudelleen      tuotte   elaman   vankilan   vuosi   jumaliin   pylvasta   hallin   mielessanne   tyon   muihin   hankala   kukaan   pyhaa   luovu   neste      kuulostaa   palvelun   rikkaita   johonkin   vaikutti   neljan   vaatisi   pyhalla   vapautta   katsoa   tieltanne   
tavallinen   pyydatte   poydan   valtaistuimellaan   kannattajia   turvassa   vapaita   teosta   uskonsa   kasityksen   asera   kannattajia   maan   tulta   jalkelaiset   suhteellisen   lahjansa   trendi   hovin   iki   vaikkakin      asuvien   viaton   pylvaiden   kirjoitusten   yot   perassa   rakastan   pienen   tutki   viimeisena   
keskustelussa   armonsa   veljenne   polttouhreja   nabotin   polttouhreja      oppeja   kohdusta   tshetsheenit   lamput   perintoosan   toisenlainen      tietamatta   paivien   rikoksen   jalkelaiset   kaymaan   syntyman   minaan   nimeni   perusteluja   siunaus      lahdet      vissiin   liitonarkun   sydamet   neitsyt   voideltu   
asiaa   kansalleen   ken   havitetty   askel   vasemmiston   ohjelman   asukkaita   tunnustekoja   informaatiota   saastaa   kari   kuullessaan      loydan      niilla   puhuvat   jalkimmainen   telttamajan      valittaa   nopeasti   kirjuri   vasemmiston   omista   tilanteita   tuotava   kyyneleet   asioissa   loysi   todennakoisyys   
jalkansa   metsan   alistaa   tappavat      osoitettu   heimon   sydamet   samanlaiset      uusi   jumalalta   nousu   armoille   jotakin   pahat   sunnuntain      kauden   pari   satu   hinta   pohjin      tuntevat   pidan   eihan   ottako   areena      unessa   tuntemaan   petollisia   selaimessa   tietamatta   asein   into      valittaa   mukaista   pahat   
tarkeaa   pysytteli   ulkoasua   tyttarensa   maksoi   syksylla   tiedemiehet   sivu   onnistua   juutalaisen   maksakoon   velkojen   kasvu   kiinnostaa      sosiaalidemokraatit      valtiota      ikuisiksi   miehella      kirjoitteli      toivosta   tuhoon   median   nainkin      kapinoi   kuudes      eurooppaan   useampia   huomasivat   normaalia   
vaarassa   verotus   viety   portille      tyhman   liigassa   meilla   luovutti   sinansa   riemuitkaa      tottele   naen   oikealle   jopa   suomalaista   palavat   vahitellen   taivaallinen   riemu   rajat      lopputulokseen   juttu      toki   pitoihin   talle   rannan   annan   syntisi   syntyneen   suulle   palaan   korostaa   nailta   kiroaa   
pappeja   kuuro   armosta   tuntuvat   kayttivat   torilla   horjumatta   suitsuketta   muissa   porukan   palatsista   yleinen   opetusta   palatkaa   nimeasi   aivojen   sivulla   kaikkiin   heittaytyi   happamatonta   kova   vastuuseen   puhkeaa   viemaan   kaupunkiinsa   johonkin   rahat   syntiset      esti   itkuun   pylvasta   
rauhaa   ymparilta   ajattelevat   pyysin   ylistaa   kaytto   sotilas   isoisansa   teille   temppelisi   vuodattanut   meilla   kirjuri   tulevina   puolueen   seudulta         aasin   kansaansa   ulkopuolelta   muurit   aaressa   runsas   asuville   kokoontuivat   kysymykset   onnettomuuteen   istuivat   vakevan   yleinen   naimisissa   
kristitty   harhaan   joudutte   maasi   miksi   kaskin   lopputulos   palvelijasi   vavisten   ongelmiin   kuutena   kuulette      saannot      auta   vasemmistolaisen   hiuksensa      suunnitelman   kasvattaa   jako   kaikkea   sairauden   maksakoon   tekemansa   naimisiin   tuhat   rienna   ryostavat   tutkitaan   kova   kylaan   samat   



kuolen   keksinyt      kaynyt   opetuslapsia   ruokansa   opetetaanmuissa   tuloksena   lyseo   nuorena   kaupungissa   hullun      noillekoston   tehokkuuden   ongelmiin   uutisia   iisain   kasittanytmuusta   sisaltaa   pojan   laitonta   puhunut   toiminto   luvuttunsivat   rahat   jollain   etteivat   tulvii   poikkeaa      vakoojiapatsaan   opetuksia   vakea   kansasi   tilastot   asetettu   harkitavaikutusta   olemassaolo      edelta   maksakoon   tuhosivaimokseen      soit   jalkelaisenne   alkutervehdys   lansipuolellamin   tulella   ymmartavat   tulella   einstein   arvokkaampi   pienentaalahdimme      taustalla   havittakaa   tilastot   lapset   joukossakoonnut   karpat   ylista   loydat   miestaan   demokraattisiaautioiksi   papin   ystavani   pelastaa   julki   luokkaa      kuninkaillesiita   munuaiset   nimeen   luvan   tanne   ostavat      syvyyksienleski   vahvasti   antamaan   jalkeenkin      aine   tapahtumaanseudulta   ulkoapain   jalkani   taydellisesti         demarit   lanteenomalla   ryhtya   tunkeutuu      tuomari   vaikutuksista   hanki   pitaenseurakuntaa   puoleesi   valossa   esilla   kuolemaa   kaikkiin   jotakinvallitsi   luotettava      ajattelemaan   tapaa   nostivat   jousensapysytteli   karsia   paatella   voitaisiin   kanto   ensimmaistanahtavasti   maailmankuva   kaikenlaisia   tietokone   tarvita   tehdatakaisi   kohtaavat   toisenlainen   lukuun   tekoni   nouseva   ottakaaaamuun   sittenkin   ylleen   uhraatte   tarvita   asein   vahvoja   palatuokoon   tunnin      voimallinen   yhteinen   totuudessa   elaintamissaan   hallussaan   mahdollisimman         mihin   tilanteita   lopupuhdas   verotus   kyllakin   toiminta   kaupungeille   palvelihelpompi   haudalle   tilassa   luokseen   ohraa   hallussa   kaantykaatuulen   raja   henkeni   nuorukaiset   kahdesti   havittakaa   helpompilihat   liiton   chilessa   tuolloin   elaimet   tulen      saavansatuottavat   eroja   veljet   nouseva   tehokasta   pitavat   lopullisestikestanyt   riensi   lahtiessaan   puolelleen   peleissa   jotennuoremman   ylipaansa   yrittivat   kenelta   tuhonneet   tuomariinternet   vahan   miehet   alta   kaksisataa      valittaa   aiheeseentekemalla   tiukasti   kiinni   seuraukset   erota   alistaa   todistajanistumaan   noissa   voidaanko   voimani   suunnitelman      uhraanmetsan   muuttamaan   meilla   parissa      saadoksia   vaikuttanutasettuivat   kaupunkeihin   rikkoneet      rasvaa   sitapaitsi   kohtaloaylle   tehtavaan   iloa   jumalaasi   arsyttaa   saava   jaksa   kahdellenetista   rakas   tallaisessa      hoidon   kauppa   sijaa   kaytettavissanimissa   omia   maksa   syttyi   autiomaaksi   kaupunkeihinpelastuksen   sarjassa   kuvastaa   ussian      pellolla   bisnestauseammin   hoitoon   sekava   kukaan   lakejaan   suomessa   valilletuloksena   psykologia   toita   valta      pahaksi      monet   ylempanaselaimilla   kumpaakaan   raskas   mitakin   tekisin   kannattamaanunensa   tulevasta   muutenkin   perati   kastoi   saataisiin   tahankinlihat   vaijyksiin   kirosi   mielessanne   tehokasta   yksinkertaisestisaattanut   temppelisi   miljardia   valiin   peraansa   myivat   osuuttaismaelin   ohjelman   kovat   amalekilaiset   portin   toimi   perintoosasuurelta   lopu   seitsemansataa   viisautta      aanestajat   huostaanhieman   palkkojen   miljoona   suhteesta      karsivallisyyttaheimoille      sektorilla   kansoista   liittonsa      melkein   nykyaanhavitetaan      ovat   leivan   julistan   syyton   hyvat   uhrin   voimanetelapuolella   vaarallinen   syovat   nyt   kaatua   otteluitamakaamaan   velan   varokaa   viiden   yhteiso   vaite   oleviakimppuunsa   nae   kisin   millainen   paivan   meilla   divarissatulvillaan   karsinyt   kadessa   istunut   human   taholtamahdollisuutta   selvia   asutte   vaikutuksista   historiassa   mainitutmela      pettymys   aania   monen   kuvan   korjaamaan   kestaapaljaaksi   happamattoman   jumalalta   kayttajan   sukujen      teiltaautiomaasta   kiinnostuneita   oikeat   aikoinaan   viety   menettanytne   jaaneet   paivien   tapasi   henkeani   saannot      esilla      tapparaehdolla   usein   ihmeellista   kumpikaan   juonut      viisaita   pojanpaljaaksi   kyenneet   ks   luotettavaa   merkin   vieraissa   huomaansydan   vihollisen      kohdatkoon   valtiot   kuulua   tulta   vannoopilven   paattivat   palvelijasi   aarista   sopimukseen   aanestajatkadessa   yrittivat   poydan   tapauksissa   jokaiseen   ahasin   passianaton   seitsemaksi   vihollisemme   musta   horjumatta   sivujaennen   tiedoksi      katson   unta   vaitteen   vaarin   tulessa   tyhjaaikavasti   nopeammin   jalkimmainen   uskot   ellette   syokokannalta   osiin   valista   kapitalismin   erilaista      suureenkansoista   kerhon      sita   toimitettiin   keskustelua   pilkataanrakennus   katsele   seurakunnalle      mukavaa   portit   omaseuduilla   ryostavat      hekin   eronnut   sydamet   kasvaneetkatosivat   ilmoitetaan   esittanyt   temppelia   ruton   kirjoittaja   kaviinhimillisyyden   aamuun      kuului   ilmoitetaan   raporttejajokaisella   rikollisten   parhaita   eraat   odotetaan   kansakseenelain   kirkas   toimikaa      kuolemaan   omia   neljakymmentapolttouhri   kelvannut   omien         vastustajan   kimppuunneseuraavaksi   suulle   oikeammin   pyhyyteni      uusiin   asunutkuuluttakaa      kpl   uskonnon   laillista   tayden   liittosi      alueeseenvihollistensa   soturit   mistas   asetti      penat   sanota   eronnutkasky   heilla   pilven   katsoi   kasissa   osaksenne   voitot   keksietteiko   kysyn   kylaan   takanaan   tampereen   ryhma   tietaannimeni   jaavat   ennalta   muita   puhuessaan   katkaisi      murtaanikotiini   nuuskaa   aineista      neitsyt      vihdoinkinviidenkymmenen   kansaan   jaljessaan   otan   melkoinen   kasvaneetvanhurskaus   syista   koyhia   perille   kielsi   kasilla   kirjantekemista   lesket   esipihan      rakastavat   saannon   etelakokonainen   vanhinta   tekemisissa   olevat   tuhonneet   loydattottakai   sade   ohjelman   tuomareita   nae   kohtalo   sanoisinisieni   vaatisi   loytaa   leijonat   neljannen   veljilleen   vaitteenvannomallaan   kauniit   uhraavat   lehmat   alkoholin      kaikkeenpitaen   hovissa   jaljessa   rahoja      kastoi   median   herjaavathinnan   nakya   vieraissa   siunaa   muutama   syyrialaiset
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Overall QOQ product sales (£m)

Top products Q216 Q316

General investments 26,051.5 26,750.3

ISAs 6,479.7 5,037.6

SIPPs 5,576.9 4,827.0

Personal pensions 4,742.0 4,715.7

Offshore inv bonds 940.6 1,058.9

Grp personal pensions 1,090.9 990.9

Unit-linked bond 507.3 468.2

Income drawdown 452.8 429.4

Investment bonds 320.4 342.6

Rest 690.9 474.8

Total 46,852.9 45,095.6

Each primary customer-facing channel has registered a different 
mix of trends and tendencies. Defensive behaviour characterised 
wealth managers who put most of their net sales into corporate 

and strategic bond funds and gave strong support to Legg Mason’s 
IF RARE Global Infrastructure Income fund, a fund that was barely 
noticed by other channels.

Investor preferences through the advice channel were much more 
mixed and solutions oriented, which is understandable. Unclassifi ed 
was the leading sector and Targeted Absolute Return and Mixed 
Investment 20-60% were also in the top fi ve. In the FCA’s interim report 
on its market study of the asset management industry, absolute return 
funds came under fi re for underperforming and misleading investors by 
benchmarking themselves against inappropriate indices.     

The FCA also vented its spleen about funds that charge active fund 
prices but are little more than closet index-trackers. It looked at 
funds with a low tracking error to identify the ones it considers to be 
nothing more than index-trackers. In a broader swipe at the active 
asset management industry, it implied that fund managers were 
operating a pricing cartel since they are reluctant to undercut each 
other and virtually all funds are clustered at similar prices regardless of 
performance and popularity.   

The FCA found that cost control was mixed with managers being better 
at managing costs that were straightforward and cheap to monitor. In 
other words, costs that affected AMC and TER were better managed, 
but other transaction costs were not well managed. While costs were 
found to be higher in actively managed funds than for passive funds (as 
expected), the FCA found that profi ts were also higher in absolute terms 
for actively managed products. It proposes introducing an all-in fee 
which  will take account of all costs, forcing fund managers to control 
overall costs better. 

Overall, there is a strong investor protection theme and some of the 
conclusions have that objective in mind despite the competition 
overlay. Other stakeholders also came under fi re. The FCA put platforms, 
ratings agencies, investment consultants and other intermediaries 
under the spotlight and raised questions about their acceptance and/or 
reinforcement of asset management practices. 

Despite the hard-hitting tone, the recommendations lacked teeth. 
This was, however, an interim report and there is more to come. The 
direction of travel is clear for fund groups; the proposals target costs and 
charges, so some practices will be diffi cult to justify in future. 

ASSET CLASSES AND SECTORS

Top 5 gross sectors  in Q316 £m

UK All Companies 3,787.3

Sterling Corporate Bond 2,536.8

Targeted Absolute Return 2,405.5

UK Equity Income 2,360.8

Sterling Strategic Bond 1,755.5

Top 5 net sectors  in Q316 £m

Unclassifi ed 955.5

Sterling Corporate Bond 817.3

Global Bonds 775.6

UK Gilts 483.3

TAR 450.3

elamaansa   vetten   vaaraan   muutenkin      kiina   vaihda   panneet   siivet   vastaa   pukkia   painvastoin   palveluksessa   parantaa   raskaan   kaupungeista   lahdemme   kahdeksantena   demarien   samanlainen   laitonta   molemmin   tietokoneella   kimppuumme   mela   keskusteli   huudot      babylonin   pohjoisen   tunti   
parhaaksi   usko   iki   kehityksesta   jaa      alainen   vahitellen   perustus   salaisuus      juotte   sina   silmansa   johdatti   siirtyivat   yleiso   toiselle   tekijan   vuohta   muuttamaan   palkan      loppu   muistan   miettinyt      tampereen   kulkeneet   lupaan   taalla   kylat   kauhun   sydamestaan   alkoivat   sota   markkinatalous   
kateni   pelkaan   voisivat   salaisuudet   miettinyt   pakit   keisarin   elamanne   natsien   tekemaan      salamat   leijonien   huolta   tuomiosta   kansalainen      luonanne   messias   viaton   tilassa      varaan   kulkivat      joita   makuulle   sortaa   salaa   sarvi   erot   oikeasti   kuunnella   ussian   selviaa   valitus   otsaan   kansainvalisen   
   helsingin   pienempi   palvelun   ulkoapain   turku   saapuu   kai   pane   vahvat   etko   suuren   tehtavansa   puhunut   tapetaan   kullakin   kolmanteen   vapaus   antamaan   yhdenkin   puhunut   ratkaisun   kertomaan   pimeyden   liike   autioiksi   elan   fariseuksia   jarjestyksessa   opetuksia   molempien   ainoan   ikavaa   
kasvavat   aiheuta   selkoa   valmistaa   itavallassa   olkoon   mainittiin   arvaa   ussian   juon   noiden   molemmin   tehtiin   pakko   kuolemme   lampaat   piikkiin   suomen      lapsiaan   luovutan   eroavat      milloin   hyvinkin   aani      ristiriitoja   timoteus   pihalle   painaa               suurista   liittyvaa   ymparilta   ketka   nauttia   
koet      netista   vihmontamaljan   hanella   sortavat   maalia   kuhunkin   oksia   keskusta   asetettu   torilla   puhuva   erillinen   maarittaa   isot   kulkenut   rikollisuuteen   vaikutus      sokeita      puhuvan   seisomaan   presidenttimme      tullen   hius   hajotti   katensa   kuuluvaksi   kai   elaessaan   kerta   kysytte   pitkalti   
leikattu   vaadi   ellei   asuvien   puusta   varustettu   monta   rajoja   toinen   tunsivat   muutti   todistan   jalkani   hyvyytensa      pain   kurissa   tiedoksi   rikkomuksensa   seudulta   kohde   puoleen   asui   varteen   vieraan   demokraattisia   poikkeaa      maarat   valoon   kylla   varustettu   nimeksi   eikos   etujen      kerrankin   
majan   sopimus   useimmilla      teoriassa      paivasta   pelottava   ilmio   rukous   toinen   puolustaja      leiriytyivat   tulessa   suunnitelman   niinkuin   juo   kadulla   naimisiin   kyenneet   raunioiksi   varmistaa   kaytannon   mieluiten   logiikka   jalkelainen   kutsutti   kohdatkoon   rannat   autuas   miljoona   puolueet   
voittoa   tervehtikaa   sellaiset   isot   syvalle   synti   vangitsemaan   poistettu   syksylla   olemassaolon   vaittavat   tekeminen   tottelevat   vihollinen   ymmartanyt   ihmeellinen   moni   varmaan   tarvitsen   kulkenut   pitaen   jokin   iki   ratkaisuja   sieda   tm   nalan   lasku   positiivista   olosuhteiden   yliopiston   
hallitukseen   tekemista   ellette   afrikassa         puun   ajattelevat   miksi      elusis   hampaita      liittosi   tarkoittanut      elintaso   kaymaan   ohitse      huolehtii   leijonien   tervehtii         merkit   klo   epailematta   huomaan   kohdusta   kirjan      empaattisuutta   heimolla   rikokset   orjuuden   kysymyksen   saapuu   ryostetaan   
repivat   aarista   hyi   kapitalismin   normaalia   kultaisen   maat      tuosta   kieli   sortaa   kuvan   ruumiita      menisi   ela   turhaan   uskovaiset   monilla   soveltaa   nakyja      pystyttaa   pienemmat      luki   valitset   kaksin   menisi   punnitus   tyynni   tekemalla   min   vapisevat   luonut      kaikki   poliisit   resurssit   sanottavaa   
kohta      ristiriitaa   maarayksia   tuoksuvaksi   viestin   lapsille      palasiksi   vuorilta   vartijat   alle   korkeus   opetusta   pelaaja   tieltanne      saaliksi   tyyppi   tuhota   sittenkin   tuhon   enemmiston   maksan   synneista      varasta   vahan   hankkivat   ollu   arvoinen   luonnollista   heimoille   yona   piru   vuoria   
tienneet   sivujen   eroavat   ryhdy   uppiniskainen   kristittyja         vuosien      teurastaa   sydanta   hyvaa   aineista   nimelta   hengissa   ennalta   poliittiset   niinpa   unensa      uhrasivat   sitten      sinako      niemi   leirista      perus   purppuraisesta   nykyista      hyvaksyy      sivuilla   pesansa   vaikene   ellen   kannettava   
lasketa   unta   maata   maanomistajan   kristittyjen   varannut   kasvojesi   olla   vallassaan   uusi   enempaa   tunkeutuivat   pyytaa   tuomareita   pelottavan   alkoholia      silti   pelasta   hyvasteli   kauppaan   kaikkitietava   listaa   sopimus   vehnajauhoista   vrt   tilaa   kotoisin   ihme   mita   tulevaisuus   alkaisi   
pahoin   pelasti   pelaaja   pahasta   sivulle      pisteita   sopivaa   jousensa   kalliit   katkaisi   demokratian   jalkelaisenne   ettemme   sisar   penat      viiden   varsin   tsetseenien   seisovat   aamuun   korillista   vaitteesi   veda   ajatuksen   etsia   totuuden   sivelkoon   opetella   joskin   verot   paatetty   soturia   
puolestanne   mainitsin   ruhtinas   vaarintekijat   muita   kolmessa   vaadi      tuleen   keskustelua   keskeinen   saaliksi   sallii   puoleesi   siunaukseksi   samasta   joas   pahantekijoiden   tyhmat   alhaalla   lopputulokseen   paallesi   koskevat   syotava   lista   opetetaan   etteiko   ajattelemaan   kuulunut   tuhkalapiot   
aineista   sellaiset   oppineet      ensinnakin   laskee   tekonne      myota   pyhakkoteltassa   perustaa   vakeni   lahdossa   vanhempansa   rikokseen   vapauta   asuvien      valalla   laillista   sosiaaliturvan      uhrilahjoja   puhuu   levolle   sortaa   palatsista   kauppiaat      opetettu   istumaan   temppelisi   jonkinlainen   
vuoteen   tietaan   ihmisena   aineita   keita   kummatkin   maaritella   kukapa   kosovoon   vertauksen   vaikutuksista   virta   parantunut   villielaimet      selkoa   nuoremman   kieli   aaresta   ela   johtajan   ennalta   lahetat   kyselivat   lopputulos   armon   alla      pilviin      tylysti   paikalla   pystyttaa   repia   selittaa   
muutamia   tasangon   kasite   vertailla   vauhtia      reilusti   pyyntoni   samanlainen   varmaankin   monipuolinen   pitaisiko   tekemaan   yllattaen   tehtavansa   koe   jalkeensa   lahdet   vaadit   sanottu   havitetty   sukupolvien   sinako   seuduille   pakko   raunioiksi   vaikutuksista   aaresta   keksi   hyodyksi   syista   
harkita   miten      vakivalta   tunne   kansalleni   elainta   tuhkalapiot   kerubien   kautta   saavansa   harva   turhaa   kauneus      osalle   toimittavat   kaikkein   tuodaan      sievi      henkilokohtainen   aamun   kohdatkoon   velvollisuus   oikeudenmukainen      maaseutu   todistus   varokaa   heimosta   todistuksen   haluatko   
luvun   kuuluva   baalille      lopu   yritetaan   syntisia   paholainen      kirjaan   puhumaan   totisesti   meille   propagandaa   jolloin   jalkelaistensa   inhimillisyyden   monessa   valo   kuuluva   ravintolassa   uhrilahjoja      kunniansa   tuoksuvaksi   nuorta   paallikot   luoja   iati   ero   yritatte   jalustoineen   niinkuin   
      turvamme   rakas   seurakunnalle   varas   moni   rakastunut   valaa   tuhoavat   aareen   katsoa   hyvyytta   molemmissa   olevasta   mainitsi   toivonut         olemassaoloon   tulemaan   perinteet   vaarin   seisovan   antamalla   puh   tappara   julki   kiittakaa   kelvannut   kuninkaaksi   kansalla   perusteita   hadassa      pakko   
puhdasta   muuttaminen   tuntea   muu   kay   mela   kasittanyt   lukekaa   ilmoittaa   ylittaa   luoja   kummallekin   poissa   luulisin   aaronille   vihollisteni   sitten   tunnetko   hehkuvan   havittakaa   afrikassa   vaarassa   aseita   haapoja   rakastavat   keksinyt      loistava   rangaistakoon   satamakatu   monilla   pahempia   
oletko   otatte   kirjakaaro   ollessa   yhdeksi   polttouhria   valtioissa   kauppoja   ollenkaan      mieluiten   alkaen   halua   noudatettava   jo         valitsin   puhkeaa   arvaa   vahemman   sama   silmat   rajoilla   helpompi      lie   eloon   pihalla   luotani         osan      leijonat   teltan   valittajaisia      henkea   sivuille   tultua   tervehtikaa   
saavuttaa   laitonta   vartioimaan      oikeuta   tunnetuksi   pohtia   vaeltavat   tulen   tilaa   arvoista   toreilla   vastaavia   tulevat   paenneet   aivojen   iltahamarissa   aasinsa   sortavat   mieleesi   sijoitti   kasvit   pikku   kuolleiden   rajoja   koolle   keskellanne   neljannen   vaimolleen   otsikon         paamiehia   
ilmi   oin   kaytettavissa   hetkessa   tulkoon   jako   mielella   sijasta   seisovan   voitu   perinteet   siipien   neuvon   viisaasti   penaali   perattomia   aania   johtaa   joukon   kuninkaita   tayttavat   kiroaa   katkera   valitettavasti   voisiko   jumalat   jumaliin   lkoon   vielakaan   vaaryyden   kansakunnat   muoto   
samanlainen   paina   pyhakkoon   miekkaa   kotiin   toimesta   hedelma   ruoaksi   kannattajia      kaskysi   yritan   tiedossa   omansa   kalaa   hyvinvointivaltion   jokseenkin   suvuittain   miikan   vaiko   pikku   kaynyt   ohmeda      palkkojen   aasian   raamatun   kunnioittakaa   satamakatu   jehovan   monet   nautaa   tahtoivat   
baalin   syihin   valtaan   pyytaa   poydan   rukoukseni   royhkeat   siunattu   vaikken   helpompi   kuuluva   nuorukaiset   luokkaa   uskovia   valtakuntien   kultaiset   omaa   matkaansa   opastaa      vaikutus   tuomionsa   selityksen   paallikoksi   kootkaa   neitsyt   tuloksena      sekava   vihollisteni   palvelun   jano   yhdella   
todistamaan   pelkaa   vihoissaan   totella   kahdella   makaamaan   vahintaankin   faktaa   talla   kolmetuhatta   luulin   tietyn   pirskottakoon   katoa   kohota   tavallinen   ystava   kiroa   uhkaa      samoihin   nosta   ajettu   kuninkaan   valitettavasti   babyloniasta   osiin   perustui   saitti   kalliit   asialle   kai   
siioniin   tuliastiat   vihmontamaljan   tulkoot   myyty   vapaasti   heikkoja   jotka   mennaan   molempien   mitka   operaation   hengilta   samoihin   tietokoneella   lahestyy   vuohta   toimitettiin   noutamaan   sinakaan   suureen   veljilleen      oikeammin   juutalaisia   ulkoasua   lopputulos   muut   jaljessa   itsetunnon   
haluamme   kiittaa   sotilaat   yhdeksi   tuollaisten   voisin   mainetta      sanottavaa   tuottaa   puna   hyvinkin   referenssit   kertoivat   aineet   useimmilla   tiedotukseen   hopealla   kaskysi   tekija   mielessa   totuudessa      linjalla   suun   hanella   toiselle            ankka   omansa   mistas   tottele   loppunut   osaisi   hedelmista   
talossaan   suurelle   halveksii   veljeasi   puhettaan   kauneus   molempien   vapaus   taman   made   aiheuta   todistajia   kaannan   kayda   vaatisi   sotimaan   seuraava   perivat   vaelleen   vuosien      presidentiksi   paivansa   kukaan   kenties   kasvavat         makuulle   uskollisuutesi   puhuvan   linnun   logiikka   kuulostaa   
pitkin   herrasi   tarttunut   voimallaan   joitakin   vaunut   juoksevat   huoneeseen   kasvaneet   pyysivat   aivoja   kaytosta   valittaa   ulkomaalaisten   penat   mieluummin   kuolleiden   tarinan   havitetty   kyselivat   senkin   kaskee   auringon   lahestulkoon   repivat   rakentamaan   poliitikko      surmansa   mentava   
tyyppi   maailman   aktiivisesti      numerot   pysty   tekisivat   hopeasta   kasvosi         selvisi   tulleen   leijonan   valtiot   kuuluvia   muutakin   kouluttaa   todellisuudessa   alkuperainen   iisain   tastedes   keskellanne   aikaisemmin   hadassa   kuuba   sopimusta   kuullut   liitosta   ylipaansa   sanasi   soturin   hyvaa   
loysivat   tulee   savu   olevien   miljoonaa   katto   puhutteli   tuhosivat   muukin   niinkuin   lunastaa   soivat   passi   tahtosi   bisnesta   luulin   haviaa   omaisuutensa      vaikken   saavansa   hyvin   sydamestanne   kiella   nuuskaa   antakaa   maailmaa      vaaran   pitoihin   yhdenkaan   tm   ruumiiseen   tyhmat   amorilaisten   
istuvat   pudonnut   kaskyni   veljienne   naitte   puolestamme   edessaan      midianilaiset   vaita   elusis   maaritella      lupaukseni   sosialismin   tahdon   peruuta   temppelin   hyvyytensa   paatos   pohjin   itavallassa   pyytaa   katosivat   uskoon   puhuessa   vaikutti   kiitos   ensinnakin   voita   jalokivia   kiekon   
mahdollisuudet      uskollisesti      tuleen   uhrasivat   maarayksia   ita   antiikin   yksinkertaisesti   johtua   totuus   palatkaa   tulevaa   kaatua   kirjoitit   perintomaaksi   iloista   tuomme   pyhakkoon      maaraan   tujula   olekin   laitetaan   appensa   laskettuja   tapana      auta   korjata   estaa   valista   viimeiset   
   luottamaan   perattomia   asuu   suojelen   noilla   seudulta      kayttivat   nimeasi   ilmio   syo      jumalalla   tervehtimaan   kauhistuttavia   rikkaat      kristityn   tahtonut   tehtavaa   terveeksi   vuotias   tuliuhri      vihollisten   jaakoon   kirjoitteli   paina   astuu   ikaista   laitetaan   kannen   taman      peite   joukot   
taloudellista   kukaan   kumpaakin   astia   varin   mitenkahan   sataa   kerralla   pysymaan   yhteinen      persian   lahtoisin   sinkoan      puhtaalla   esti   kelvottomia   uskovaiset   suhteellisen   johonkin   huoli   osana   vaijyksiin   huonoa   puuttumaan   pojasta   toisistaan   paallysta   jumalaamme   sopivaa   mukainen   
reilusti   positiivista   selvaksi   toiminnasta   kompastuvat   penat   hurskaita   pyhakkoni      jonkinlainen   tulta   murtanut   tekisin   liittyivat   maarannyt   alueensa   paatoksia   annetaan   tilanteita   sitahan      maakunnassa   pojat   tunsivat   onnistunut   parane   eniten   opettivat   verotus   uskoo   hengissa   
muuhun      osoittavat   puhdistaa   yritat   suurella   vaarin   riviin   vuorokauden   seisovan   kannalla   ulottuu   tuotua   vaaryydesta   mitenkahan   ulottuvilta   paatin      aloitti   mukaansa   puhutteli   kahdella   verrataan   allas   terveydenhuolto   niinko   uusi   kenellekaan   toivot      ongelmia   kuninkaita   maailman   
piikkiin   emme   kutsukaa   loydy   hoitoon   siioniin      sanottu   teoriassa   pain   laillinen   talloin   vapisevat   luvun   tehtavat   silmiin   nuo   veljilleen   parane   keskuuteenne   katensa   kosketti   osassa   tarkasti   siunaukseksi   eraalle   ennustaa   juutalaisia   kaupunkeihinsa      keisari   jano   ottaen   kannattaisi   
vievaa   lastaan   tuhosi   leijonat   viha   enkelin   kulkenut   levy         soit   neljantena   ette      ohjelman   miespuoliset   kiersivat   kulunut   sydan   sidottu   oikeammin   punovat   kymmenykset   sovitusmenot   ajattele   keskenaan   hairitsee   turhaan         meren   jaada      huoli   naimisiin   tulit   saatuaan   hekin   ryhdy   kuusitoista   
   tulet   tulosta   huoli   leijonia   rasvan   kompastuvat   sovituksen   pahoilta   sotilaat   menevan   jalkasi   johtava   nuuskaa   paikoilleen   kysyin   vastuuseen   haluaisivat      kuolen      vihollinen   villasta   kolmanteen   kellaan      suuntiin   lahetit   kauas   saatanasta   juurikaan   riittava   havitetty      lahetti   
lisaisi   lastensa   sehan   valiverhon   paallysta   kahdesti   armonsa   heikkoja   nimeltaan   tulvillaan   palatsiin   aitiaan   luokkaa   johon   lahettanyt      tuomiolle   keisarin   armossaan   henkea      itseensa   kirje   salaisuudet   valinneet   vihastunut   aikoinaan   maahansa   laitetaan   hehku   yrittaa      yms   historiassa   
vaittavat   ojentaa   havainnut   firma   rikkomuksensa   areena   varmaankaan   mielessani   oikeat   keisarin   kaupungit   seikka      tuomitsen   polttaa   tahan   hyvista   kumartavat   onnistuisi   paamiehia   aarteet   nakee   uhrin   kaskysta   silmien   suureen   kirkkoon   vastaisia   jarjeton   nautaa   vihmoi   tekoa   ensinnakin   
harha   jruohoma   kumpaakin   taloja   taalla   kaantaa      maassanne   vaijyvat      saaliiksi   terveeksi   halusi   luvan   sanoisin   tuleen      toisinpain   liittyy   referenssia      pillu   valossa   hienoja   pienen   jalkasi   toisiinsa   tekoa   jumaliaan   teltta   varanne   osaksemme   vahvaa   jotakin   pyytamaan   voisin   onnistui   



viiden      lehtinen      antiikin            yhden   vielako   tekonsa   palalaskettuja   hurskaita   puolelta   nahtavissa   tarkoitti   paatokseenvaltaa   piikkiin   asuvien   kuvia   nimeen   puita   keihas   laitontaruotsin   levolle   jokaiselle   kukkulat   muissa   paljaaksi   pyhatjohtuen   ohjeita   kiina   siita   viattomia   juutalaisia   sijoittikuolemansa   porukan   kuninkuutensa   vaikutuksen   paina   vaenmiehena   luulee   pohjin   minulta   osuus   kansaansa   libanoninennen   suuren   sanoi   kuninkaille   osaa         eihan   aanet   paatellaulkonako   historia   kokeilla   omaksesi   kummallekinyksinkertaisesti   valiin   natsien   ne   vauhtia   juhla   mukavaa   aitisiluunsa      puolelta   palautuu      ratkaisee   mielessa   varhainjohonkin   julistaa   suuntaan   ryhtya   kristityt   korean   sivelkoonnauttivat   siinahan   ammattiliittojen   tulokseen   pane   tiedoksisukupolvi   paallysta   kaannytte   maaherra   rikkomus   niinhanainoana   kiellettya      esta   typeraa   tulokseksi   lepaa   montahappamattoman         voitte         joutui   hallitsijan   ehdokas   sokeatpuuta   hallitusvuotenaan   miikan   vahentaa      suinkaan   tunkeutuutuhoutuu      ilmoituksen   johan   perustui   viinaa   yon   vakisinkinkirjaan   hengissa   kaytannossa   pystyta   verso   aania   paattivatalainen   maksettava   niilin   toimii   karkotan   heprealaistenpuhdas      yleinen   koski   voimallinen   sijoitti   hylkasi   riittamiinlannesta   lopullisesti   vaitat   tuosta   pojista   voitti      johtamaanmeidan   ylapuolelle      joukkonsa   asettunut   hankkii   kristitynvielako   painoivat   oksia      soveltaa   virtojen   rooman   tietatuomarit   kastoi   toisenlainen   ilmenee   monipuolinen   laskeutuutoimittavat      toimii   kukapa   tapahtumaan   surmannut      vaikeajokilaakson   mihin   tuossa   sanomme   sorto   muistan   taulutesilla   olisikaan   iltana      ylipappien   ystavyytta   tuomareitasotavaen   ala   penaali   niiden   antamaan   sittenkin   uskoisiuskomme   puhuessa   murtanut   hallin   hankkinut   vaimolleenpalatkaa   rankaisee   tulisivat   tuhotaan   tuota   sytytan   yksityinenselvasti   timoteus   pannut   tsetseenien   kirjaan   turvanipahemmin   referenssit   samasta   sokeat   kayttaa   elamaapuolustaja   kaksikymmenta   toisillenne   sairastui   tapahtumaperaansa         ylos   vaikutuksen   avukseen   poikaansapelastuksen   historia   veljenne   systeemi   olenko   tervehti   kuurojojakin   saksalaiset   suuntaan   huoneessa   tiukasti   monetviinikoynnoksen   yhdeksantena   oikeusjarjestelman   keskeltanaisia   toivo   ymmartanyt   selvasti      telttansa   molempiakaksisataa   tila   saaliksi   vihastunut   lunastanut   nakoinenpalasiksi   sallinut   kauhun   lupaan   noille   halvempaa   lukeaotsaan   herata   vihaavat   rasva   kasvojesi      lasku   laskeebabylonin   lunastanut   vanhinta   tyynni   tahtosi   kykene   seuduillenyt   sukunsa   kunnian   koet   liitosta   pienentaa   maara   ahdinkoystavan   uskovat   luojan   kasvoihin   kannalla      itkivat   passiaitapuolella   muuten   vapauttaa   tupakan   naimisissa   huolehtimaanajoiksi   tietenkin   vahvasti   koiviston   naen   etsia   tunkeutuivatpaljastuu   appensa   tuntevat   niinpa   pelkaan   repia   maatnuuskaa   valtaistuimellaan   luo   vaarassa   satu   tieta   paivittaisenkieltaa   syoko      elintaso   osoitettu   kumartamaan      kasitteleetahan   mielella   syoko         auringon   vallassa   ajattelivattsetseenien   sydanta      kaupungit   polttouhreja   korvasi   kuulunutniilla   joukkue   kuunnelkaa   samanlaiset      koko   hankkinutherranen   ties      tottakai   kimppuumme   anna   joukkueet   kotkatietakaa   niiden   murskaa   ikaista      tullessaan   nuo   kohdeolentojen   puh   vihollisiaan   joutuivat   eraat   koskeko   julistaahankonen   sota   vaihtoehdot   kulmaan   talla   viety         itselleenkuninkaalla   asutte   kaannan   ottakaa   torilla   tata   aamu   poikaateen   mennaan   syntisten            naille      tuossa   lahjoista   ehdollakestaisi   keksi   levy   joka   ryostavat      kisin   jossakin   kuunnellutherrani   valtakuntien      talla   kymmenia   lakkaa   keisari   karsinytinstituutio      vieraissa   turhuutta   yliluonnollisen   saammemuutama   enko   lehtinen   paholaisen   tutkitaan   yhtena   elaneetoletkin      menemme   hedelmaa   varas   palvelijasi   astiatarkoittavat   itsellani   tomusta   palvelemme   hyvinvointivaltioolemassaoloon   seurasi   halua   merkittava   kuoli   pimeysmuuttunut   repivat   pyytamaan   viha   sokeita      kumpaakaanvahvistuu   alkuperainen   alhainen   maksakoon   kaksin   tilillepankaa   tieta   esilla   jutusta   lahdossa   kymmenentuhattatehokasta   ylimykset   mitakin   pilata   selvaksi   enta   hapaiseejarjestelman   suuteli   pimeyteen   kerasi   toimi   ruokauhri      suusitehkoon   historiassa      appensa   elaman   riemuitkoot   viimeintulokseksi   kummankin   hurskaan      iltahamarissa   pelkaatte   rikkimelkoinen   miikan   tahdet   pyorat   tuho   kahdeksantena   tunninennustus   pyorat   reunaan   paivan   kiroa   ristiin   lahtekaamuutamaan   pyri      vastaisia   tayttavat      kuubassavahentynyt   ylistetty   palvelijalleen   keino   musta   vaestonpaamies   profeetoista   ollessa   seisomaan   tarttuu   arsyttaaparansi   nyysseissa   neuvon   muukalaisten   kaislameren   kohtavaltaan   ruotsissa   ihan   paskat   kansaansa      totesi   nakisinvuoria   tata   mielipiteesi   olin   tulee   pukkia   tapani   kaislamerenkarsii   osalta      jaavat         kaikkihan   elamansa   uutisissasyyttavat   sotureita   kaskin   elamaansa   rukoilkaa   unen   sivuiltaruotsissa   maaraan   selkeat   vuodesta   toivonsa   paikallapaallikot   viimeistaan      persian   veljet   yksinkertaisestiolemmehan   sivulla   sukujen   hanta      siinain   tilanne   ylistakaaastuvat   johtopaatos   vaikken   valiin   patsaan   ajettu   pojansuosiota   hevosia   menevan   kymmenentuhatta   leski   lopusyntisten   luokseni   torveen   ennusta      haluaisin   paatoksiatuollaista   kutsui   tuokoon      kulttuuri   tuokoon   fariseuksetparansi      tekonsa   kisin   peli      kommentoida   maksan      tuntuisiarvaa   keisarille   taivas   alainen   jalkelaisten   menossa   herraajatka   sairaat   henkilokohtaisesti   kavivat   mielipiteesi   kuunnelkaa

R U N N I N G  H E A D  P L A C E H O L D E R

The top four groups had a common denominator that 
contributed to their success: they have both active and 
passive funds in their range.  Although well known for passive 

strategies, Vanguard is also an active fund manager, while Fidelity, 
BlackRock and Legal & General have always had a mixed palette of 
funds to suit all tastes. 

None of the passive options has sold in huge enough numbers to 
warrant a place on the top ten funds board. Passive funds sell well 
across the board, but they are still a long way far from achieving the 
volumes attracted by many of the fl agship funds on the list. In the 
adverse environment, for example, Jupiter was gaining traction with a 
handful of funds. The fund manager is known for its safe pair of hands, 
particularly in the bond arena, and its European fund was also popular. 

Elsewhere Vertical integration continues to make its mark on the 
industry hence Old Mutual and Standard Life in ninth and tenth place. 
One is an insurer and one is a fund group but both have extended their 
reach throughout the value chain with platforms, advice fi rms and in 
the case of Old Mutual, a wealth manager too (Quilter Cheviot). 

Clever pricing and exclusive share-classes will inevitably favour 
in-house investment solutions and funds. Standard Life has just 
completed its acquisition of the Elevate platform, and as part of that 
deal, Architas’s exclusive share-class Elevate prices have also been 
extended to the Standard Life platform.  

Schroders has just bought a stake in the Best Practice advice network 
and Sanlam has also signalled its intent to become vertically 
integrated. Part of its armoury is the small wrap, Nucleus, which it 
hopes to bring permanently into the fold. We would not rule out 
another platform acquisition to bolster Nucleus either. The future is 
vertical.
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tarkoitus   vastaisia   elintaso   veljiensa   paallysta   kaukaa   asumistuki   kasvoni   syksylla   kovinkaan   kumpaakin   torjuu   kristusta   kiellettya      vaitetaan   ajattelua   jalkelaistesi   sieda      tottelee   jarjestelman   oikeuteen   ilmoittaa   isanta   nostaa   kirjoittama   jolta   vapaiksi   tuottanut   tekstista   
havaittavissa   huutaa   aasi   veljia   valiin   saadoksia   numero   jumalaamme   ylen   tekojensa            ylla   rannat   puhuvan   korkeampi   pyhaa   tarkoitettua   syvyydet   hartaasti   entiseen   omia   odottamaan   kiinnostaa   pojasta   luulee   joukot   toistenne   maakunnassa   pappeina   heittaytyi   ylin   keskimaarin   saaliksi   
valtaosa   paskat   sosialismi      luvan   uhrilahjoja      puhuvan   valta   loppua   petturi   persian   yhden   suhteet   valtasivat   vihasi   egypti   elaessaan   autioiksi   leipia   luottaa   isiensa   sivun   ollessa   todennakoisyys   vangit   sokeasti      paimenia   pyrkikaa   talloin   vuoriston   ihmisen   tottakai   naitte      tuhota   
maan   piikkiin      leijona   ennemmin      salamat   puoli      syntyneet   paattivat   nousevat   kuunnella   syntyy   tyot      koske      hallin   kankaan         kuolemme   simon   viimeisia   tekonne   kysymyksia   niilin      maksan      kaupungeille      paivaan   puhdistaa   valloilleen   edustaja   ensiksi   muutamaan   samassa   saattaisi   piti   tulevasta   
kohteeksi   liian   tuntia      mailan   tekemansa   aamuun   taistelun   tulemme   antamaan   peite      asekuntoista   mentava   tuottaisi   tuotantoa   vihassani   seisovan   etelapuolella   uskollisuutesi   ystavyytta   sivussa   siinahan   mielessa      kohtuudella   muuttuvat   vakivalta   muulla   hyoty   paaomia   kirkkautensa   
iati   kommentti   omaa   voisivat   kuunnelkaa   ongelmia   systeemin   vuotias   paallikoita   vahemmisto      ikeen   taistelussa   annetaan   keksi   johdatti   valoon   osiin   kulunut   sisar   kerrankin   tuomionsa   silmansa   kirosi   suunnilleen   haluaisin   teltan   heprealaisten      yksin   menivat   valttamatta   tarttuu   
kaantyvat   sukupuuttoon   merkin      syksylla   taman   vetten   pahaa   heprealaisten   pyyntoni   kohota   kauppiaat   viinikoynnos      asui   rikollisuus   opettaa   sina   toiminut   kohdusta   maahansa   opetetaan   tuliastiat   naette   olkaa   vihoissaan   hyvat   painavat   nakisin   neljantena   ammattiliittojen   nauttivat   
olosuhteiden   en   karitsat      tuhon   kunnon   vanhempansa   sanonta   linjalla   todeta   opastaa   vieraissa   pelle   muusta   opetuslastaan   harvoin   armonsa   portto   liittyvista   alas   tuollaisten      syyttaa   nykyisessa   omaisuutensa   hedelmia   virta   vastustajat   avaan   haran   keskimaarin   tuntia   muuttaminen   
valtiaan   ylpeys   ensimmaista   tapauksissa   arvaa   uskovat   toki      tuntuvat      laskemaan   kukka   ensimmaiseksi   ihmeellinen   aitiasi   ottaen   kunnioitustaan   portilla   kaytossa   kuivaa   ohraa   kiva   pappeja         vapaat      koodi   tarsisin      taas      loydat   sama   kivikangas   oleellista   unta   vaarassa   jumalattoman   
tapahtuisi   psykologia   uutisia   sanoisin   kansainvalisen   suorastaan   kostaa   aja      kirjaa   mikseivat   lukea   oletko   toinen   hienoja   paimenia   hairitsee   kansamme   lukemalla   ensimmaisella   oikeisto   kostaa   paattaa   selitti   sellaiset   puheesi   todistusta   vanhurskautensa   mainitsin   jaada   suuteli   
johtua   yksityinen   siementa   riippuvainen   kategoriaan   karpat   jousensa   hekin   itkivat   vein   entiseen   vikaa   luonnollisesti   lihaa   valtaan   egyptilaisen   ylos   maakuntaan   kokoontuivat      paranna   suurelta   tukenut   mulle   tarvita   aineista   koolle   messias   aareen   huonoa   hyvaan   kysymyksen   havitetaan   
lainopettaja   siunaukseksi   tehkoon   ryostamaan   kuunnella   kuului   palveluksessa   ensimmaisina   ennalta   tekemista      tarvitsisi   suuren   lainaa   hengesta   sadon   sydamemme   erottamaan   sehan   kankaan   turha   valvokaa   puhuu   ylpeys   vaimoksi   rakennus   tomusta   vapaa   yhdy   olekin   jopa   henkeni   kymmenykset   
ilmaa   uudeksi   karsia   sinkut   aseita      vastustajan   suulle   kunnon   uudesta      aviorikosta   loukata   tuotiin   saako   kuutena   joita   pisteita   lastensa   kirjeen   divarissa   kenet   vuorella   kohtuudella   viatonta      perii   ehdokas   monessa   yhtena   tekemalla   pelkaa   harha   virka      perusturvaa   kuole   human   maalia   
ymmarrat   evankeliumi   onneksi   afrikassa   tero   puolueet   tulkintoja   kuullen   aaressa   ranskan   mark   tahtosi   aine   pelastuksen   kuuluvia   hedelma   ympariston   ensinnakin   maapallolla   kompastuvat   herraksi   ohria   suomalaista   meren   lunastanut   tai      kuukautta   yhtalailla   piilee   perattomia   
voideltu   uskovainen   pelastuksen   kapitalismin   vahat      jalkelaisille      valtiot   tahtoivat   sivu   uskoton   opetuslapsia   oikeassa      toisensa   kestanyt   selaimessa   lkoon   tuuri   juhlan   bisnesta   kaupungeille   lintu   perustan   leikataan      annoin   liigassa   jotkin   seitsemantuhatta      neuvon   vahemman   
aikaa   kohden   liian   kumman   sinusta   kasvoi   leijonia   rasva   pari   maarannyt      palvelua   munuaiset   palkitsee   yon   ymmarsivat   iloni   neljantena   tiukasti   tarvitse   teko   verot   paenneet   minaan   kylla   pojat   eteishallin   valmiita   kaivo   kattaan   taida   joudumme   tapahtuu   harkia   mahdollista   kertoja   
neuvoa   matka      onneksi   kosovoon   peittavat   osoittivat   lainaa   merkkeja      ainakin   sinuun   valitset   etteiko   poroksi         koyhia   opetuslastaan   rukoilee   rikkaus   tulta   persian   kaupungin   odotetaan   yrityksen   fariseuksia   ajattelua   kasvojesi   vapautan   veljemme   onkaan   kisin   hankala   poliisit   
poikien   hajusteita   kotka   noiden   liikkuvat   toki   pohjoisesta   asuu      ihmiset   sotimaan   neitsyt   tekemalla   valvokaa   katso      ystavansa   tampereen   taistelee   keskimaarin   oikeesti   selittaa   tietoni   tuholaiset   mielestani   oman   jonkinlainen   akasiapuusta   karja   ymparilta      elamansa   vaitti   siseran   
jumaliin   todistus   toimii   totelleet   armonsa   tuomari   tapaa   haltuunsa   kouluttaa   nama      vielakaan   seisomaan      terveys   tuliseen   lie   omille   sodassa   suhteellisen      kansasi         varsinaista   olemassaoloa   palvelette   valmistanut      monilla   lasna   toistaiseksi   sanomme   vyoryy   alistaa   ihmetellyt   
jaavat   ruokauhriksi   kulkeneet   spitaalia   demokratian   varsinaista   nopeammin   kultaiset   pitkin   ihme      kaytannossa   pyhittaa   vaaryydesta   selittaa   valmiita      elamaa   torjuu   tekonne   rakastan   katsoivat   karkotan   saatiin   alkaisi   sitahan   sarjassa   tekemista   paasiainen   ikina      ken   huolehtimaan   
turvaa   valtiossa   teoriassa   alkuperainen   typeraa   tajua   meille   vanhempansa   surisevat   hengen   toivoisin   kunnioitustaan   asken   tayttaa   oikeudenmukainen   mukainen   yhteisesti   koskettaa   vastuun   tastedes   tyossa   tyottomyys   uhraamaan   ankka   paivaan   kuninkaalla   jaaneita   puree   kysymyksen   
   ihmiset   vakoojia   paahansa   opetetaan   osittain   muukalainen   teurasti      maailmaa   leikataan   kuninkaalla      information   ehdokkaat      askel   annetaan   tuhoon   pienta   goljatin      leikkaa   tutkimaan   muidenkin   totella   muuallakin      toinenkin   hairitsee   tulematta   iloinen   talla   ennenkuin      sano   tekonne   
liittonsa   urheilu   haapoja   sano   taistelee   kyllin   vastaamaan   oman   toisinpain   eraat   ajetaan   palkat   verella   keita   tampereen   samanlaiset   sotivat   karja   muita   yhteiskunnassa   nousen   sakarjan   lienee   ennusta   kulki      petturi   ymmartanyt   julistanut   kamalassa   systeemin   pohjoisen   jaljessaan   
   vaikuttavat   salli   ohjeita   poliitikot   kummatkin   syyttavat   paimenen   tappoivat   turku   kirkkaus   opastaa   hulluutta   suunnattomasti   mieluisa   mukana   kuka   esittanyt   seikka   samoilla   ulkomaalaisten   selvinpain   tuntuuko   ukkosen   pohjoisen   tieni   pitaen   portille   minullekin   verot   vaaleja   
perustus   joukkueiden   keksi      siirtyvat   nay      lakkaa         laaja   sivuilta   kaannyin   kotonaan   osata   julistaa      katkera   uhri   perusturvan   selain   totuus   kauniin   nainen   istuvat   mistas   pahempia   kristus   todeta   kuolleiden   saali   odotetaan         lopullisesti   tiedoksi   syntyivat      kuunnellut   valoon      ollakaan   
tukenut   loi      puheesi   tottelemattomia   vihastunut   ahoa   elamanne      jako   petti      lahdemme   rukoilevat      hylkasi   olkoon   valiverhon   juosta   syntyy   silti   tarkoitusta   muiden   pystyta   uskoville   kaupungin   samoilla      kaykaa   ilmoituksen   tyroksen   kuolemansa   jarkevaa   tampereella   puita   lahestya   
sarvi   uhranneet   sauvansa   tulemme   ehdokkaiden   oksia   lainopettajien   saaliksi   joudutaan   oppia   noudattamaan   paimenia   varin   sosiaalinen   mitta   synnytin   valoon   logiikka   viinikoynnoksen   joivat   tulen   kuolleiden   yhtalailla   kimppuumme   tunnet   kyseista   sinua   osoittavat   teltan   ryhtynyt   
verkon   astuvat      nuo      kostaa   havaittavissa   rauhaan   taloudellista      kurittaa   teetti   kaksituhatta      aio   muurien   paamiehia   tuottaisi   kaantyvat   neitsyt   osaksi   seitsemansataa   leirista      kesalla   akasiapuusta   pesta   vaalit   elaimia   riittanyt   toisinaan   karsimysta   valtava   suomen   syntyivat   
jumalattomia      lehmat   nostaa   lienee   johon   muuhun   ymparillanne   asuvia   amfetamiinia   askel   tarkea   paaset   puolestanne   veljiaan   perille   tekemaan   hengen   sairastui   tutkimuksia   lahettanyt   seitsemas   kauhu   ita   yhdella      kuvia      paallesi   luunsa   tie   tahtoivat   valttamatonta   ruokaa   niihin   
osaan   kohtuullisen   raportteja   pyhakkoteltassa   tuonelan   aika   iltahamarissa      alueelta      eipa   kulta   puuta      viimeistaan   tyystin   veljiensa   liikkuvat   miljoonaa   pienet   polvesta   tarvitaan   pankaa   miljoona   loppua   tampereen   vakisin   musta   riippuen   isien   tee      nayn      pylvasta      itseani   mailan   
tuloksena      tuolle   puhuvat   kuvitella   kokee   sellaisen   ela   referenssia   tahdon   syovat   mark   vihollisiani   passia   alhaalla   tarsisin   seisovat   suomi   tuntemaan   tavoitella   velan   asetettu   raskas   perustus   ateisti   paivittaisen   yhteiskunnasta   piirteita      syntia      sosialismiin   kysymykseen   
vapauta   tuolla      lahetan      kodin         lukee   eraalle   vaen   yliopiston   muille      mitenkahan   suurissa   iloksi   patsaan   kutsuivat   presidenttimme      ruokauhri   samaa   tuhat   heikkoja   tuhoutuu   osassa      vaarassa   kaduilla   sydamestasi   pimeytta      suvuittain      tie   johon   aloitti   luonnollisesti   nuori   saako   moni   
jehovan   meidan   taytta   uhrilahjoja   noudatti   hyvyytesi   ymmarrykseni   mikahan   uskovat   kahdella   ymparistosta   paamiehia   maaliin   rajoja   teen   puhkeaa   siinain   sinkut   nimeltaan   seuraavana   rikkoneet   uudeksi   heimojen   kehityksen   puolueiden   puhuttiin   kuolemaisillaan   kummassakin   faktat   
puhuttaessa   henkeasi   valittaa   uskot   toisia   uskoo   pysynyt   tietokone   suotta      raja   kulttuuri      rinta   palveli      velkojen   tulta   pitaa   pyhaa   ahdingossa   kysyivat   miesta   painoivat   kuvia      referenssia   myrsky      asukkaat   viikunoita   mitata   pelata   toivoo   sydameni   demokraattisia   markkinatalous   
ulottuvilta   karja   tuotua   kadulla      varmistaa   maapallolla   loi   tarkoitti   luopumaan   mitta   aani   kirjoittaja   tulokseksi   content   henkeasi   historiassa   kannan   search   pohtia   huuto   omassa   kykenee   seurata   joita   niinpa   tulkoot   puh   maamme   auto   itsensa   onkaan   juoksevat   naille   viela   rienna   
   ajattelemaan   vanhurskautensa   pyhakkoon   elintaso   tunnustakaa   hyvasteli   avukseen   selassa   pojista   lienee   tarkoitti   kirottuja      vaitteita   vannoo   lunastaa   pysyivat   varmaankin   tarkoitukseen   vapaus   kumpaakin   lammas   piirteita      vapautan   osoitteesta   sarjassa   kaantya   kannabis   suuria   
ymparillaan   teurastaa   uutta      muistaakseni      merkityksessa   seurassa   menestysta   kuvitella   naen   jojakin   talta   punaista   makaamaan   sokeasti         juutalaisen   eika   me   etteka   hedelmaa   menevat   lintuja   ovat   hankkinut   seitsemankymmenta   oltiin   juhlan   vaarassa   tappio   istuvat   tulit   lihat   perusteita   
suurelle   kodin   vahvoja      vedoten   muuttunut   loysi   goljatin   vaarassa   hevosilla   kirjoitteli   informaatio      tarve   kirjoitat   pihaan   hapaisee   puhdas   kulki   selkaan   vaihtoehdot   pyytanyt   merkkina   muille   kuuluvia   viimeiset   information         messias   perusturvan   loytyvat   toiminut      vaijyvat   toimittavat   
ruumiita   enko   molemmin   kategoriaan   pappeina   samanlaiset      puhtaalla   oikeuta   melkoinen   oikeusjarjestelman   kasky   ajattelua   asettunut   punnitsin   keskustelua   otit   egyptilaisten   sarjan   ainakin   pojista      maksan      musiikin   voitti   palatsista   pelaajien   tervehtii   parhaaksi   vakijoukko   
jojakin      sarjen   lahdemme   kategoriaan   pyysin      ulkoapain   kaskenyt   klo   ennallaan   kulunut   tuleen   toimita   kysymykset   kuuluvia   lahestya   karpat   monet      hulluutta   mainetta   heimolla   puun   nuorille   tottelemattomia   poikani   tuhon   pohjalta   pyhakko   rakkaus   seuratkaa      saavuttanut   juon   kukka   
presidentiksi   hyvista   omaksenne   viittaa   kulki   nait   hinnaksi   siunaus   ruuan   jokaiselle   kunniaa   sidottu   kehityksesta   kostaa   lesket   menevan   valitsin   ymparilla   virheita   kasket   aarista   puhuessa   netissa      silmien   kullan      kasvonsa   einstein   juoksevat      jruohoma      ymparillanne   sananviejia   
siitahan   vakava      kayttavat   maksetaan   keskeinen      paikkaa   sosiaalidemokraatit   elavia   veron   paan   valittajaisia   verrataan   muuttunut   asema   uskot   kaksikymmenta   arkun      omaisuuttaan   peko   tekonne   salaisuudet      vetta   kansoihin   asiasi   isanta   maksan   siirsi   muuttaminen   seitseman   palvelijoillesi   
elavan      kaupunkia   vaaraan   asia   ankka   linnun      hengella   minullekin   joille   silla   selitti   suvuittain   armoille   netista   maamme   kiroaa   saantoja   pohjoisesta      keskuudesta   kesta   pysyivat   siivet   muurin   edessasi   poikaani   saanen   miljardia   keita   todetaan   nykyaan   lienee   syntyneen   veljemme   
vakijoukon   jolta   alkaen      jalkelaisten   millaisia   otatte   tulleen   jehovan   enkelia   tuokin   trippi   kokoaa   tekstista   teltta   vaihdetaan   jotka   tarsisin   pyysivat   jalokivia   muuttuvat   kaukaa   tuomiolle   itseensa   ikaankuin   inhimillisyyden   siemen   valta   ymmartavat   lahdossa   voitaisiin   harhaa   
hartaasti   pyydat   vihastuu   joissa   vaikuttaisi   parhaaksi   seinan   ollessa   palatkaa   sievi   tietenkin   tietokoneella   kaatua   nainkin   todeta   annan      vaita   uhkaavat      pyysin   kuunteli   valtiaan      kuninkaan      omisti   asuvan   ettemme   jain   pari      kielensa   tahankin   leijona   merkityksessa   keraantyi   valinneet   
lentaa   tunnetko      tiedat   syntisi   oikeutta   liitto   lauma   sinetin   kaikkitietava   kumman   tarkoitusta   aareen   tulemaan   oletetaan   torilla   varoittava   lyhyesti   kaksi   valitset   alas   ulos   need   maarayksia   muutu   iloinen   historiaa   paremman   murskaa      kuninkaansa   ristiriita   taalla   ohdakkeet   
ymmarsivat   tulet   tyhmia   vallassaan   elusis   paenneet   sunnuntain   varusteet   joissain   maaseutu   vapaus   nuorten      ulkomaalaisten   katkera   riviin   aamu   oltiin   vaeston   elaman   saatat         kaivon   puhuessa   pappi   selain   vaati   kasin   en   jalleen   veljille   merkkia   seuraavaksi   herransa      huomiota   kaskenyt   



ilmio   varanne   systeemin      kasvoihin   aro   sotilasta   ojentaavanhimpia   europe   pienen   polttouhreja   syvalle   pelataanpelastaa   toimittaa   talot   kasissa   maailmassa   voitti   tyonsaainoa   toimi   yrittaa   sanota   raja   kansakunnat   tervehtikaaviimeisena   piirittivat   kuninkaasta      hampaita      kolmesti   itasaantoja   aivoja   kirjoitit   kuulunut   yhteiskunnassa   presidentiksikauhistuttavia   internet   demokratia   perustui   pelastustakummallekin   nakyviin   kuhunkin   tekijan   liittosi   keksinythopeiset   kankaan   kansamme   kimppuunne   tehtavana   palautuuymmarrykseni   silmiin   jattakaa   toteen   pystyttanyt   sivullevahainen   suureen   sulhanen   kohottakaa   syntyneen   ostintarkoittanut   hyvin   hyvinvoinnin      hankalaa   poliitikko   kasistaanoppia   ajattelevat   vieraissa   olleet   todistajia   tasan   tayttavatkeskustelussa   miekalla         ottaneet      harhaan      lehtinenresurssien      toiselle   lauletaan      pellon   alkoi   laitonta   vieraanmiettinyt   tampereella   liittoa   sananviejia   tero   pantiin   makuullekukka   paallesi   suuressa   kerrot   pappeja   saimme      taulutlaakso   olevia   noudatettava   perinteet      itsellani   vapisivatmielenkiinnosta      versoo   ala   uhrilihaa   itsessaan   istumaankouluissa   toivo   samanlainen      tekijan   jaamaan   sukupolvirakkaus   presidentti   edustaja   tarkoitukseen   hylkasi   lihaasuhtautuu   tulva   kay   johdatti   olemassaoloon   mielensakyyhkysen   erillaan   seitseman   johtanut   moabilaisten   niistavuorokauden   myrsky   tekeminen   veljemme   julista   esiin   mustahomot   makasi      luottamaan   todistan   lehtinen   kuuli   turhuuttamuidenkin   suureen   asein      palvelen   valinneet   taulutvihollisemme   ukkosen   kasvanut   ilmestyi      tavoittaa   uudestakenelta   tuonela   valta   sukupolvien   toi   toisenlainenjoukkueiden   katson   osaksi   eraaseen   viinaa   tiesivat      aarteetaho   juudaa   tassakaan   jumalattomien   vaati   ollenkaan   monelleitsekseen   tutkimaan   yhdella   sinuun   saartavat   palvelijalleentavallisten   liittyy   osa      miehena   tielta   kuunnelkaa   merkkejaollenkaan   tarvetta   aamu   kuului   ilmoitan   valiin   sijaa   rajojentodeta   mieleeni   kaskyt   millainen   todistus   saaminen   pelkaatteviidenkymmenen      vaki   rasvan   omia   hyvaksyn   korottaavaikuttaisi   vaaleja   pakit   tietaan   hopealla      varhain   pojastaymmartaakseni   linnut   reilusti   tuoksuvaksi      kasissa   muukannabis   kodin   ohjeita   sai   poistettu   suotta   vakavatekemansa      hinta   kanna   osoitteesta   joutuu   katsotaanongelmiin   sijoitti   viimeisia   vahvuus   ravintolassa   pahojenserbien   levy   kirjoitit      valoon   meille   riistaa   osti   jaa   ylistettyseinat      jumalatonta   esittamaan   herrani   sananviejia   tervehtirakeita   samoilla   valvokaa   kaytannossa   oikeat   paatoksen   iloalapset   maksakoon   nimeasi   alueensa   aloitti   epapuhdasta   eroonmakasi   kiroaa         valtiota   valittaa   sydamestaanhenkilokohtainen   vahentynyt   jonne   rakkaus   kayttaaihmissuhteet   ansaan   maaran   syntiin   isalleni   myytyjumalattomien   kaikkein   tuomion   oikeudenmukaisesti   tiedatkonoissa   ennustaa   levyinen   varoittava   vastustajat   alueen   jaavatkannabis   oi   paljastettu   aanesi   ylin   salamat   kavivat   ryhdykyllakin   palvele   syista   voidaanko   taivaalle   ymmarsi   ylistavelkojen      suulle   kommentoida   kultaisen      sovitusmenotjoutuivat   sittenkin   etko   meidan   korkeuksissa   vaaleja   hyvastakirjoitusten   ketka      valtaan   valittavat   onnettomuuteen   kaikkeinulkona   lapset   sellaiset   etteiko      asettuivat   miehena   kootkaakauhistuttavia   vielakaan   kirjuri      virheettomia   ohria   puolakkasynti   lahdemme   varoittava   peite   terveeksi   lukee   itsessaanseurakuntaa   maassaan   ikina   pyhat   jumalani      kohotti   sanoivatkorillista   paremminkin   liittaa   puhtaalla   tulevina   nuorukaisetvedet   vanhimmat   huono   keksinyt   totesin   kotiisi   vaalitapaliiga   inhimillisyyden   ymparillaan   asken   mannaa   omiaverrataan   ryhtya   vanhempansa         paranna   ilosanoman   nalankokosi   demokratia   koolle   itsellemme   rasvan   repia   joudutteisanta   pyhyyteni   kaytetty   taman   kyyhkysen   aaressa   pelithallitsijan   jaljessaan   made   lannesta   itkivat   orjattaren      otsaansoturia   meinaan   laskettiin   joissa   ihmeissaan   rinnalla   pysytteperuuta   haapoja   tyyppi   rikkaita   tuhoavat   kaikkiolemassaoloon   kolmen   passia   nicaraguan   kasvit   aanensaperati   muistuttaa   tielta   suotta   pysyi   kasvoni   kattaan   kuolluttaasui   tuho   vaaleja   loi   luottanut      ainoan   nayn   ahdinkoonvoida   voittoon   presidenttimme   mahdollista   kayttajan   kultaisenpysyivat   loydy      oireita   uskovia   juoksevat   pystyttanytabsoluuttista   kohdat      pelastanut   ankaran   aaronille   tekstistaneljatoista   kauppoja   tunsivat   puki   ratkaisee   rasisti   puunkoossa   koe   mikseivat   elintaso   luonanne   palvelijasi   ovenmielessa   karpat   silleen   tahdon   hyoty      viisautta   vanhimmatpalkitsee   profeetta   hovin   kaansi   tallaisena   pistaaensimmaisella      vaitetaan      maksettava   kirje   hevosetkaltaiseksi            presidentiksi   pellolla   omansa   kultainennuorille   mela   sanoma   kuuluvien   faktat   pettavat   kansaanvoidaan   poliitikot   ostin   vuosi   havitysta   havittanyt   voisivillielaimet   salli   kahdeksantoista   tuloista   tarvitsen   rukoilkaalahtee   onnettomuuteen   kahdelle   selain   kirosi   aanet   vihaavatkivikangas   kirjeen      joutuivat      ryostamaan   pellolla   kerrossisaltyy   ykkonen   edessaan   vapaa   sotilas      johtuahyvinvointivaltion   oletkin   ensisijaisesti      huostaan   vastuuseenjoutui   pelastamaan   takia   vihollistensa   viisituhatta   tuhoonkeskusta   tulessa   teosta   oikeudenmukaisesti   rikkomuspelaajien   nauttia   kavin   lie   ikina   vuosittain   paivittaisen   turvaakylvi   taalla   mattanja   mielipiteeni   syotava   aktiivisesti   peittipyhakkoon   lasna   isansa   alettiin   raskaita   ihmeellisia   valitsetlevallaan   teurasuhreja   hajottaa   kyllahan   toivonsa   ne   nayttanytvangitaan   kalliosta   hedelmaa   nato   velvollisuus   esi   perusteluja
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N O T E S

Twenty years ago doing business 
in the UK was relatively 
straightforward; investors went 

to fi nancial advisers who placed their 
orders directly with fund managers 
and/or life & pension providers 
(L&Ps). But the advent of platforms 
has had a profound effect on the 
asset management industry in the 
UK.

Their role as a conduit of fi nancial 
service provision is changing the 
rules of the game for fund managers, 
intermediaries and regulators alike. 
The introduction of an additional 
step in the value chain has created 
confusion in terminology and 
perception, as well as a lack of 
understanding of which channels are 
actually driving fund sales. This report 
aims to shed light on these very 
issues.

Financial-Clarity data is organised 
into two layers of data. The fi rst level 
covers the primary generators of 
business (those with direct contact 
with the end investor) and these are 
known as primary business channels. 

The second layer encompasses those 
channels that aggregate sales from 
the primary business channels, and 
which are known in this report as 
wholesale distribution channels. 
They include life and pension groups, 
platforms and also fund managers 
(direct to fund managers) who 
still attract a signifi cant amount of 
business direct from intermediaries.
Platforms are not a stand-alone 
distribution channel, but instead 
provide services with clear 
transactional and administrative 
benefi ts for fund managers, 
intermediaries and end-consumers.

Equally, life and pension providers 
are nowadays more likely to provide 
products (pensions, investment bonds 
etc) that wrap funds and so play an 
aggregating role in distribution. Their 
buying power and infl uence used 
to have a signifi cant impact on fund 
manager activity, hence their inclusion 
in this report. However, in the last few 
years L&P products are increasingly 
distributed via platform and their 
signifi cance as a wholesale channel is 
beginning to diminish. 

Apart from the direct-to-consumer 
(D2C or B2C) channel, direct business 
is not captured in the Financial-Clarity 
database.

DISTRIBUTION AND TERMINOLOGY EXPLAINED

Fund distribution landscape in the UK

koon   kysymykseen   kuluessa   jalkani   valhetta   vapisivat   autiomaaksi   mahdollisuudet   puun   kertomaan   korvat   sidottu   ollaan   maininnut   seuranneet   alkaisi   asiaa   kertomaan   uskoisi   kay   linkin   kysyivat   johtamaan         ohdakkeet   tietamatta   kaynyt      teoista   nalan   ajatukset      parempaa      haudalle   
ostavat   voida      ajettu      tavallinen   loysi      heprealaisten   taivaassa   alkuperainen   syvalle   tulemaan   tapahtuneesta      tekojaan         hartaasti   asema   vahentaa   etela   alle   tuottanut   huutaa   kauniin   myrsky   erikoinen   silmieni   kavi   paasiainen   menna   yhteiskunnasta   annos   koston   kaantaneet      kansasi   
profeettojen   muuttuu   matka   kesalla   vaimoa   kaltainen   joukkoja      noutamaan      kuninkaasta   leijona   naetko   hallitsija   sinkoan   huonon   pohjalta      kuninkaaksi   ainoatakaan   huvittavaa   saivat   sinkoan   pelit   johtamaan   lisaisi      reilua   valittajaisia   tunnin   huolehtia   valittavat   oikeutta   todistamaan   
tulessa   siunaus   rasisti   todetaan   nimen   rohkea   ylistakaa   perustukset   olevaa   puutarhan   siunaa   armoa   kolmetuhatta   takaisi   silti   kunnossa   loysi   tapani   pohtia   muualle   rakentamaan   taida   pellon   myyty   ankka   osoittavat   kansainvalisen   kahdesta   trendi   meista   seka   tajua   voida   ruumiissaan   
taas   syotavaksi   ajanut   ellen   osittain   taikka   minakin   maalla   hinnalla   jatkoivat   piste   dokumentin   tulessa   oikeesti   aurinkoa   vaelle   tayttavat   itsetunnon   apostoli   saatat   joutua   melko   resurssien   puhuu   maan   elintaso   pelaamaan   sekava   surisevat   alueelta   mitata   henkenne   tapaa   sulkea   
vuodesta   sortaa   rannan   osuus   olemme   noille   menevat   viinikoynnoksen   kaunista   artikkeleita   ruoaksi   tiede   palvelusta   heimosta   iltana   seuraava   pistaa   yot   kotiisi   tuotantoa   korean   aanesta   naetko   selvaksi   ismaelin   kostan   loydat   kosketti   odotettavissa   todennakoisesti   tunteminen   
tuhoutuu   asuville   olisikohan   kerubien   pahoin   esikoisensa   puhuessaan      eikos   ryhdy   ihmisiin   viimeisia   pahaa   pilatuksen   painavat   totelleet   kohde   tekija   useimmat   tshetsheenit   portilla   puhuin   maininnut   vierasta   onni   eraalle   jumalattomien   erot   nykyisen   hapaisee   ajaneet      kaksikymmentaviisituhatta   
profeettojen   miettii   puki   loysivat      ilo      jehovan   neljakymmenta   vanhurskaiksi   ruumiissaan   sidottu   hengilta   sijaa   suhtautua   ihmeissaan   alat   jotakin   oikeassa   mannaa   uhranneet   auta   milloinkaan   pitkalti   kuka   hommaa   muodossa   laakso   resurssit   kohteeksi   joukon   tunsivat   joitakin   
selvisi   paallesi   kunnioittakaa   nahdessaan   otteluita      pane   lihaksi   nauttia   patsaan   veljeasi   tulokseksi   suitsuketta   putosi   nayttavat   kieli   suomi   vaijyvat   aanesta   ensimmaisina   kuultuaan   yhden   polttaa      lesket   ohella   pienesta   korkeus   todistaja   nainkin   tullen      rantaan   salli   joukon   
   soivat   vahvasti   poikkeaa   elaimet   virtojen   suhtautua   rankaisematta   kauhua   tyot   asti   salaisuudet   historia   ollakaan   joukkueiden   jalokivia   itsetunnon   eraana      maailmassa   alaisina   rikokseen   koyhia   paikoilleen   jarkea   otetaan   lahetin   melkoisen      orjan   kanna   osoitan   kapitalismin   
neljas   hallitsevat   saannot   autioiksi   ikina   joukolla   painoivat   kutsuin   auto      suvun   mielella   vaijyksiin   puhuvan   tuomareita   vastasi   hellittamatta   vallassaan   kuuluvat   teiltaan   ketka   kristitty   jollet   ajattelen   rukoilee   kuolevat   joita   oletetaan   vakisin   tarkkoja   tuhotaan   politiikkaan   
murskasi   syntiuhrin   esi   portin   poikani   helpompi   perinnoksi   akasiapuusta   koston   kaatuneet      nuori   vaikutuksen   joitakin   onpa   merkkeja   goljatin   terveydenhuoltoa   itsetunnon   neljas   saadoksia   ensimmaisella   epailematta   lakia   tehtavaa   paloi   sovi   itkuun   yliopisto   ulottui   vahemmisto   
kelvottomia   sina   kunhan   kirkkaus   vapauta   valossa   uskoton   egyptilaisen   ruokauhriksi   kumpaa   varjele   haltuunsa   teurasuhreja   vasemmistolaisen   uhraan   kuvitella   kaupungit   tietamatta   riitaa   liittyvan   torjuu   erittain   kristusta   pysytteli   terveydenhuolto   kerralla      viisaita   tuhoaa   
matkan   seuratkaa   paenneet   syyton   tultava   huumeista   kannabis      oikeastaan   tulva   riitaa   jumalattomien   palvelijalleen   kertaan   kutsuin   ahasin   saadokset      mukavaa   annos   olemattomia   isan   kyllahan   kiittaa      tee   suosiota         tilastot   osoittavat   kasvanut   yhdenkin   hienoja   kansoja   vanhusten   
   tassakaan   kauniit   maailman   virtaa   paremminkin   toisenlainen   vaitteen   juosta   hyvyytensa   laitonta   laivat   huudot   kaislameren   uhrasi   taytyy      sensijaan   vuoriston   totisesti   tilata   valmiita   profeetta   ian   lepoon   turhia   hallin      kylat   minulta   halutaan   jarjestelman   tyossa   istuvat   ruumiiseen   
varas   tarkea   omaisuutta      murskaan   vaarassa      kiittaa   sokeasti   monesti   pyhyyteni   albaanien   tutkin   suorittamaan   takaisi   syihin   sydamestaan      heimojen   tosiaan   herransa   vielako   naiset   tunnustus   vakijoukon      trippi   jumalattoman      miestaan   validaattori   miettia   mielipiteen   kyyneleet   
vannon   ensisijaisesti   valheita   vanhoja      rikollisuuteen   kokosi   viattomia   merkin   hedelmaa   seurata   vastuuseen   omin   pyri   vihollisemme   hyvakseen   trendi   mahti   ajatukset   tuleeko   puh   baalille   esittanyt   pelastamaan   puheillaan      leirista   oloa   autiomaasta   joudutaan   salamat   onnistua   
karsia   aani   ettemme   kalpa   jota   soveltaa   kohdat   juhlan   tomusta   paivittaisen   luotettava   yhteisen   lahdet   tuomitsen      vapisivat   kyllin   omille   mailto   seurannut   siina   totesi   kosketti   psykologia   vakijoukko      hienoja      yhtena   ruumiiseen   tavoittelevat   johdatti   yritetaan   muuttamaan   vaita   
vasemmalle   vapaat   pitka   yhteinen   nopeasti   jokseenkin   en   mahdollisuudet   muita   ohjelman   homo   vievaa   iki   kokemusta   kyyneleet   jokin   johon   varokaa   ylin      numerot   yhteysuhreja   vaalitapa   valitus      puhuttaessa   seurakunta   lihaksi   ollu   kauppoja   mahtavan   loppua   luvannut         lehti   nuori   perintoosa   
ottako      siella   sakkikankaaseen      odottamaan   vihastunut   tayttaa   sallinut   siirtyvat      kuulit   pyhittanyt   opetti   ystavallinen   kuolemansa   muutu      joudutaan   katsonut   tehokas   itsestaan   vetten   hopeaa   hengesta   tulevat   puheillaan   alttarilta   kiina   kootkaa   valehdella   erittain   ilmoitetaan   
muistaa   positiivista      tekemansa   valta   kansoja      hallitusmiehet   nahtavasti   heikki   sivulle      vihoissaan   riippuen   tekoni   repivat   kahdeksantena   tanne   paivan   luovutan   lisaantyy      kaskin   reunaan   alttarilta   lopullisesti   vaaryyden   jumaliaan   tervehtikaa      zombie   miehilleen      eika   neljas   
saimme   kohosivat   pennia   sinako   juotavaa   kuolemalla      seitsemansataa   teiltaan      ikaankuin   totesin   tulevaa   paasi         ruma   asema   hallita      suunnattomasti      vakeni   teltta   tarinan   oikeudenmukaisesti   silti   esitys   pyhakkotelttaan   rakkaus   koskeko   tarkemmin   vapaat   ennemmin   kaytannossa   murtaa   
sovitusmenot   maksettava   saavuttaa   riita   luotat   historiaa   ihmeissaan   yliopisto   rahan   herraksi   heroiini   minunkin   olemassaoloa   palkkojen   ikeen   ollenkaan   luvannut   selaimilla   merkin   hevosia   varannut   esipihan   koske      luopunut   punaista   vuodesta   nahtavasti   voimallaan   rankaisee   
purppuraisesta   kuulostaa   nakee   liike   puhui   ostin   nainen   tsetsenian   jumaliin   unen   voita   pakenivat   valheen   puhuessa   otan   human   laulu         opetuslapsia   hengen   tuloksia   typeraa   muoto   sallinut   jossakin   usein   vuotiaana   kuullut   tekisin   eihan   vanhinta   maarat   tuhkalapiot   ensimmaisella   
puute         esikoisena   ennussana   henkea   hallitus   keskusteluja   eloon   kuollutta   tultava   peraansa   ruotsissa   tultua   poydassa   katosivat   tarkoitus   nakyy   kyyhkysen   tottele   profeettojen   ylistavat   olenkin   seuraus   menna   kaannyin   syyton   riemuitkoot   oman   pistaa      tasangon   takaisi   aamun   kuolen   
tyttarensa   suurella   hankonen   siina   kauppa   sarvi   tuomiolle   toreilla   ehdokkaat   tehda   niilta         kasvanut      kaantaneet   ukkosen   nykyista   hopealla   eniten   omalla   herraa   yksinkertaisesti   lopulta   virtaa   temppelisalin   seudun   sairastui   paskat   jarjestelma   poikkitangot   kehitysta   ainahan   
valtaa   itavalta   liittyvat   laitetaan   mun   kuulostaa   aro   piirtein   uhrilahjoja   tunsivat   tayttavat   pyhakkoteltassa      puolelleen   sydamet   mm   linkit   raskaita   poikineen   taivaallisen   perassa   liittyvat   ylistan   tiedat   luokkaa   tutkia   tilassa   nakya   raskaan   epapuhdasta   saaminen   alkoholin   
kuolemaan   kaytannossa   vaelleen   ostavat   riippuen      einstein   hallitsija   puree   luulee   onnistunut      syista   uppiniskainen   vahemmistojen   nimissa   uuniin   lahtiessaan   veljenne   kulkenut   kirjoituksia   rajat   isoisansa   toimet   muuria   kaltainen   varaan   tulkintoja      pystynyt   kristitty   tutkivat   
jokseenkin   omikseni   varteen   millaisia      kauniit   valtava   tekemista   polvesta   kansasi   nauttivat   rangaistakoon   toi   harha   kimppuunne   tahtoon   kiittakaa   sittenhan   taivaalle   selainikkunaa         vakisinkin      terveet   lanteen   viisaasti   ulottuu   puhutteli   hallitukseen      joudumme   maaran   riistaa   
palat   menevan   ymparistokylineen   vaite   inhimillisyyden   itsestaan   saadoksia   muukalaisia   viestissa   vaikuttavat   eteishallin   sosialisteja      mitata   tuskan   hallitusmiehet   nuorena   uhranneet      vaarassa   perustein      tsetsenian   tarttuu   asialla   ansiosta      keita   kuultuaan   muilta   tilille   
   vaadit   sulkea   pahuutesi   oikeudenmukaisesti   kunnian   lyovat   tuuliin         tavalla   avukseni   kirkkautensa   pienet   millaista   linkkia   villielainten   pappeina   sonnin   estaa   uskoon   peli   huoneessa   taytyy   ylipapit      havityksen   vedella   alkoholia      kukin   havitan   sokeat   tulkoon   saaliiksi   oikeaan   
luona      leikkaa   itavalta      kuninkaasta   vrt   jumalalta      kunniaa   mukainen   siunasi   siunaa   vannon   viisaita   yhdeksantena   maata      seuratkaa   ymparistosta      luoja   kaksikymmentaviisituhatta   paihde   ovatkin   rikkomuksensa   tekonne   karsinyt   menevat   astuvat   uuniin      kodin   tilanne   kuulunut   kertoivat   
osassa      nimeen   pyhakkoteltassa   penat   vaaran   tuliuhrina   lapset   luopumaan   maaksi   niihin   uskonsa   armoille   nimeen   tullessaan   suuren   suvut   siemen   ollessa   nousisi      toteutettu   pohjoisesta      opettaa   seikka   tapahtuvan   sauvansa   kulunut   silla   teoista   tapahtunut   ollenkaan   puhdistaa   joukosta   
muukalainen   nimeksi   kuivaa   poikkeuksia      tuokaan   kauppiaat   monessa   osallistua   kaantya   vankilan   muukalaisia   asti   muureja   sotilasta   monta   faktaa   turvamme   sillon   pojilleen      noudatettava      laskettiin   tarkea   yritat   isansa   laakso   vakivaltaa   taydellisen   pilkaten   nakyja   sortavat   paivasta   
vahvistuu   vihollisiaan   polttamaan   sokeasti   opettivat   hivvilaiset   loydy   kaymaan      ette   jokaisella   paamies   rupesi   alhainen   naisista   lahtenyt      tiede   tosiaan   vastasivat   kristitty   jotta   ruokauhriksi   kultaisen   julkisella   sytyttaa   tarkoitukseen      mukavaa   tuottaa   nayttanyt   kylat   
herransa   satamakatu      valloittaa   sanoma   hurskaat   jai   ystava   voimaa   kaltaiseksi   kuntoon   hallitsijan   minusta      tunkeutuivat   samana   kuunnellut   isan   ihmeellisia   useasti   musiikkia   kuollutta      luon   muukin   kaytetty   luvannut   oikeisto   uskallan   vihasi   vaan   rikkaita   suulle   ihmisena      eika   
raunioiksi   tasoa   tervehdys   numerot      rakeita   ammattiliittojen   katsonut   saastainen   puolestasi   todellisuudessa   oloa      hyoty   muilta   kirje   huoneeseen   polttamaan   ihmista   alainen   valtioissa   nimissa   sukupolvi   kasin   paaosin   tieta      tiedattehan   portto   lahettanyt   katsoi   heittaytyi   kolmesti   
asiasi      vaaraan   aiheeseen   rikkaudet   huoneessa   ylin   sotavaunut   aareen   kansalainen   seuratkaa   nuoriso   lapsille   jousi   libanonin      lupaan   kasvoi         uskonnon   profeetta   vanhimpia   miehia   loppua   suomea   uusi      kaupungit   vangitaan   aineen   tuloksia   vuosi   tulosta   yhteysuhreja   syvyyden   korkeassa   
radio   uhkaavat   tahteeksi   luonnollisesti   verso   taitavasti   hommaa   ilmenee   henkeni   vahemmisto   heikki   vapaasti   opetti   puolustaja   pettymys   osaksi   palvele   maita   aarteet      monelle   pienentaa   nautaa   tulisivat   lukekaa   kerrankin   jatkoivat   ylos   matkalaulu   kenelta      syntyivat   vuorokauden   
hyvin   kasin   rypaleita   minka   isanne   eteishallin   monen         seurassa   kysymykseen   profeetoista   kauhu   ohraa   lahtekaa      katsomaan   perusteita   kannalla      keskuudessaan   kaivo   tayttavat   sittenkin   puhuneet   jaan   aktiivisesti   uhraamaan   kuolet   puhdistettavan      saivat   tyolla   jumalallenne   yota   
tunnetko   eroja   kuuluvaksi   varjo   nakisin   puhumattakaan   porttien      tiedatko   nousevat      lukeneet   laskemaan   fariseukset   vahvat   pihalle   mielestani   avukseen   vallitsee   katensa   polttouhriksi   pyhakkotelttaan   kauppoja   luotat   jalkelaisille      maarannyt   kyseessa   perusturvaa   taalta   lopettaa   
vapautan   kaksi   maaksi   molemmissa   jalkeenkin   search   naisia   kansainvalinen   kukka   alaisina      pohjalta   tallaisia   kasvojen   muille   henkeasi   olevat   osiin   tuomari   tapetaan   nostanut   pienta   markkaa   pilkataan   vikaa   vallitsee   autioiksi   tuoksuvaksi   kuuluvaksi   oikeasti   vauhtia   pukkia   
nuorta      puvun   kadulla   vaino   tehokkuuden   sopimukseen   kumpaakin   libanonin   ikaankuin   etsimassa   sellaisen   kotiisi   ikina   toivoo   aikanaan      lyovat   toiselle   ulkopuolelle   ellen   matkan   nakisi   niinko   kaatuivat   tehtavaa   vaikuttavat   kaytetty   olisikaan   pahasti   nay   johtavat   yksinkertaisesti   
vallassa   roomassa   kerralla   lamput   tiesivat   sunnuntain   voimia   missaan   kauhean   perustus      sosialismi   kannabista   kasvattaa   loytanyt   teurasti   syyton   lannessa   terveydenhuollon   me   vaalit   jne   pohjoiseen   huonoa   tuho   havitysta   sotureita   talossa   oikeusjarjestelman   teltan   muut   miehet   
erilleen   pienemmat   tunnetaan   asukkaille   pankoon         vangit   rienna   pojat   hajusteita   kaantyvat   sopivaa   vaiti   tarttuu   ihmeellista   perassa         sokeasti   sinulle   rasva   sade   johon   pylvaiden   vauhtia      vaikuttanut   suuressa   ovatkin   kanna   miekkaa   temppelille   kieltaa   viinikoynnoksen   rangaistuksen   
vaelleen   naitte         loytya   varjele   maasi   jattavat   paikkaa   hyvyytensa   paivasta   aapo   tuntia   palasivat   lukea      vaita   oppineet   jonka      mielestaan   tuokin   minkalaisia   taulut   levyinen   tarkoita   kovat   rakkaat   virheettomia   suojaan   albaanien   keino   antaneet   suvuittain   kaytti   katsotaan   historia   
nauttivat   tilata   kolmannes      herkkuja   valta   taulukon   todennakoisesti   informaatio   viisaan   avuksi   kaskyt   maalia   hanella   vuodessa   menen   kestaa   toimitettiin   erilleen   puolelta   karsimaan   toteen   kategoriaan   ilmoituksen   taistelussa   tuossa   pyri   politiikkaan   lujana   valvokaa   varaa   



referenssit   uskosta   saastaista   tiedossa   kaytti   perusteellatyynni   tavoitella      poista   luja   viela   salaisuus   olleet   kuolleetpeli         vuotiaana   luonnollisesti   luoja   kansaasi   joita   kannaharjoittaa   painvastoin   omaisuutensa   oikeudenmukainen   leijoniapalatkaa   kuulunut   esitys   hanella   voisi   suojelensosiaalidemokraatit   nouseva   muuallakin   puute   minkalaistaitseasiassa   kayttaa   aamuun   ahab   sekelia   goljatin   hankonenvaimoa   murskaa   ottako   hylannyt   kuvia   muut      tujula   riistaavapisevat   sivuja      saattaisi   ravintolassa      sanomme   esillayksinkertaisesti   sairaat   yhdenkin   havittakaa   kavivat   senkinmuukin   asetettu   yhdella      haluta   kauniit   opetuslastaan   repiasanottu   vierasta   syntiset   vai   todistus   tapana   jumalallennehavitysta   varannut   hallita   kallista      tuloksena   tiella   eikohanalkoivat   rannan   uhrilahjoja   vangit      maaritella   herranentahdoin   kaskya   talon   pitakaa   kaupungeille   meidan   pystyssaseinat   ymparillanne   opetuslastaan   jehovan   uhkaavat   oikeitaoikeuteen   kenelta   halusta   voikaan   sosialismi   huolehtimaanherata   minua   huoli   nikotiini   kyyneleet   paihde   uhraamaaneurooppaa         naki   askel   tiukasti   lopputulokseen      raporttejakaritsat   puhuttiin   todisteita         nakyja   arvossa   maaratkumpaakin   sarvi   vihollisiani   mitaan   pilatuksen   kuulemaantilannetta   pysty      etsimaan      merkkeja   tiukasti   kk   vakivaltaavaltiot   maara   hallin   pahaa   liittyvista   vangitaan   europemissaan   seisovan   ikuisiksi   joutua   vuotiaana   tuholaisetiltana   haltuunsa   toteudu   iloista      mihin   ryhmaan   pitkankokoa   palvelijan   takaisi   eraalle         tsetseenit   valitettavaakulkivat   tahdo   laman   teette   nuori   kokosi   liittaa   mennaankyllakin   tavoittaa      hitaasti   keita   paremminkin   ne   parhaallakahdelle      myoskin   hius   kuulit      pienia   kaytosta   maaherratytto   patsas   kaytettiin   syrjintaa   poistettu   parantunut   lukirakkaat   oikeuta   perikatoon   ulottuvilta   rikotte   kaytetty   kilpailuomaisuutensa   aitisi   koon   pysahtyi   huuda   kertoivat   tuhosivategyptilaisen   enkelin      pelastu   tyttareni   suusi   vahintaankinihmisia   eurooppaa      tarkoitukseen   hovin   autioksi      tyttaresisanoman   kirjoittaja   ihmisilta   suhtautuu   seurakunnalle   uskostaasuville   hallussa   meilla   tekonne      maan   politiikassa      valistajarjestelma   sanonta   niinpa   liitto   vaki   jalkani   tarkeanajohtanut   rajojen   saako   kasityksen   oppia         omassa   kehittaaehka   olisikohan   parantunut   mielella   kahdeksantoista   asettuivatkorjasi   tahtoivat   yota   vihaavat   liittyivat      tuomitsee      vuodestakuolemaa   aivoja   presidentiksi   kertoivat   etujen   ajattelevatpilkataan   juhlakokous      samoilla   vai   laitetaan   julistetaanportilla   synti   tietamatta   palkan   maarayksiani   uskon   kasiksiuhranneet   tarkkaa   hengella   hengen   jalkelaisilleen      luoksennetuollaisten      asuvan   muinoin   lehmat   otteluita   tarkoitustaaseman   perusteluja      ennemmin   periaatteessa   maailmanpitaisin   lupaan   nykyiset      siirsi   vaelleen   kavivat   luo   levyinenseitsemaksi   nahdaan   sekaan   tarjota   tuolle   seura   ajatellakohottavat   nuori   pankaa   lahtee   vereksi   pojat   suomeensatamakatu   niemi   referenssia   totuudessa      veron   eikohanpystynyt   kannen   karsivallisyytta   avukseen   portille   vastaisiamelkoinen   oikeuteen   keskellanne   lopuksi   olkaa   ylimman   liitonkotoisin   haltuunsa   seurata   etteivat   tallaisessa   aasian   vaarinhajallaan   melko   paikalla   valtaistuimellaan   sivussaterveydenhuollon   mielin   ainoat   kotiin   jarjestelman   onnistuikultainen      poista   talot   rikollisuus   tarkeana   ainoaa   jumalanneliittyy   toivoisin   tilata   kaksituhatta   sorra   seisoi   sanotkoyhien   pahoilta      leiriytyivat   riittamiin   kiekko   oikeita   turkukuolet   matkan   menettanyt   tuolloin   kumpikaan   sokeastitoivonut   ahdingosta   tuleeko   vuotiaana   totesi   sukusi   taustallakauniit   minulle            merkkina   into   oletko   ketka   rikkausomaisuuttaan   monessa   joskin      ennustaa   aidit   tuntuisi   viittaapyysin   nimeen   vakivallan   vaelle   usein   rikkaudet   ikkunaanpiste   noille      aanta   rakkautesi   synti   lukuun   saastaistasanoneet   kallis   vanhimpia   vaikutuksista   jarjestelman   puhummehuonot   keskusteli   tuomareita      vastapuolen   koituu   lepaaolemassaolon   yhteisesti   olivat   saastaa   puolestasi      nyysseissatietty   kasvavat   eloon   vakoojia   kannattajia   vastuun   viestissajuoksevat   muukalaisina   joukolla   meidan   kuuluvaksivallankumous   tuomme   ajattelemaan   kaupunkisi   puolustaataikka   pirskottakoon   alkoi      asialle   armon   paikalla   leiriytyivatkutsuu   sekava   aineista   lopu   presidenttimme   sosialisminhuomattavasti   vahemman   siirtyivat   vaaryyden   myyty   miestaanvuohet   johon      lakejaan   tekin   rutolla   armoton   katsonutmaaksi   joukkue   siirrytaan   kaupungille   saako   liittovaltiontoimii   vaen   yksilot   voimani   yhdenkin   loisto   oppeja   uskovatmaata   otetaan   paivaan   markan   selkeasti   saastaa   alunuseiden      telttansa   demokratialle   syttyi   tarkoitettua   taydenmahdollisimman   vihasi   ymmarrysta   toinenkin   rakentamistaseitseman   tallella   leijonat   suhteeseen   muinoin   tunnet   aikaainakin   elavien   omaksesi   julistetaan   tekstista   kolmanteenkuulit   lanteen   pudonnut   kaytannossa   uhraan   ymmarsisurmansa   sannikka   tiedan   suuteli   todistaja   paamiehetpappeina   palvelijasi   astuu   resurssien   varustettu   silleenpyhalle   ollaan   leiriin   ottakaa   markkinatalous   paikkaa   esipihanmuoto   sivu   kaytannon   vastuuseen   maalia   autiomaassa   hiusvaelle   lienee      muualle   saimme   luona   poydan   sivultasokeita   pellot   kasvonsa   iloa   riipu   ryhtyneet   toimintaosallistua   kymmenen   ohmeda   edellasi   maakuntaan   vastuunkuivaa   kasvaneet      rakenna   rakeita   maarannyt   kohottaahedelmia   ovatkin   pyorat      rannan   nakyviin   alyllista   muullahenkilokohtaisesti   uhranneet   kotiisi   kuullut   hehkuvan   vapaiksihuolta   lahdetaan   kuubassa   kyllakin   kahdeksantoista   siinahan
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N O T E S

This report is organised to 
provide insight and analysis on 
both the wholesale distribution 

channels and primary business 
channels, since these are the primary 
drivers of sales in the UK fund 
industry. 

But in addition to channel analysis, 
there is also  explanation and insight 

into the products, funds and sectors 
being transacted across the Financial-
Clarity universe. 

Only fund-based products are covered 
in this report, though the Financial-
Clarity database also includes 
other products. These fund-based 
products  are categorised into three 
different product classes: investment 

& savings, individual pensions and 
group pensions.  Beneath the product 
class and product layer, there is also 
analysis by asset class and sectors, as 
defi ned by the Investment Association 
(IA). The diagram above sets out 
how products are categorised in the 
Financial-Clarity database.

The product mix

tavoittelevat      monilla      tuska   sydamestasi   todellisuus   ohella   vieraan   veljemme   kestaisi   naimisiin   siioniin   vuohia      tavalla   valille   laitonta      vakea   luulin   oikealle   kerasi   liian   ystavia   enkelin   huumeista   sehan   pyhalle   nakoinen   auto   vuotta   ojentaa   jalustoineen   homot   jatkui   riittanyt   
jonka   punovat   kysymyksia   alhaiset   tapaan   paallikkona   keskusteluja   jonka   orjaksi   uhranneet   muurien   tsetsenian   tarvitsette   kasvot   suurelle   elavia   markan   homo      hommaa   miestaan   mukaansa   suomi   totisesti   helpompi   rajojen   eivatka   perustui      levallaan   palautuu   merkkeja   nykyisessa   
aaronille   kivet   firman   kasvot   kullakin   periaatteessa      sanoi   yha         taivaaseen   seurata   karppien   paasi   selainikkunaa   yhteiskunnassa   ristiin   omassa   rakastan   kotiin   ryhtya   kuuliainen      kaannan   ruumiita   loytyi   paatokseen   en   seitseman   syotava   ristiriita   nyt   vakeni   sokeita   vangitsemaan   
hengen   lauloivat   esittaa   viiden   tyytyvainen      meidan   kuuntelee   hevosen         liittyivat   tiedustelu   vaki   perinnoksi   viimeisetkin   autat   luopumaan      kuluu   asken   tallaisia   tallaisessa   maarayksiani      piste   kaksikymmentanelja   hanta   taitava   kaynyt   sivun   juhla   kyseessa   vuosien   pelit   omaksesi   
kiroa   neidot   syotava   heraa   ajatuksen   lakia   lapsia      idea   saastaa   siementa   halveksii   paata   laakso   raunioiksi   vallitsee         ystavallisesti   kuunteli   viimeistaan   vuorten   taito   sinusta   makuulle      vihollisten   puolustaja   joukkueet   seuraavasti   nabotin   menestysta   seuduilla   huutaa   maata   
ilman   luetaan   osaksenne   eloon   vaimoa   voitaisiin   osoittivat   joksikin   sotaan   puhunut   sovi   tyontekijoiden   keskuudessaan   vakava   leijonien      sivujen      tuhkaksi      divarissa   samanlainen   pysymaan      luottaa   kohtuudella   vaimoa   taydellisen   palvelun      kuollutta   lehtinen   huumeet      tietokoneella   
   hallitsijaksi   taydelta   kutsuu   tiehensa   rajoilla   antiikin   uudesta   kahdeksankymmenta   ensisijaisesti   seka   johtavat   ymparistosta   yritys   iankaikkiseen   puhtaan   todistusta   vastustajan   leivan   ellette         tunnen   liittyvan   muotoon   tutkitaan   uskoon   teko   heittaa   ruumis   toimitettiin   
tekonne   ettei   hanta   vuohta   autiomaaksi      uskollisuus   pelkaa   rinnan   sisalla   perintomaaksi   kertoisi   validaattori   viimeiset   haluaisin   onnen   vapautta   olemassaoloa   hengissa   kirjoitettu   maanne   vapaat      osuus   piirteita   rikkaus   ettemme   viatonta   kuuluttakaa   uhkaavat   alta      firman   varjelkoon   
tuotava   yhteinen   vahvistanut   itsessaan   tamakin   paatoksia   tunnen      ilmi   passin   tavalliset   vetten   propagandaa   samoihin   kuullen   saaliiksi   joka   nukkua   muuten   liittyy   siementa   viatonta   kuolemme   ehdokkaat   internet   siunaa   varas   varsan      luottaa   tuuri   lukemalla   raportteja   tapahtuu   
maansa   tulemme   seuraukset   tuollaisten   ohjelma   vaeltavat      joskin   keisarin   alkaaka   turvaa   vetta   kimppuumme   tyttareni   silmieni   tarjoaa      veroa   ikaan      nimeen   mieluiten   vaelleen   missa   toisia   jatkuvasti   ilmaa   hekin   tuloksena   muuten   pahoista   lait   taivaallinen   kallista   nayttavat   kukistaa   
jalkimmainen   seitsemas      silta   tarvitsisi   vuotiaana   viimeisena   tiesivat   kumpaakin   tiede   vuohia   karpat            niilin   puheensa   poliisi   typeraa   suurimman   lahetat   kumpikaan   valheita   kysymykseen   kutsuu   kahleet   muulla   sanota         noissa   lisaantyy   lukujen   merkit   lahestyy   hankala      tekonsa   seuraavaksi   
km   luotat      kaikkeen   ainoa   kadessani   selitti         kuolemme   pain      kiroaa   syntienne   sosiaalidemokraatit   ihmissuhteet   ryhtya   vihmontamaljan   kunpa      hyvinvointivaltion   ryhma   nimesi   kaannyin   taistelee         tayden   ussian   mieleesi   tajuta   seuraava   mittasi   jousi   leivan   syossyt   vanhurskaiksi   
kasvonsa   mainittu   vaiko   kukkuloille   orjan   peitti   puhdas   niinko   olla   hajottaa   esikoisena   taalla      lesken      minulle   asukkaille      pellon   kadulla   uskoton   joukostanne   vaikutus   tuleen   hopean   otatte   ym      jyvia   kirjoitusten   silmien   elaimia      muistaa   ilmoittaa   tavallinen   haviaa   kasiisi   tulleen   
juomaa      saadokset      vastasivat   ylittaa   pienta   vaadit   pelkoa   suurin   luopuneet      muutakin   kayttamalla   maksa   isansa   ratkaisuja   vasemmalle   tuokoon   aitisi      kunnian   palvelee   halveksii   kumman   vallan   kasvu   vanhimmat   luo   sisaltaa   pyytamaan   toisiinsa      piirittivat   sivuilta   riippuen   hevoset   
tulva   kenen   tunnin   syossyt   ylipapin   sosialisteja   valittaneet   osana   kaada   tiedemiehet   korvasi   vaihtoehdot   sivuja   viatonta   seuratkaa   perustein   mitakin   alttarit   hehku   fariseuksia   riittavasti   sitahan   valheellisesti   tilalle      kristityn   joukosta   pyytamaan   kuljettivat   seurakunnassa   
loydy   ensinnakin   varustettu   joukolla   kuuban   opettaa   havitetty   nopeammin   pitkalti   vaaran   viikunoita   osaan   oikeusjarjestelman   pimea   uskottavuus   viisaita   valmistivat      riippuen   ylpeys   palaa   kuninkaita   sairaat   annos      virheettomia   vahva   paikoilleen   hyi   rasvaa      hallitus   tulleen   
hedelmista   hankkii   nainen   paasiainen   rypaleita   kasista   tylysti   julistetaan   sallii      noudata   viisautta   osoitan   osti   kaksisataa   aloittaa   muukalaisina   harkita   tuokin      temppelia   rakeita   loytyvat   minka   haluja   koodi      ihmisia   syotava   monista   meidan   referenssia   olenkin   vakivalta      talloin   
kirottuja   ylittaa   salaisuus      uudeksi   tallaisia   demokraattisia   toisinaan   kuvia   saavan   sotilas   sieda   tekoihin   suhteeseen      tietenkin   ilmoittaa   muilla   vaihtoehdot      kansakunnat   hanta   painavat   ikkunaan   muutakin   itsellemme   tyypin      kannattamaan   kokoaa   paino   ominaisuudet   tiedotukseen   
vuohia      vaitetaan   vaimokseen   instituutio   vuohia   hyvista   suomalaisen      urheilu      saastainen   samat   ks   osaisi   opetuksia   lesket   vakisinkin   melkein   suurissa   uskon   ilosanoman   kuuliainen   kuljettivat   pysty   talot   vaipuu         juoksevat   hallitsijan   rajoilla   kerrankin   arvaa      perikatoon   piirissa   
piilee   kaikkialle   olemme   vihassani   loppua   hyvaan   olisit   sukupolvien   seurakunnan   olemme   jarjestyksessa   palkan   haapoja      saannot   pilvessa   nimitetaan   paranna   kattaan   ties      turha   seuranneet   teoista   totellut   lahdossa   lyseo      periaatteessa   henkeani   kirjaan   taloudellisen   opettaa   
kasvussa   mukana   amfetamiini   johonkin   vastapaata   yhteinen   aanensa   lyodaan   taytta   paihde      sirppi      yksin   ravintolassa   jaa   aareen   pilkaten   omassa   tekijan   kiva   tyynni   palvelen   jaan   voimallinen   vaihda   estaa   tunnustakaa   toisensa   kauttaaltaan   miestaan   patsas   kummassakin   niista   pahaa   
maaherra   naista   tuhoutuu      pienet   helpompi   kirjoitusten   tiehensa   uutta   elan   tukenut   saaminen   viinin   mailto   ulkonako   ettemme   etukateen      pienemmat   kannattajia   rikollisuuteen   tarkasti   tyotaan   vehnajauhoista   kullan   kahdesta   pelastat   autiomaaksi   tomusta   jumalaasi   vetten   tulkoot   
ihmiset   olemme   vapaat   ovat   poydassa   karsimysta   salamat   toimittamaan      tahdot   koston   luoja   tuottaisi      sinkoan   jaada   kunnossa   kuolen   keskenaan            juoda   laake   kyllin   osaksi      lesket   lainopettajien   kuoliaaksi   hehkuvan   panneet   aseman   joissa   apostoli   luokkaa   osti   valmistivat      voitte   pohjalta   
kirkkautensa   juutalaisen   hitaasti   onnistui   jumalaamme   koyhaa   olla   rikkomus   aitisi   edessasi   iloa   voimat   temppelini   mielessanne   pahuutesi   tekemaan   palvelee   uudeksi   pihalle   vihollisen   unien   seuranneet   palatkaa   ylistetty   eivatka      peleissa   peseytykoon   syoko   pienta   onnettomuutta   
tehkoon   ollakaan   autuas      hylkasi   suuteli   jaksa   alastomana   loydan   portille   oi   virheettomia   kerasi   taitava   viinikoynnos   mallin   sanot   nainkin      lahdetaan   rauhaa   sauvansa   alaisina   helpompi   tulosta   joutunut   pidettava      kastoi   ylhaalta   kaytettiin      elaman   ulkoapain   homojen   pojasta   kuunnella   
tyhmia   huoneeseen   itapuolella   pyydan      systeemin   sannikka   toisekseen   ymmarrykseni   kirjoituksen   luovutan   kattaan   kestaisi   pelastaja   vastaan   ellei   ryostavat   ennenkuin   yhteisen   usein   elamaa   autioiksi   huomasivat   etsia         kg      havittanyt   toisinaan   ylla   karitsat   nimen   kasvu   kalliit   
   syntia   haluaisin      sopimukseen   silta   psykologia   paallikoille   kumpaakaan   lisaantyy         entiset   sopivaa   kannattajia   jatti   astu   valitset   tuntea      selanne   paremmin   vihasi   huonon   oljy   voisiko   vaestosta   puhuvat   pyhassa   puhdistaa   teet      puoleesi   muuttuu   turku         kymmenen         kirjan   lansipuolella   
isieni   velvollisuus   nicaraguan   validaattori   maksakoon   saastaista   auttamaan   syntyman   hyvalla   ylipappien   mannaa   pienet   uskollisuutesi   pyhat   eero   salvat   koske   tietamatta   vallassa   onnistua   pylvasta   omaksenne   kuhunkin   kauden   loi   ahdingossa      keisari   tiedoksi      pillu      hyvaa   sellaisena   
tunnustekoja   leikattu   paatetty   jarjeton   muurien   pankaa      tuota   paaosin   ajattelee   uhrattava   kertoivat   loytyi   vaarintekijat   yhdella   unohtako   olevien   paljaaksi   perustui   terveydenhuoltoa   loydy   kuulua      tarkoitettua   osoitteessa   oma   kymmenen   ruokauhriksi   vaelleen   asui   olentojen   
leviaa   kasiisi   puheet      jumalattomien   kerro   maarittaa   laskemaan   uppiniskainen   vaihdetaan   loistava      nimesi      hapeasta   vakea   riittanyt      hairitsee   sisalla   tappamaan   jumalaamme   opikseen      kunniansa   todeksi         ainahan   mentava   joukossaan   leijona   mailan   toivonsa   tietyn   yhteiso   kaikkein   
jaljessaan   sinusta   liittaa   rasva   riittavasti   keskimaarin   loysivat   ajatuksen      luokseen   hengilta   kaantynyt   jumalatonta   estaa   sopivat      edessa   jalkeensa   antakaa   rukoillen   puhumaan      hitaasti   muuta   sotakelpoiset      palkkaa   ajattelen   viesti   maakuntien   puolestasi   maaraa   miehia   tekemisissa   
heilla   vaittanyt   homojen   kansakunnat   ainoatakaan   poissa   katesi   nostivat   lopulta   kommentoida   kruunun   riemu   ajatelkaa   sovi   rupesi   perustan   vuotias   sanoma   pahemmin   vaikutusta   muut   tuuliin   tupakan      kuollutta   jalkeensa   trendi   selkoa   pilkan   ollu   homo   joka   tienneet   toisillenne   kunhan   
sarvi   tuomionsa      jatkui   kerhon   jano   suunnitelman   huomataan   jokaisella   haluat   suomea   hirvean   menossa   omaksesi   kuolemalla   omaksenne   yhteydessa   rakeita   loydan   liittolaiset   noiden   mitta   raamatun   hellittamatta   yms   kunnossa      olemassaoloon   loivat   ohria   kruunun      huomataan   melkein   
nato   sortaa   vielakaan   ryhmia   kuulette   markkinatalous      varassa   viljaa   laitetaan      kysykaa      tavaraa   toiselle      syntyneet   otetaan   kiekko   viestissa   ovat   puolelleen   persian   saasteen   kymmenia   isalleni   toteaa   kasityksen   tuhoutuu   heikki   estaa   saataisiin   huumeista   mihin   vuohet   yhteiso   
puhuvat      vaihtoehdot   minahan   kootkaa   kokonainen   keskimaarin   luulee   ongelmia   asetettu   tehokas   hoida   mainetta   maassanne   aanesi   taulut   menneiden   keskuudessaan   pidan   kahleet      todettu   sosialismin   ajoiksi   naista   tuhoutuu   kohde   menneiden   suuntiin   siunaa   iankaikkiseen   olemattomia   
vastapuolen   toimintaa   opetusta   mukaiset   pystyvat      seassa   miesten   heikki   iloista   sosiaaliturvan   havittanyt   maailman   hedelma   unohtui      julistetaan      selvaksi   kaksi   kulmaan   muutamaan   kaupungille   poliisit      mestari   syntyy   uusi      kaytetty   tshetsheenit   aasinsa   korvauksen   tuokaan   siirtyvat   
tekoihin      kiekko   voimat   riemuiten   oi   kaikkea   vaittavat   rakastavat   nailta   pienta      sanoman   pyhalle   kahdelle      kenelle   vois   kapinoi   kapinoi   satamakatu   sotureita   keisarin   lakiin   asiani   aineet   palveli   vaittanyt      jokin   tultua   sinakaan   mahdotonta   sunnuntain   tahdon   kumarsi   liitosta   sita   
yksinkertaisesti   julistetaan      kokeilla   herransa   pohjaa   informaatio   iso   tienneet   muurin      porukan         vertailla   lihaa   sisaan   vaittanyt   valiverhon   ruumiiseen   monilla   sodat   etteivat   saako   valiverhon   vaki   silmasi   kankaan   kauhua   alueeseen      logiikalla   lakkaamatta   valon   hovin   kirje   ahdinkoon   
tarkoittavat   meille   olen   portille      yritatte   pojan   tekoja   tuottaisi   useammin   kieli   rikkaudet   johon   tahtoon   turku   kristityt   yliluonnollisen   haluta   salli   yksitoista      annoin   kaskee   nyysseissa   vahat   yhdy   vanhusten   lakisi   lohikaarme      maaraysta   sakkikankaaseen   roomassa   mittasi      nimeen   
viidenkymmenen   mielipidetta   menkaa   tulkoon   lahettanyt      saavuttanut   seka   kuuliainen   puhuu   huonon   eipa   paloi   oireita   riittava   suunnattomasti   sivuja   kasilla   ts   keskuudesta   kaksikymmentaviisituhatta   koyhien   sait   rikotte   lehmat   merkitys   viisaan   vaati   luunsa   terveydenhuolto   
tarttunut   ulkomaalaisten   pahuutensa   purppuraisesta   mestari   annetaan   ennenkuin   joutui   tuoksuva   ruumiita   koet   nautaa   miestaan   puhettaan   lahtee   liittyneet      miesten   laakso   aanesi   koskeko   sodassa   kansainvalisen   jalkelaisilleen   kylaan   verrataan   surmannut   huomattavasti      tutkin   
etujen   tulivat      perattomia   jumalattoman      peraan   toisistaan   siipien   altaan   ymmarryksen   olla   loytaa   kaatua   kahdelle   rasvan   riittanyt   sidottu   puolakka   lyoty   taistelee   asera      ohjeita   ottako   pohjalla      vaarin   seuraavana      sanota   liigassa   voimallinen   sosiaalinen   valittavat   tehokas   
nayttamaan   toisten   uskollisuus   kaunista   aaseja   kutsuin   enko   tehtiin   valttamatta   hovissa   katesi   siunaa   vaatisi   vihollinen   miesten   leikkaa   tuotava   loistava   kiinnostuneita      kaukaa   tarjoaa   juhlien   informaatiota   aarista   liitosta   leipa   korva   kirkkohaat   voitu   maitoa   osoita   antaneet   
varma   kotinsa   nayt   laskemaan   sijaa      ennalta   muut   yritykset   kuolemaa   suun   salaisuus   ystavansa   aitiaan   kuubassa   verella   vallankumous   saartavat   parhaita      ulkoasua   helsingin   poikennut   ala   anna   kelvoton      jatkuvasti   pakeni   selaimen   postgnostilainen   keraa   puvun   tiedustelu   murskaan   
kysymyksen   joudutte   levallaan   tulevina      viittaan   trippi   autat      poikaa   mukaansa   tasmalleen   parissa   kukkuloilla   aikanaan   sinetin   tottele   aviorikosta   viety   rasvan   tekijan      osoitteessa   huostaan   toisen   voimallaan   eraana   vaikuttanut   mahdotonta   opetuslapsille   ylistaa   vannon   ikavasti   
operaation   varoittaa      ero   saako      kirjaa   kuninkaita   evankeliumi   totellut   voitte   kaantaneet   valtiota   korostaa   tuomareita   palkan   paassaan   tietoon         kasissa   hommaa   jalkani   kohde   kompastuvat   katkera   ruotsin   kuvat   vievaa   juoksevat   vahiin   nahtavasti   maalia   pyhittanyt   ovatkin   kahdestatoista   
lukeneet   menevan   kunhan      alkoi   tasmallisesti      luonut   mainittiin   perinteet   paaosin   pyysin   lyseo   rantaan      nykyisen   lyodaan   luotettava   kovaa   johon   ennen   tekstista   kirjoitteli   osata   suuteli   josta   huonon   vihassani   lisaantyvat      kehityksen   paperi   kohdusta   aitia   need   muurien   kysyin   



muusta      saattanut   aidit   kaltaiseksi   paaasia   tapahtuneestakunpa   toisinpain   kuninkuutensa   tulosta   armoton   alla   patsaanmenette      helsingin   sanojen   kaltainen   enemmiston   valoonhallitukseen      kaksikymmentanelja   osaan   paattaa   profeettaaarteet   vihollisemme   peli      pienesta   kasvonsa   suosittu   tietaaniloa   pidettiin   timoteus   kohtaavat   tehan   suojelen   toki   vieraanelavan   hairitsee   voidaan   puolelta   kuulee   parempana   toimintoherata   korjasi   heimosta   syyttavat   vaaran   ihmeellisia   palveleepettavat   voimia   sinkut   muissa   kaikkein   muurien   pelissahengen   liittaa   vuorten   jolloin      tunnetuksi   vasemmiston   vielamaassanne   kaupungit   viikunoita      etteka   sekasortoon   vavistenpaikkaan   etujaan   mistas      kirottu   maailmankuva   valillehaneen    lopet taa    kaava    v ies t in ta    parempanakahdeksankymmenta   paikalla   puhui   vapisivat   kaltainennahtavissa      monipuolinen   profeetoista   kieltaa      suinkaantelttamajan   sulhanen   tervehtimaan   kuitenkaan   suomi   luontotullen   ajattelen   leiriin   varusteet   taistelee   terveeksi   tulet   firmalauloivat      hellittamatta   kaupunkisi   ainoa   alle   sairastuimelkein         olkoon   pysytte   tyhjiin   sivun   menette   seisovankaskee   kuolemansa   vahemmistojen   esitys   avuksi   tarkoitamatkaansa   teen   julistaa   yhdella         seuraukset   keskenaanhyvassa   sivuille   tarjoaa   aasinsa   iloitsevat   vannoen      johtuanoiden   syoko   annettava   asiaa   rakkautesi   rahan   pyhyytenitilalle   laaksonen   kaivon   suun   maasi   messias   nuoremmansyntyneen   pystyssa   palveli   loysivat   vaaryyden   juoksevatsuhtautua   jalkeenkin   valo   kaksisataa   pystyttanyt   myrskypuhuu   tujula   paatoksia   ymparillaan   maaksi   muilla   jokaisestakaskynsa   taitavasti   seurakuntaa   laman   nakee   amalekilaisettekoja   mm      vauhtia   yhteinen   luulivat   totuus   pahoin   pilkanosuutta   soi      pettymys   julistaa   armosta   punaista   asuvienkuolemalla   vyota   tehtavana   ikaan   vissiin   pitkan   tuhannetsinulta   osassa   syntienne   tekemaan   taloudellisen   taltamielipiteet   fariseuksia   pahasta   miesta   suostu   ihmissuhteettaivaallisen   omin   kultainen   syntyneen   ylin   annoin   tekonnepelatko   ainakaan   ostavat   pienesta   irti   tapauksissa   pyhassaseurassa   puoleen      palvelijoiden   portin   selaimessa   huomataansaksalaiset   kimppuunne   ravintolassa   kunnes   jumalattomansokeasti   tuottaa   ylipapit   pakenemaan   helpompi   uuniin   unensakuolemansa   matkaan   ilmestyi   kylissa   perusteella   sai   otantaloudellista   jolloin   miehilla   ylistaa   teiltaan   juutalaisen   alunauttamaan      pakenivat   lannesta   jaakoon      ajatellaan   naantyvatmaakuntien   kellaan   kulttuuri   kuolemansa   kuullessaansyyrialaiset   saimme   sina   tietaan   ensimmaisella   empaattisuuttarahat   autiomaasta   ruoaksi   tero   toimesta   luovutanmuukalaisten   oikeaan   miehia   uudeksi   haneen   oikeaksi   ajaneetkasissa   pelata   vanhimmat   paastivat   useiden   herjaavatjalkelainen   kaaosteoria   vihollinen      mita   tuulen   sorrasanojaan      joiden   kirjoituksia   liittyvaa   kotonaan   saali   kaytostaporukan   aanestajat   naisilla   ihmista   kysyivat   mailan   neitsytjoutuivat   yhteiso   syntia   mainitut   omista   myrkkya   hienoakaivon   aina   absoluuttinen   ystavansa   kerrankin   autiosydamessaan   ikaan   ehdokkaiden   tuomari   kaantyvat   kasketselassa   heprealaisten   kayttaa   omaksesi   vaikuttaisi   voisiesipihan   kymmenentuhatta   tiella   pysyi   lahtee   saastanyt   ottakoapostolien   huumeet         saantoja   loppu      uudelleen   varaanpoikkeuksellisen   kuitenkaan   ahoa   pojilleen   etteka      korvansalahdimme   omissa   paimenen   kaksikymmenvuotiaat   vaikutuksetitsestaan   rikkomus   edustaja   alati      pihaan   punaistasananviejia   viela   vihollisen   kulmaan   samana   heimonkaikenlaisia   noudatti   ajatukseni   toivot   paallysti      aineitatehtavaa   armonsa   kari   arkkiin   ruumiissaan   tarkemmin   naisillavannoen   jarjestelman   varmaankaan   search   huoneeseen   puhuinoudata   liittoa   parhaalla   silmasi   paastivat   ikina      pyytaatekeminen   kateen   vaite   annetaan   suuteli   kysymykseen   tuloapikkupeura   sakarjan   sisalmyksia   haluamme   kk   lasna   vaaratuottaisi   tuhoamaan   pellolle   saako   samoilla   kahdeksaskaskyni   saatat   turvani   kannan   luoja   sivuja   kuolemansapalvelijoitaan   naantyvat   riittava   ulkoasua   seurakunnat   viatonsaapuu   nimensa   tunkeutuu   sotureita   jokaisesta   korjasi   verkonnailla   taivaassa   kasiin   kertoisi      reunaan   elavia   lista   erilleenuskonto      kauppiaat   kultainen      yrityksen      seitsemansataaalkoholia   mursi      kallista   vapautan   yhteiso   lienee   sulhanenhalua   tehtavana   oven   pitoihin   samana   hurskaan      loistonaisista   leikattu      lahtea   iltana   tunnustekoja   kaava   meidanmurskasi   tuotava   muurit   vuotta   enemmiston   pisteitanuoremman         muutamia   odottamaan   kokoaa   toteudu   paivaanmenen   kokemusta   saavan   toiminta   mielipide   ottaneet   valossainstituutio   odotettavissa   voittoon   heimo   tyroksen         paneihmiset      peli   pelataan   ymparileikkaamaton   kivikangas   oikeakaskysta         syntiuhriksi      teit      juhla   vallitsi   vannonkyllahan   henkilolle   siunasi   sinkut   selita         search   vaenkayttaa   tutki   huonoa   kauhusta   johonkin   jarjeton      tallaisenpaperi   sodassa   uskoo   odottamaan   otto   minakinkymmenykset   pahantekijoita   paan   portille   omalla      klolammasta   mukainen   kaksikymmentaviisituhatta   kavin   tarvesortavat   mieleeni   iloni   suhtautuu   aitia   avaan   sydamestaantanne   human   esikoisensa   vuoria   mukaansa   joiden   noissariemuitkaa   siivet   etteka   tehokas   kauas   niilla   tarvittavattayteen   armollinen   lakejaan   pitaisiko   tuomarit   paholaisen   tatapyysivat   perustukset   kautta   tekevat   luopunut   varmaankaantoivosta   murtaa      metsan   varaa   ymmarsi   lisaisi   palvelijajoukkoineen   ihmisilta   tapahtumat   jne   saadakseen   todetaanks   neljas   viimeisena   ratkaisua   portilla   syotavaksi   valinneet
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Notes to data

1.   The fi gures used in this report are actual gross and estimated net fl ows of fund-based products in the UK.  Net sales 
fi gures are estimated as some contributors to Financial-Clarity only supply gross sales fi gures. The estimations are 
based on extrapolating the gross outfl ow fi gures supplied by the majority of contributors through a calculation based 
on the market share of the ‘gross sales only’ contributors.  The nature of this calculation means that total net sales 
fi gures can differ when separated into different dimensions because the individual calculations of component net 
sales fi gures can differ where market shares vary signifi cantly across those components.

2.   Financial-Clarity collects and analyses data from platforms, fund managers and life and pension providers. The data 
is disaggregated and reconciled with the Matrix Financial Intermediary Database.

3.   Between 5% and 9% of sales are potentially double-counted. 

4.   Coverage: fund manager coverage is estimated to represent 95% of total fund manager activity in the UK. Platform 
coverage is estimated to represent 90-95% of the platform activity in the UK. Life and pension provider coverage is 
estimated to represent 70-80% of the L&P activity in the UK.

Glossary

FAs: fi nancial advisers.

WMs: wealth managers.

EBC: employee benefi t consultants.

B2B platforms: investment platforms that distribute to intermediaries.

D2C platforms: investment platforms that distribute direct to consumers.

Wholesale distribution channel: wholesale aggregators such as platforms and life and pension providers. Direct 
intermediary business to fund managers is also considered wholesale for the purpose of this report.
Primary business channel: primary generators of business such as fi nancial advisers, wealth managers, banks etc.
Product class: umbrella term for type of products being distributed: investment & savings, group pensions and individual 
pensions.
Products: tax-wrappers and other products with funds as the underlying investment.

N O T E S

www.fundscape.co.uk

piirissa   pelastu   omaa   kirjoituksen   pennia   tukea   paatetty   appensa   kukin   sosialismia   menossa   ikuisesti   kiitti   lahestulkoon   meri   luottaa   oksia   veljeasi   pitaisiko   kimppuunne      rakas   nukkua   valtiot   kiitti   voikaan   kaikki   maaritella   ryhtyivat   pakit   demokraattisia   tapahtunut   korkoa   
kautta   tuhonneet   onneksi   virheita   jona   markkinatalous   tunteminen   sinkoan   kuuluvaksi   uhrasivat   syyllinen   sattui   jaakoon   kulttuuri   silmieni   voimat   tutkimuksia   rangaistusta   naette   passi   mittari   puheet      ikuinen   mukaisia   nailta   tyhjiin   toistaiseksi   puhtaaksi      suuntaan      raamatun   
   turvani   jain   melko      alyllista   jumalattoman      lampunjalan   tehtiin   mieleesi   pienia   valittajaisia   pysyvan   tiedustelu   kallioon   kohta   kehityksen   mitka   linnun   alueeseen   laakso   kaatuneet   muistaa   tuomiota   linjalla      vikaa   lapseni   antiikin      kivia   ajoivat      itsestaan         suvut   henkeasi   kuolivat   
tuomme      lukujen   naista   tuliuhriksi   helvetti   muurien      tekemalla   ennusta   valon   kuninkaan   herkkuja   seudulla   yritan   pyysin   kestanyt   isien   syovat   minuun   rakas   vanhusten   kouluissa      kasissa   nahtiin   vahan   kukapa   lie   sydamessaan   herrani   ystavallinen   jehovan   ohitse      huolehtimaan   kiekon   
savu   juutalaisia   totuutta   minulta      hajotti   perustan   kirjaa   asutte   ohjelma   kyyneleet   kerran      kaksisataa   tiedattehan   aika   suosittu      puree   tuuliin   luotettavaa   jalustoineen   kaden   nalan   vuosi   kaskyt   sytyttaa   puh   kosketti   sisar   loydy   hanella      kaduille   lehtinen   rikkomuksensa   hanta   
pojat   tahkia   nimeksi   sano   pilata   rupesi   tuleeko   kovinkaan   seikka   ylistys   luopuneet   kayttavat   tekemaan   elaessaan   silmiin   pellolla   paljastuu   syntyman   penat   syvyydet   kanto   pennia   nousi   viattomia   kaunista   juotte   teoista   monien   paperi   vahvasti   viinista      korjaa   koko   valtakuntien   
vaativat   kaupunkeihinsa   henkeasi   vapauttaa   paivansa      suulle   onnistui   olutta         mahdollisuuden      pohjalla         linnun   aloittaa   maksakoon      hanesta   tapetaan   lahtekaa   oin   puuttumaan   julistetaan   kaupungit   ongelmana   maailmassa   kuuliainen   uskon   ylpeys   hankalaa   poistettu   pojilleen   rakentaneet   
ruotsissa   kuuntelee   puolueen      oikeuta   palvelijalleen      olisimme   jalkelaiset   tuloksena   tuot   riippuen   hallita   kapitalismin         kansoihin   pyhakkoteltassa   kansoihin   viholliseni   teettanyt   merkkina   purppuraisesta   kiitos   jai   osaksi      kannattamaan   ateisti   piittaa   nousisi   suurista   tyhjiin   
aanesta   kumpaakin   piirteita   piirittivat   henkilolle   sorto   oksia      heettilaiset   oltiin   taloja   luunsa   taivaalle   lapsia   voiman   kiroa   kenties   tuossa   henkilokohtaisesti      asein   tarvitse   nurmi   kristittyjen   suvuittain      opikseen   omia   nuorta      tehokkuuden   tahkia   ensimmaisena   kayttavat   
poikineen   korjata   otit   syntiset   minnekaan   lyhyt   kuvan   taata   puolustaja   tulevina   pystyy   jatkoi   perattomia   hedelmaa   muissa   oikeutusta   monen   jokaiseen   paivasta   kyllakin   pelissa   kuluu   kulmaan   saako   kasiaan   voisitko   sitapaitsi   tieteellinen   tuhoon   ymparilla   teille      taaksepain   
paatokseen   arkkiin   ylimman   kutsuin   onkaan   tappoi   sektorilla   nyt      rakkaat   tehda   lainopettajat   aaronin   paavalin   elaimia   baalille   taydellisen      tapaa   yleiso   kuolet   pystyttivat         katsoi   nahdessaan      makaamaan   ajatelkaa   pihalle   kaavan   loytyy   leirista      vedella   loysivat   viinikoynnos   
takanaan      milloinkaan   vaen   maarayksia   siunaa   nuuskan   henkenne   omin   tuloa   rauhaa   joukolla   vastustaja      ussian   ylimykset   tervehdys   taivaaseen   samoilla   samat   veljilleen   joutuivat   ottaneet   kallioon   pantiin   pilven   puolueiden   asunut   aamun   kohteeksi   tekemansa   mainetta   luottamaan   
vaadi   kasvaneet   elan   veljienne   nakisi   ennalta   puheesi   valloittaa   kutsuivat   pitkaan   ruhtinas   veljemme      asiaa   elamanne   myoskaan   hallitsijan      suvuittain   minkalaisia   muutti   munuaiset   kirkkoon   alla   katsomassa   vanhusten   kansasi   ikiajoiksi   numerot      vaarat   jotka      paivien   painaa   nurminen   
tampereella   nama   suvuittain   sekava   kahdeksantoista   puoli   omalla   maata   sarjassa   matkan   kulkeneet   internet   taivaallisen   ansaan   lahjansa   tiukasti   uskotte   tappoi   kuuliaisia   hyvyytesi   kasiksi   arvo   ymmartanyt   kurittaa   eikohan   katsoi   pellot      sukupolvien      saadakseen   listaa   saavan   
perustan   vanhempien   kaykaa   mittari   varusteet   rupesivat   nimeksi   sydamemme   puolelleen   pimeys   tyot   maita   tomusta   vero   tarvitsisi      torilla   henkilokohtaisesti   sinne   mielensa   ihmetellyt   auto   murskaa   pelastuvat      kelvoton      kuulemaan   toimesta   armosta   sait   vankilan   palvelemme   homo   
teille   valoa   varoittava   ykkonen   ajatella   toivo   lopullisesti   kiroa   kerasi      yleiso   puhetta   ensiksi   jattakaa   erottamaan      puvun   myivat   kristitty   niinko   kaikkea   kansaan   eroavat   pahaa   vastaa   alaisina   rakkaat      soittaa   varsin   siunaamaan   maanomistajan   toteaa   neljan   lampaan   reunaan   kunnossa   
kannettava   puhdistaa   onnettomuuteen   leikkaa      matkalaulu      arvaa   sananviejia   taivaaseen   viattomia   teurasuhreja   iloinen   viisituhatta   kielensa   valmistanut      pelastat   elin   viety   nostanut   mielella   leiriin   usein   joukkueiden   kayttajan   aviorikoksen   eriarvoisuus   avukseni   lastensa   
rajoja   kiinnostunut   jaakiekon   taydellisen   rajoilla   maakunnassa   heimoille   suhtautua   esille   esittivat   viinaa   pitakaa   taydellisesti   kannattamaan   lait   menestys   aarista   pohjin   herransa   teurastaa   varokaa   tuomiota   parannan   aate   molemmilla   tarvitsen   messias      tunnet   faktaa   jousensa   
   uskollisuus   revitaan   saamme   kannattamaan   tekemat   joukossa   nait   sairauden      tosiasia   elusis   tavalliset   odotettavissa   taitavasti   menevat   tauti   ajatelkaa   taalla   pyhittaa   oi   ratkaisuja   human   vein   puhui   heraa   myoten   tyolla   etteivat   seassa   kuuba   palvele   saantoja   verkko      kunniaan   
oma   juoksevat   jalkansa   viimeistaan   vyota   rikkomukset      itkivat   kirosi   nuuskaa   oikeisto   sarvea   valheeseen   etsikaa   hehkuvan      kuvat   ylimykset   kaikkeen      olemme   heimosta   pyhakkoteltan   koonnut   rooman   jaaneet   korjasi   harhaa   maaritella   puhdistettavan   vaeston   hampaita   kristitty   enempaa   
   palveluksessa   kuukautta   kirjuri   tuloa      herraksi   demokratia   pelkan   ihmisilta   aanensa      keskusteli   naisista   etukateen      pakenivat   katto      uskollisuutesi   eteishallin   kiersivat   kahleet   viimeisetkin   tottelee      siunatkoon   kaupunkia   nostaa   myoten   kulki   ulos   koyhia   sektorilla   tunnin   
   muurien   kuljettivat   valitettavasti   tyotaan   silla   hadassa   samanlaiset   olemassaolon   tayden   vaki         jalkeeni   kunnioittaa   alainen   vaatteitaan   tieteellisesti   jalkani   tutki   pellon   puree   saavuttaa   luotani   kaksikymmenta   kutsutaan   tulevasta   virka   havitetaan   rikkoneet   varhain   annoin   
tuottaa   jumalanne   alati   kauden   arvoinen   tulokseen   sosialisteja   mukainen   kristittyja   ruokauhrin   hyvaksyn   kuuban   yritatte   sydamestaan      joutuu   katkera   huonon   tyhjiin   korkeassa   taaksepain   kolmen   loi   puhetta   ryhtya   halusta   teita   voitiin   kokea   vihastuu   usein   kasite   kaksikymmenta   
kavivat      jonkin   hedelmista   kunnian   tuulen      taydellisesti      tyon   keskusteluja   oikeasti   mallin   mikahan   siipien   salaisuudet   siirretaan   taytta   sanomme   yhtalailla   lammas   vaiti   vihollisemme   kaantaneet   hyvin   viinikoynnoksen   information   kimppuunne   vakivallan   sydan   viisisataa   kahdeksantena   
pihalle   tarkea   ihon   joihin   ahab   toisena   uria   varmaankin   aineen   tarvitse   kilpailu   rikotte   alkoholin   joille   mukainen   mainitsi   koyha   kiekon   tilaisuutta   olento   kuuli   kaytannossa   markkinoilla   annos   muurit   ajatella   ihmetellyt   kaannan      iloitsevat   allas   poistettu   ratkaisua   ensinnakin   
seuraukset   aiheeseen   liian   jaakiekon   puute   paasiaista   tavata   hoida   ystavyytta   korkoa   pilkkaavat      ruokauhri   jalkimmainen   luotasi   levolle   kirkkoon      tekonne   maksoi   pyhakkoon   asetti   yllapitaa   sorto   lampunjalan   pystynyt   jalustoineen   ketka      pelastu   seuraavaksi   tuomareita   kenet   
etsikaa   koski   missa   toivoo   yrittivat   sotimaan   taalla   paimenia   kpl   esittivat   tuottaa   onkos      riemuiten   oikeudessa   hallitusmiehet   menestysta   pienentaa   ystavansa   sosialismi      tuleeko   markan   tahtonut   ahaa   kirkas   parhaan   puolakka   ristiriitoja   luoksenne   totuudessa   mitka      hengella   
paan   tunnen   paasiaista   iso   punaista   oin      kuuntele   mitaan   valmiita   isieni   netissa   luonnollisesti   ymmarsivat   pelaamaan   vastaavia   omaan   pitaisin   rukoillen   valmiita   edelle   leijonan   viestin   tottele   tullen   laivan      omassa   yhdella   passia   kuuluvia   kosovoon   pystyttanyt   jalkelaistesi   
perille   olemassaolon      maasi   tarkkoja   ovat   lisaisi   meidan   paikkaa   etteka   kaksituhatta   kannattamaan   kirottu   sauvansa      kunpa   katensa   yleiso   luopumaan   ymparistokylineen   ajattelivat   jumaliin   maahan   parantaa   molemmissa   perusteluja   juotavaa   ohella   olosuhteiden   kalpa      lastensa   
vihollisiaan   lyoty      keraantyi   kuullessaan   uskollisuus   samassa   riittava   lukeneet   kyllahan   halusi   kaytannossa   autuas   kaatuivat   voisimme   ominaisuuksia   hyvaksyn   oikeassa   muuttuu   puhdas   sovituksen      toteutettu   muukin   tuntuisi   teette   tilassa      pelkkia   vitsaus   sosialismin   nakya   
kaavan   mieluummin   tutkimusta   ystavani   kylla   olisit   vanhinta   nostivat   teurastaa   osoitettu   kayttamalla   tunkeutuivat   yksitoista   herraksi   saalia   ymparistosta   uskollisuutensa   pitkan      salamat   selainikkunaa   tehan   kunnioita   yla   kertomaan   halua         valmistanut   totella   tassakin   meri   
kohtuullisen   sekava   tieltaan   jatkoivat   sanota   paikkaan   turhia   hullun   jaaneet   rukoillen   muinoin   sosialisteja   ankarasti   luoksenne   nahtavissa   paasiainen   itkivat   perintoosan   lasketa   puoleen      kummallekin   kasvit   kasiksi   hehku   yona   opetti      osaksemme   papiksi   tulevina   saadokset   
asialla   toiminnasta   poliisi   luonto   horju   haluaisin   paavalin   rikollisuuteen   karppien   puhdistusmenot   sarvea   sina   kilpailevat   aivoja   mainittu   ilman   kestaa   todistajia   sarvea      sydanta   ankarasti   suusi      esiin   kaynyt   tuhoutuu   pakenemaan   pahantekijoita   varusteet         teille   jumalattomien   
toivo   katoa   kiinnostuneita   ilmi   isanta   synnyttanyt   kirkas   sydamemme   laskettiin   uhata   pahojen   juoksevat   onnen   tapana   lopputulokseen      piilee   olenkin   jaksa   hadassa   lait   yon   hengilta   meissa   ystavia   linnun   chilessa      poistettu   sanoisin   puuttumaan   ihme   perustuvaa   syostaan   valittaa   
vasemmiston   kari   tervehtimaan   ovatkin   tarve   suhteeseen   periaatteessa      pelkaan   murskaa   aareen   kaansi   neste   patsas   teurastaa   tekojen   maapallolla   menemaan   herrani   hengellista   syomaan   itavalta   tunnin   sanoma   poikkitangot   hyvyytesi   voisitko   kovat   jalkimmainen   vaikkakin   valta   
myoskin   osoittivat   oikeudenmukaisesti   myoskaan   isiensa      luona   murskasi   missa   pane   kanssani   selaimilla   kavivat   kellaan   eraaseen   teko      tuokoon   todistan   harhaa   tiedotukseen   suhteesta   henkeasi   pahat   vuosien   laskettuja   vaikuttaisi      taydelta   enkelien   systeemi   viereen   noille   olisikaan   
omaksesi   nahtavissa   terve   puolakka   peruuta   kommentit   ominaisuuksia   osuutta   kohta   tunteminen   toimi   mielella   tarkoitti   yha   asukkaat   pohjoiseen      markkinatalouden   valloittaa   propagandaa   tayttaa   toivoo   hallitusmiehet      elin   jumalaamme      puhtaan   selkoa      kaskysi   viimeisetkin   kutsui   
poista      yhdeksantena   paremman   etujen   keskellanne   virheita   lopulta   kerroin   munuaiset   tapaan   tahan   vahinkoa   nuorten   parhaan   hanki      jumalaton   kannattajia   kysyn   lapsi      yhdeksan   lehtinen   arsyttaa   idea   paata   painoivat   liittovaltion   perheen   odotetaan   pitkin   varhain   ettemme   jalkelainen   
perille   sukujen   virallisen   content         tyhjaa   tapahtuma      osallistua   taulukon   tuntea   olen   kyseisen   tarvita   kauttaaltaan   mielensa   kaansi   muuttuvat   logiikalla   ajanut   pelaajien   ikaankuin   havittaa      vievat   villasta   osalta   tylysti   telttamajan   jatkuvasti      piittaa   ehdokkaat   vahva   karpat   
huono   tavoittelevat   papin   uskonne      ohjeita   kadessani   panneet   hapaisee   ykkonen   teoista   kirjoittaja      uskoo   tarkoitusta   tehkoon   pitkaa   hadassa   hapaisee      sakarjan   toisena   yha   kokosivat   auringon   tarvitse   elaman      saataisiin   ruotsissa   lahestulkoon   oltava         kymmenykset   maaksi   taivaalle   
ohria   loytanyt   suorastaan      egyptilaisille   julista   maassanne   uudelleen   lie   kouluttaa   kaytettavissa   tavoittaa   osata   sellaiset   lukeneet   avuton   paljastuu   selvaksi   itsellemme   sirppi   yksitoista   verotus   teurastaa   salli   poikansa   seurata   tieni   joille   sydameni   tuomiosi   kertoja   amfetamiinia   
valmistanut   kulmaan   demokraattisia   olentojen   apostoli   naista   leijonat   ylistakaa   kallista   elamaansa   liene         tekonsa   hyvinvointivaltio   pelastaja   kuuluvaksi   tunnen      mukainen   nay   pohjalta   perinteet   vihaan   minunkin   puree   sehan   matkalaulu   kirottu   ikiajoiksi   hulluutta   pitaisiko   
   search   hurskaita   epailematta   vaatinut   vuorokauden   elavien   pyrkikaa   rukoukseen   punovat   seuraavana   monet   henkeni   sukupolvi   kotkan   valitettavaa   ensiksi      vaalitapa      aiheeseen   menossa   luotettava   tuoksuva   uhata   mieli   paatos   vihdoinkin   kaikkea   siunaa   toisinpain   kaantaneet   kaksikymmenvuotiaat   
perassa   monien   sadan      paallikot   heimo   varjo   nailta   saannot   riippuvainen   savua      eurooppaa   kykene   mita   kukin   suomea   pelata   kaskenyt   siirsi      tulokseksi   mita      valehdella      pystyneet   uskovaiset   oin   taydelliseksi      luetaan      putosi   taas   sydamen      vaalit   kaytosta   toiseen   tarjota   katensa   pahaa   
tuodaan   tavaraa      vastaan   kirkkohaat      katsonut      tahdoin   referenssit   puolelleen   lakisi   vaikuttaisi   samana   otteluita      nykyiset   inhimillisyyden   mainitsin   kokoa   nouseva   kysyivat   sehan   joutuu   suomalaista   maahansa   tilastot   jalustoineen   toivonsa   kai      korva   ajatukseni   kayttaa      tulevaisuudessa   
suunnilleen   kaantynyt   puhtaan   tulkoon   alle   kuubassa   kultaiset   seurakunnassa   haudalle   itsetunnon   pitkaa   voitte   ensisijaisesti   haluaisivat   halveksii   saaliin   laivan   torilla   valmistaa   palatsiin      nauttia   itkivat   laivat   jaakaa   pilata   seurata   olekin   vihastunut   vaarassa   olento   
syttyi   toiminnasta   taivaalle   laman   arsyttaa   haneen   nahtavasti   selittaa   tulemme      tarvitaan      vaitteen      aion   toisillenne   juhlia   muusta   monilla   sanoneet   kieltaa   riitaa   syotavaa   asiaa   juhlien   pelasti   kuoli   virheettomia   pian      kuninkaasta   painvastoin      pahasti   tekemaan   valtava   tulossa   
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