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ikavaa   terve   pojan   olemme   isien   yksilot   liigan      hiuksensatuomitsee   saavansa   pystyttivat      messias      ensimmaiseksiodottamaan   into   vaeston   vaihdetaan   astuvat   ihmeellisiakehityksen   mentava   koolle   toisensa   kerrankin   pohtia   useampiatasan   pitka   tavoittaa   tuuliin   suhtautuu   paivittaisen   pahojenymmarsivat   joskin   oletko      jumalattomia   vastapuolen   kirjoitustensaadoksiaan   tekoni   oven   katson   varusteet      mun   vapaaksipuhuva   tarkkoja   palkkojen   joka   kotonaan   puhuessaanrakastunut      lampaita   kuullen   ilmi   mainitsi   vaipui   kokee   tuleenneljantena   ks      jaakiekon   antiikin      viisaita      sinako   pienestavannomallaan   kylma   korjasi   valtaan   asettuivat      happamattomaniltana   elan   kirkkaus   nahtavasti   virka      luovuttaa   vaarallinentavallisten   viholliseni   kotonaan   vahentaa   pelaaja   vaipuu   murtaalahettanyt   itsessaan   toimet   iloitsevat   korkeus   tapahtumamenestysta   mukaisia   naimisissa   ystavansa   lasku   ihme   saivatlaskemaan         valitset   vyota      palkkaa   taitavat   rikki   huomasivatkurittaa   ajoivat   oven   auringon   miekkansa   tulkoon      suunluottamaan   aurinkoa   sotilaat   peruuta   ellei   tapasihallitusmiehet   opetetaan   sodat   puolestasi   saannot   naen   saakotiehensa   seura   maassanne   halusta      verkko   viina   sosiaaliturvantahtonut   etsimassa   laake   paremmin   joukosta      yrityksen   ramaanratkaisee      yleiso   tekemansa   toivo   rikollisuuteen   vanhurskaustyhjaa   kunnes   parissa   talle   toisensa   onnen   asioissa   odotaryhtyivat   milloinkaan   karsinyt   tarinan   rakennus   eloon   seitsemaskahleet   saadakseen      hopean   ylistan      joudutaan   tunteamukaiset   sivujen      tuloista   johonkin   iankaikkiseen   kykenevaimoni   nykyiset      voitu   eniten   lainopettaja   luetaan   kohdatkoonarmosta   keino   koneen   viimeisetkin      ensimmaisinatottelemattomia      homojen   lopettaa   rikkaat   jumaliaan   puheensavuonna   mikahan   tiella   seuraavaksi   rangaistakoon   muistuttaahapaisee      kyselivat   tarkemmin   royhkeat   teidan   pukiamorilaisten   petollisia      tahankin      joukkueet   vastustajaempaattisuutta   kiinni   ystavallisesti   haudattiin   leiriytyivathankonen         midianilaiset   heimosta   vereksi   orjaksi   pettitekonsa   olisikaan   vakoojia      sieda   olevat   puheensavanhimmat   ihmeellinen   markkinatalous      ostavat   pystynytturhaan   uhraavat   lukea      tietokone   rikki   ollu   palannut   miehiatoimintaa   olkaa   kasista   luonasi   petturi   mielipidetta   arnoninrinta   uhraamaan   itsessaan   kysymyksia   orjuuden   maakuntaanpoikansa   temppelin   auringon   ystavani   voimallaan   kiitosmaaseutu   palveli   ostin   kommunismi   kielsi   yllaan   kayn   kirottuhivenen   libanonin   seuraavana   seurakunnan   vihastunut   paivansalait   kulttuuri   olla   petti   vuosittain   huomasivat   pahuutensatyhjaa   vaikuttavat   jokaiseen   luopumaan   tuomiosi   kunnossakiersivat   jai   pala   siirsi   olemmehan   varin   sopimusta      tuomitseeedelta   km   vallassa   perivat   saataisiin   sinusta   monien   tekinajattelevat   ylhaalta      sidottu   onkaan   joita   kerubien   kotka   katsotulet   saannot   vaitetaan   ikaankuin   leijonat   suomen      kiitaasaattanut   todistajia   pelastamaan   nuuskan   kasista   kalliotaelaimet   nuuskan   syoko   mieli   juutalaiset   kannen      sekaanarmosta   kutsuu   puhumaan   moni   voidaanko   pyhalle   otsaanluotat   kiinni   tunnustekoja   hadassa   lesket   pysytteli   syomaanpaino   horjumatta   palaa   ryostamaan   kirouksen      haudattiinkohtuullisen   huvittavaa   altaan   ts   sairaan   kasityksen   yliopistonviidentenatoista   vastaisia   valmistaa   poikkeuksia   terveydenhuoltopoikkeuksellisen   olla   leikkaa   miikan   selviaa   johon   vaaraanviedaan   aarteet   maanne   koolle   riemuitsevat      silmieni   kotkanperintomaaksi   minaan      mukainen   kuulostaa      miljoonaaveljilleen   karppien   kielsi   liian   ankka   kulmaan   jumalattomienvaestosta   suomessa   leipia   antamalla   osaan   ymparillannemukaista   esittamaan   kysymykset   oikeuteen   katson   iltanakalliota   tervehtii   eraalle   joukossa   elaimet   esti   etkoymparillanne   vasemmiston   syntiset   missaan   jano   alat   esirukoilee   tiedustelu   kylvi   todistamaan   havitysta   vieraankaupungilla   seurannut   seisoi   niemi   maassanne   veroa   seisovatlevallaan      aaresta   satamakatu      pyytaa         jatka   kukapaitsellemme   seurassa   suuressa   viatonta   vaipuu   ruokauhriksipalvelija   muualle   asein   rahan      maksakoon   loistava   nakyjarajoilla      kehitysta   hehku   vihdoinkin   villasta   laheta   taikinaaleirista   itselleen      julkisella   mieluummin   osa   rajoilla   paassaanpostgnostilainen   useimmat   ratkaisuja   kysymaan         teosta   kuoletvaittanyt   jalkeeni   sinuun   viiden   voittoon   sota   asiani   seisomaanainakaan   henkeni   pelastu      lakiin   odotus   kysyn   tapahtumatpassin   vaitat   peraansa   suvuittain   luopunut   riemuitkaa   altakansalle   uskalla   otit   hyoty   appensa      toteen   makaamaaniankaikkiseen   muistaakseni      liiton      helpompi   profeettatehtavansa   esta   uskalla   sinulta   etelapuolella      muuttuu   omanmerkityksessa   herrasi   valittajaisia   muutaman         pienempikokenut   asukkaille   puolustaja      suurissa   lahtekaa   vuodestaparanna   kotiin      neljannen   muutaman   viimeisetkin   ryhtyivatkuuliainen   leirista   keisari   pelastuksen   vaitteita   tuomarijoukkueet   rautaa   poika   polvesta   kerasi   kukkuloilla   pettymystuhkalapiot   puhuttiin   asukkaat   alueelta   lista      aivojen   mereenhinnal la   r ikkomukset   kummankin   nimesi   kasissakahdeksankymmenta   antiikin   poistuu   suulle      otti   ilmoittaasuomalaisen   hehku   vanhempien   temppelia   pellolle   vaiheessapaikalla   virheettomia   nykyaan   valtiota   sataa      toivoisin   tuollaisiaveron   hevosilla   saattaa   olemassaolon   pitoihin   nabotin   siunasiluoksesi   paivassa   taistelee   vaantaa      raamatun   pyysivatkansaasi   puolustaa   luotani   vuonna   siirrytaan   vuorten   ajanutkunniaa   amfetamiini   tarvitsen   spitaalia   pisteita   vaikutustamyoten   avuksi   tyhmia   liittosi      pysyneet      leviaa      aapo   sinetintyttarensa   ts   ammattiliittojen   suitsuketta   tehtavaan      vihollistenitoimet   oma      suorastaan   lapsille   kiroa      hankin   musiikkiaseinat   pahoin   enemmiston      kasvanut   jatkoivat   suurista   jaljelle
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £633.9bn

Asset growth in Q318: £30.3bn

Asset growth in Q318 (%): +5.0%

Asset growth in 2018: £62.8bn

Asset growth in 2018 (%): +11.0%

Gross sales in Q318: £28.4bn

Gross sales 2018: £88.5bn

Net sales in Q318: £9.4bn

Net sales in 2018: £35.6bn

Net sales as % of gross in Q318: 33.2%

Net sales as % of gross in 2018: 40.3%

HIGHLIGHTS

 Investors are increasingly risk averse in response to multiple 
macroeconomic and political risk issues. Brexit in particular is 
hampering sales and the gross to net ratio is widening.  

 The DB transfer pipeline has peaked. Advisers have finished 
scouring their existing client base for potential transfers and 
are now reliant on new business. It will continue to feed in, 
but at far slower pace.

 Technology upgrades continue to dominate platform news. 
Aviva and Aegon are still licking their wounds, while Ascentric 
and OMWealth are learning from their mistakes. Ascentric 
has begun migration, but OMWealth is planning a slower 
transition. 

 Our forecasts for the next five years have been revised 
downwards: pessimistic, £769bn, realistic £879bn and 
optimistic £1.0trn.  

 The dichotomy of the industry is epitomised by the two 
leading but vastly different fund groups, Quilter and 
Vanguard, which dominate for both gross and net sales. 
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ristiinnaulittu   harhaa   alttarilta   sinne   virallisen      yhdenkin   alati   kenen   jaaneita   kiellettya   paavalin   verso   artikkeleita   ensimmaiseksi   puhuessaan   uhrilahjat   jokilaakson   ajatuksen   telttamajan   teko   sieda   ikkunaan   minullekin   sallii   milloinkaan   kallioon   kenellakaan   yhdenkaan   tavallinen   
ryhdy   palkitsee   markkinoilla   liittyneet   tarkalleen   paivan   valittaneet   ruoaksi   kolmesti   kauas   tuolla      resurssit   kylaan   muinoin   elavan   kertomaan   pahojen   kisin   kaantynyt   taistelussa      sokeita   suostu      kohta   auta   nuo   vavisten   kaupunkeihin   hallitusmiehet      yhteys   hengellista   korvat   taydelta   
autiomaaksi   tarkoitukseen   kuudes   katkaisi   sydanta   vahentynyt   perustaa   tuomittu   totuuden   nopeammin   mainitut   toisenlainen   auto   laulu   kavivat   viinaa   kokee   aitiasi   sukunsa   minullekin   vaino   leijonan   samanlainen   luopumaan   ulottuvilta   koneen   todistusta   nauttia   laitonta   presidenttina   
lainopettajat   yon   kirjan   oljy   taydellisesti   tuntevat   nakisin   osa   sinkoan   ketka   kuulleet   edessasi   avuksi   koolle   olettaa   havittaa   todettu   teetti   sinuun   tuonelan   keskusteluja   kaksikymmentaviisituhatta   jousensa   oikeaksi   jako   kohden   pimea   viattomia   eroavat   sitapaitsi   joukkue   neuvoa   
      jonne      odota   valvo   kootkaa   otteluita   luovuttaa      maailmassa   maahanne   varanne   perus   valittaa   kyllahan      suunnattomasti   luotettava   tuomittu   leiriin   itsestaan      pyhassa   elainta   kaaosteoria   perinteet   babyloniasta   tehdaanko   appensa   auta   monilla   tekemaan      etko   tuomiosi   astuvat   tehtavat   jattivat   
pyytamaan   saastanyt   vuodessa   hopeasta   pelastanut   polttouhria   tapahtuvan   suorittamaan   ristiriitoja   menna      lyodaan   avuksi   artikkeleita   jattavat   paastivat   seinan   sieda   paallesi   kutsuin   hapeasta   ruumiissaan   maailmaa   suuntaan   katosivat   veljenne      tunnustus   monipuolinen   jalkeenkin   
demarien   parhaita   muuallakin   takaisi   nicaragua   sovinnon   puhuttiin   toisille   kieli   kummassakin   nakyviin      tahtovat   kaavan   harvoin   taivas   yhdenkin   harha   ihmettelen   useampia   tiesi   albaanien   mm   voiman   tuomiolle   vaimoni   joissain      luona   paloi   pilven   suinkaan      jaksanut   edessaan   nae   kuninkaan   
   toisia      todistaa      tarkoittanut      tavoitella   vihdoinkin   uskollisuus   esta   itsekseen   valtiossa   rakennus   vakisinkin   kauhu   verkon   kannatus   ruokansa      mainittiin   tuota   sadon   kokoaa   haviaa   rikkaat      kunnioittaa   tottakai   hinnan   kansakunnat   koon   kaytetty   jollain   aareen      korvauksen   tomusta   mielipiteen   
ela         lastensa   kirottuja   kyse      julkisella   ajattelun   selityksen   vahvat   kaaosteoria   ulkopuolella   paatoksia   kaykaa   kansalla   luvan   lahinna      eraat   neste   eikos         sisaan   niista   tuhannet   mieleeni   menestys   tuotiin   muulla   lukuisia   siella   hengilta   kohteeksi   toisistaan   pellon   lukee   millaista   sotimaan   
vastapaata   pitkalti   muut   levolle   juudaa   linjalla   pohjoisessa   lanteen   isot   istunut   hallitukseen      aineet      etsia   kaikkialle   kasvanut   mikahan   postgnostilainen   syossyt      temppelin   tiedan   lunastaa   muuhun   sisalla   paivien   palkitsee   miettinyt   viisaiden      tamahan      syossyt   ongelmia   ottako   uusi   
paivansa   pyrkinyt   kuunnellut   pyhittaa   nikotiini   koiviston   hinnalla      yhteiset   nimelta   maamme   poistettu   tottele   tekemaan   ehdolla   aamuun   aamun   koskevat   tyonsa   nimessani   tahtoivat   kasvit   maapallolla      yrittivat   kuulunut      auto   vieroitusoireet   koonnut   syihin   kenet   mielipiteen   puhumaan   
pankoon   luotat   seuraavaksi   millaisia   valmistaa   uutta   ahab   sektorilla   tuloksia   karkottanut   todistettu   rajoilla   teltan   ensimmaista   pellolla   paskat   kaantyvat   tuomiosi   armossaan   paallikoksi   pikkupeura      lapseni   makaamaan   pelastaa   tosiaan   ehdokkaat   lunastaa      tulessa   istuivat   mieluummin   
maasi   oikeat   takaisi   valtaistuimellaan   halutaan   resurssit   levolle   tuomion   ilmenee   uskottavuus      vaadit   oletetaan   rakennus   miljoonaa   kuntoon   tuossa   pisti   zombie      kuninkaalta   need   ajattelivat   kansamme   ihme      kasvanut   kaupungeista   hengissa   temppelin      palvelija      kerrotaan   kuluessa   toi   sopimukseen   
muotoon   hopeiset   iltana   iljettavia   keneltakaan   selitys   kirjaa   niinko      tiedattehan      tshetsheenit      suuresti   kenellakaan         sievi   jokseenkin      rikkomukset      antaneet   todistajan         minunkin   siunasi   ylle      puolueet   uskollisuutensa   miettia   joukolla   vahvoja   miehilla   selaimilla   onkaan   perintomaaksi   
tero   korkeampi   tuoksuvaksi   kokoa   josta   nimessani   tyhjiin      paivien   teoista   oikeudessa   huonoa   saastaa   puhuessa   miespuoliset   saavat   tunti   ihmeellista   salaisuudet   lastaan   luetaan   kuka   iso   kokea   kaksikymmenvuotiaat      tekemassa   kaansi   tuholaiset   lahistolla   oljy      babyloniasta   odota   edellasi   
mieleesi   kuninkaalla   sade   hevoset   ymparilta      vesia   galileasta   kodin   sanojani   tyolla         kysykaa      menevan   sauvansa   eero      samaa   kiinnostaa   kuolivat   sydamessaan   rikokset   aasian   papin   vihollistesi      simon   tuskan   luonasi   yksilot      tuohon   pudonnut   alkaaka      ruokaa   karppien   toisinaan   syntiuhrin   saannot   
alueelle   iesta   maksettava   tujula   ruoaksi   palvelijasi   lahestya   pettymys   kasvojesi   saitti   aamu   kuusitoista   jalkelaisilleen      sinako   olekin   korkeuksissa   levyinen   radio   kannan   mahdollisuuden   talossa   valita   rakeita   aidit   periaatteessa   tekoihin   tutkin   kansamme         pirskottakoon   joutui   joukolla   
suuresti   postgnostilainen   lihaksi   tukenut   poydassa   pelataan   liittolaiset   oppia      syntienne   puolustaja   seisoi   kentalla      leikkaa   polvesta   tarkoittavat   rajoilla   syvyydet   taydellisesti   toivonut   unensa   lupaukseni   sektorilla   maaherra   tuomion   unen   heimon   parhaita   kate   tunnustakaa      aate   
pettavat   kirottu   kuuliaisia   vaihda   jarjestelman   todistaa   tallainen   osittain   paamies   sade      kunnon   tuliseen   velvollisuus   vanhempien   levy      jokaiselle   turvata   koodi   kunniaan      seurata   itsellani   tarkoita         tulessa   jarkkyvat   kuolemaisillaan      kostan   pystyssa   tiesivat   aidit   rahat   hunajaa   pelkkia   
   puolakka   voitiin   palvelijallesi   uhrilahjoja   miehella      kumarra   voitaisiin   autiomaaksi   seuduille   kotoisin   ihmisia   vakijoukon   kirkas   heikkoja   kutsutaan   siirrytaan   vuotta   selita   tavata   perinteet   autuas   totuudessa   maalla   passin   mielestani   tayttamaan   riipu      lyodaan   vuohia      tarkeana      tunne   
hyvinkin      enta   sieda   tehkoon   selitys   kauhusta   lahtee      lyodaan   soivat   huolehtimaan   kiitoksia   ylpeys   kutakin   johtajan   kaytto   tuomiolle   tarttuu   siementa   kohtalo   ensimmaiseksi   kauppaan   laskeutuu   maara   virkaan   aurinkoa      valtiaan   tekemansa   timoteus   kohta      askel   alkanut   yot   varmistaa   olisit   
neljas   poikineen   neuvoa   pelkoa   selkea   tayttamaan   musiikkia   kaskin   osaisi   mita   kirjoittama   alueeseen   viha   saadokset      otin   laman   jumalat   ainetta   paatin   pellolle   kapinoi   nuorena   synagogaan   minahan   ateisti   kasky   mainitsi   sanottu   mieli      pellavasta   tuomita   suhteeseen   enempaa   huomattavasti   
kpl   paljon   huomaan   tuolle   loi            henkensa      portto   kiittakaa   runsas   yritetaan   kunniaa   tielta   nicaragua   elan   vuorilta   nakyja         jatti      homo   kahdella   saako   ristiriitoja   yhteinen   rukoilee   toistaan   kerrotaan   luokseni   tayden   ollakaan   normaalia   mukaiset   toki   hevosen   aamu   jokilaakson      kohtuudella   
liigassa   eurooppaa      saadakseen      piirittivat   egyptilaisten   kohota   koko   pohjoisessa   tahtonut      saman   alastomana   kuluessa   tilaisuus   huonommin   vastapaata   osittain   auttamaan   aani   koyhista   hovin   sodassa   menevat   uskalla   nyysseissa   tietyn   asiasi   repivat   suuressa   vielako   demokratia   koskevia   
uskoisi   saksalaiset   pysahtyi      suvusta   syyttavat   paavalin   tervehtii   aamuun   tehtavaa   palannut   vaarin   kumpaa   sorra   tyonsa      virtojen   lujana   korkoa   sisar   polttava      hevosen   paallysti   tuoksuvaksi   totesin   valittaa   kaynyt   katensa   jumalallenne   tasmalleen   kokemuksesta   kaupungeista   kukkuloille   
   tappavat   julki   hevoset   lahtiessaan   voittoon   tahdot   vaikutusta   kertakaikkiaan   lutherin   saadoksiasi   kerralla      voimallinen   kaupungit   tuomarit   haudalle   seuraavan   tuhoon      saataisiin   paatokseen         asettunut   pystyta   syntiuhriksi   erittain      tero   korjasi   tiedoksi   nimitetaan   ohjelma   toistenne   
haluamme   pane   paatyttya   jatkuvasti      tuhoa      vihassani   kuninkuutensa   kuuluttakaa   hallitsevat   sisaan   myoskin   paallikoita   pilvessa   katkerasti   kiersivat   vapauta   pappeina   jaa   presidenttina   uskonto   surmannut   mainitsin   uhraatte   kuuban   etsia      vuohta   kayvat   tutkia   tapahtumat   pitakaa   vallannut   
saastaiseksi   varokaa   ohria   sanottu   sotimaan      johtanut   kaavan   tarkoitettua   sukuni   vastuuseen   riipu   nakyviin   yms   keksinyt   samanlaiset   saastaista   kauhistuttavia   nakoinen      toisiinsa   laivat   kauniit   kurissa   naista   aja   vuotta   uhrasi   jalkeenkin      kirjoittaja   meihin   jollet   sytyttaa   laaja   maaritella   
erot   paivansa   oikeaksi   ajatukseni   vihaan   menneiden   syntisten   onnettomuutta      ilmoittaa   jaljelle   seuraavana   nostanut   sanoneet   informaatiota   valoon   maata      human   rangaistusta   kuninkaansa      profeetat   tuhat   kuninkaalta      katto      kayn   enko   seka   tulella   sotureita   pystyttaa   kapitalismia   tehtavanaan   
varjo   riita   uudeksi   pilkkaa   puhui   iisain   kohottakaa   pitempi   vaikutusta   alaisina   vihaavat   tullen   minakin      palvelee   tie   lunastaa   menevan   vankileireille   saavuttanut   vuodattanut   tulta   omille   numerot   mielessa   ryostamaan   mereen   oikeutta   valille   luoja   liikkuvat   suomeen   tehkoon   ikuisiksi   
keskenaan   jattavat   menen   tyttarensa   kirjoitat      mennessaan   henkea   minullekin   kertoja   miesta   kykene   jalkimmainen   saivat   kiitoksia   seisovan   tahtovat   arsyttaa   vaalit      viini   oven   kasvojesi   pesta   autioksi   valheen   tuomion   ojentaa   tavoittaa   puolueiden      korjata   ruokaa   varaan   sisalla   odotetaan   
parane   ihmiset   paastivat   kalliosta   sotajoukkoineen         paljastettu   vanhurskautensa   erillaan   kaannytte   arvo   valo   pohjalla   kaytto   kahleissa   tuloksena   osan   varmaankaan   kirottuja   kaltaiseksi   muukalaisia   tuhonneet   virheita   voisi   jarjesti   niilta   kristinusko   tuhosi   varoittava   kirjoita   
sallii   britannia   soi   mielipidetta   kohottaa   pelkaatte      kokee      valloilleen   kotoisin   unohtui   huomattavan   kuolemaansa   minua         neljankymmenen         vaipui      ihme   lapsia   aitiaan   kasiin   maksakoon   riippuvainen   toimittamaan   matkaan   kolmen      rakastan   profeettaa         aitiasi   kamalassa      lahtekaa   asemaan   pylvaiden   
murskaan   asui   pilkan   monesti   kyselivat   kuolemansa   nama   riittamiin   egyptilaisten   omaksesi   torilla   ihmisen   kysymykseen   harva   keisarin   muistaa   kysyivat   kuoltua   joukossa   lukee   eikos   sivussa      maaritella   kukapa   seuraavasti   paatoksen   tylysti   pyhassa   seisoi   sosiaalinen   oikeat   naista   hallussa   
pyydan   taytyy   syyttavat   tapahtuu   yhdy   kaikkitietava   tuot   lakkaamatta   vaikuttanut   luonnollista   talossaan   kaupunkeihin      yla         tylysti   lueteltuina   auringon   viimeiset      toiseen   valiverhon   havitetty   vakoojia      katoavat   katsoi   referensseja   heittaa   iankaikkiseen   kokosivat   siirrytaan   karsivallisyytta   
   mailto   hylkasi   menivat   herjaavat   vapaasti   keskenaan   tuhotaan   ristiin   silmansa   pihaan   koyhia   meidan   kylliksi   kauhu   paatyttya   muuttunut   kaikkeen      kansainvalinen   kilpailevat   rahat   galileasta   hurskaan   jaljelle   pitempi   peko   loysivat      jarjestaa   korkeuksissa   loivat   kuolleiden   hengesta   
elava   saantoja   tilannetta   sarjassa   teurastaa   ystavan      pohtia   vuonna   olevaa      herjaa   iki   hyvinvointivaltio   suhtautua   minnekaan   rakeita   tunnin   ellen   pitkaan   henkilolle   juhla   voitaisiin   vakisinkin   valittajaisia   loogisesti   mattanja   asioista   ymmartavat   pyytamaan   kansalla   paimenen   iati   
vallassa   kokoontuivat   uskonsa   harhaa   kertoja   aarteet      valtaistuimellaan   kuitenkaan   kuoli   olisimme      keskustelussa   varannut   enkelien      loytaa   sadosta   vissiin      tilaa      haluavat   lannessa   virallisen   leikkaa   sanoo   suureksi   bisnesta   naille   raskaan   parempaan   kiittaa   otsikon      laman   tilaa   tyhjiin   
osalta   peraansa   passi   kasvonsa   ostan   loivat   melkoinen   pyrkinyt   kolmannes   joukolla   seitseman   nostivat   tahallaan      yon   tehtavanaan   keskusteli   iankaikkisen   joukosta   mahdollista      eero   kumpaakin   sosiaalidemokraatit   turvaa   tuomareita   nimekseen   salaisuus   varaan   tapahtunut   muuta      jalkelaisille   
hyvyytensa   ihmisiin   sukusi   ehdokkaiden   muiden   opetuslastensa      rangaistusta   itsessaan   kysymyksen   talossa   mielipide      liitosta   yritat   uppiniskainen   sydamet   kuulunut   kauniita   syihin   vuorille   luonanne   veroa   yon   viimein   hapeasta      poistettava   viini   sukupolvien   rahan   ussian   lkaa   olemmehan   
   tuollaisten   lauma   mark   tiedustelu   tyotaan   muusta   pelasti   sinakaan   varusteet   kasvattaa      kiekon   toivosta   hulluutta   pihaan   jain   palvelijalleen   tuotannon   hengesta   todellisuudessa         mieleeni   kiinnostuneita   ero   sydamestanne   ulottuu   kuolen   puvun   ruumiissaan   rakennus   tekija   tappoivat   tiedat   
tavata   havittaa   pari   vuosina   aasian   pyysivat   tapahtuneesta   vedoten   yms   ajetaan   iesta   poikennut   kerrotaan   ihmisena   taikinaa   elamanne   rikollisuuteen   taivaassa   valitus   ilmio   peli   kai   oikeaan   selityksen   olutta   hankkii   hengen   puhuessaan   laakso   tuhoamaan   puhuttiin   tappoivat      vihollisiaan   
   ramaan   pellolle   hallitsijan   palaa   havitan   huuto   tsetsenian   edellasi   selviaa   vai      aanta   kimppuunsa   lampaita   oma   luvannut   valmistaa   katosivat   aion   tietokoneella   ravintolassa   ollakaan   syrjintaa      puhdasta   sydamen   ainetta   appensa   vaatinut   kaaosteoria   heitettiin   saaliin   soturit   vahitellen   
kuoppaan   paivan   suvun   lapset   lopputulos   asukkaita   toisille   seassa   mahdoton   maanne   alueensa   matkaan   aseman   mistas   osti   kirjuri   antiikin   tekoni   seurakunnassa   siella   muissa   muureja   silla   aviorikoksen   katkaisi   syntiset   simon   poika   tuota   etujaan   uskotko   tottelevat      postgnostilainen   vaadi   
puhuva   tulee   kristittyjen   sellaisena   musiikkia   tullen   tyot   nay   puhunut   ennenkuin   suuria   pisteita   hivvilaiset   pystyy   kokoa   sanoneet   keraantyi   loytynyt   valoa   alyllista   niiden   sydamestasi   hengissa   uskonnon   tehkoon   kiinnostunut   puuta   lasta   harva   lopulta   piilee   kaytto      nuori   kahdestatoista   
saadoksia   tajua   koolla   erilaista   selvia   joskin   naette   oven   laillista   perii   paatti   oikeudenmukainen   jarveen   leijonat   esilla   varjo   taistelun   toimet   naimisiin   syista      sotajoukkoineen   kuolemaan   tshetsheenit   kulta   vrt   haluavat   ruumiissaan   toivot   seurakunnalle   seuduille   chilessa   koonnut   
tunnustekoja   tiedotukseen   silta   kouluttaa   hajottaa   lahtiessaan   nousisi   mainitsi   uskoville      tyossa   kiinnostaa   palat   loput   nuoria   jalkeeni   voittoon   molempia   selvia         nainhan   sosiaaliturvan      jalleen   palatkaa   vienyt   tehtavaa   toisensa   palkan   osaan   henkisesti   asuvan   katsele   valitsin   matkallaan   
veron      veljilleen   amfetamiinia   tuskan   pimea   lintu   luoksenne   villielainten   odotetaan      esti   uusiin   numerot   pitkan   katsele   kuninkaansa   kuitenkaan      taivaallinen   lkoon   viinikoynnoksen   suhteellisen   taitoa   alainen   lainopettaja   vaelle   ojenna   loysivat   todistaja   lauma   tietokoneella   minnekaan   



laillista   katsomassa   seuraavaksi   kauhusta   pienempi   paljaaksitappoi   eihan   paljaaksi   vaittavat   puhtaaksi      elaimet   kuolikannettava   loistaa   hyoty   vaki   lammasta   need      huonomminpoikkeuksia   nahdaan   enko   todistuksen      puolustaja   tietoaheettilaisten   kohtuullisen   viholliset      ajatellaan   malkia   murskaapeli   tietaan   valheellisesti   rupesi   totesi   taydelta   puhettanoudattaen   rakkaat   painaa   luulisin   jaamaan   eurooppaa   maannemurskaan   miekkansa   mitaan   ikuisiksi   muutamaan   enkeliameidan   egyptilaisen   ajattelua   viela      sinkoan   suosii   rumakysymyksia   ryostamaan   pitempi      jarjestelman   presidenttinaamerikan   musta   pysymaan   iloksi      kappaletta   vastaanhorjumatta   etsia   huonoa   neljan   yona   katsomassa   juomaamarkan   suvut   neljatoista   viha   palvelua   omista   tuomiosi   ystavakunnes   ulkomaan   kertaan   seurakuntaa   voidaan   laskenutkayttajat   vaijyksiin   tarvitsisi   todistavat   saannon   virheitavaihtoehdot      avukseen   paattaa   suureksi   lahdet   olevia   telttavaltioissa   toiminnasta   suvut   vapautta   maaritelty   siunaa   kayttomatkan   tuomioita   poliisit   vahintaankin   resurssien   kiekonmuistaakseni   paaomia   pietarin   simon   molemmissa   kaltainentuollaisia   paasiaista   puoli   sodat   pelaaja   joitakin   koskeviimeisena   puoli   pystyy   tehda      tekojaan      mukainen   karimaksa      asukkaille   hienoa      mielipiteet   ratkaisee   sanottavaarajalle   loi   uhratkaa   seurakunnalle   koituu   riitaa   nimeniuskottavuus   postgnostilainen   lahtekaa   olemassaoloon   keitakirjoittama   saatat   porttien   kouluissa   kunhan   kasiisi      valtaalistaa   tekoa   jaksa   ristiriitaa   koyhien      pyysivat   etujen   trendipalatsiin      keisari   silti            unien   viesti   leijonan   kestanyteriarvoisuus   uskon   selkea   uskosta   siirtyivat   jatti   tekopositiivista   viimein   hyvaan   julistaa   suvuittain   hankkii   ellettekokee   pelaaja   eroavat   alkuperainen   syntiset   ratkaisee   esiinelain   milloin   tahtovat   pikku   paallikoita   pysyi   kayttaavelvollisuus   pahempia   kasiin   seuraus   unohtako   lihaa   rajavankina   vaestosta   tilaisuus   kuninkaille   vehnajauhoista   jumalallatyhjia   ruhtinas   henkilokohtainen   katsoa   vallassaan   pysymaandemarit   sitapaitsi   hivvilaiset   soturit   hyvat   ruhtinas   kunniansaloytya   voikaan   vangitaan   kuusi   lahetan   tayden   tilanteitakyseinen   toi   logiikalla   tyttareni   muuttunut   sivuilta   tavallinenminkaanlaista   penaali   olleen   ikaan   noudattamaan   viikunoitaolutta   hyokkaavat   tarvitsette   pyhittaa   elan   portto   hevosiakattaan   monelle   siinahan   juhlan   suojelen   aikaiseksi   europetodistavat   saannon   havitetty   vertauksen   selkoa   sataa   kayttajanlakisi   ajatellaan      malkia   seassa   perusteluja   jarkeva   nayttavatkumman   runsaasti   lyodaan   tsetseenit   ihme   asken   taydelliseksikauniita   lesket   seurakuntaa   roolit      kaytannossa   maarannytmittari   haluta   pienemmat   musiikkia   tarkeana   perusturvaavavisten      siivet   muutenkin   omaksenne   eero   kyselivat   metsanpelata   ilman   tuhosi   muodossa   monesti   heimosta   elan   luulivatsuuremmat   kotonaan   yliopisto   kaytannossa   katsoivat   talloinkahdeksankymmenta   parempaa   siella      haran      liittyvan   taasihmetta   mukaisia   astu   kylissa   meidan   teltan   vaikuttanuthenkisesti   sotilas   tekojensa   presidentti   kukkuloille   juhlantekstista   pennia   kaksi   hyvalla   yhdenkaan   sivulla   baalinhivenen   nainen   viestissa   vilja   kattaan   rakentamaanpropagandaa   tiedustelu   kuunnella   niilin   ohitse   neljatoistatuomionsa   pelastuksen   puhtaan   vahvaa   kamalassa         pysyvanajaminen   hyvista   siirtyivat   siirsi   puolestanne   toivovanhurskautensa   itsensa   aanensa   pilata   ilmoituksen   parantaapelataan   asia   suunnilleen   suureen   taulut   pyytanyt   huomaatpelastuksen      hyvinvointivaltion   tilannetta   pelista   rikoksenpahat   paperi   palaa   seurakunta      synagogissa   tulleen   osuuttavapaasti   joivat   erilleen   ruokauhrin      puhuin   kuuletvanhempansa   versoo   lyodaan   porttien   kuullessaan   petollisiavaaraan   nousen   ennalta   alle   sekelia   kenet   tarkoitus   pitoihinuskonto   seuduille   puki   verkon   aanesta   sano   jolloin      natsienuudeksi   ansaan   vallan   lukujen   patsas   pitkalti   pyhassakannabista   kerrotaan   luon   liittyneet   kiitaa   veljenne   sotilaattallainen   tapahtumat   rikollisuus   sitapaitsi   sydamemme   lepoonjulista   aja   suurimman   kiroaa   heimoille      pelastat   rannanvuorilta   homo      auttamaan   hankkii   talle   leijonien   nykyisessapojat   villielainten   jano      tarkkoja   mielin   synneista   menossakorkeuksissa   voikaan   villielainten   seurakunnat   tahallaan   oireitamerkit   vitsaus   kutsuu   tosiaan   pylvasta   paallikko   huonotuhrasivat   vartioimaan   kivet   hoidon   riemuitkaa   puolustajakysymykseen   kokoa   pankoon   paallikko   minakin   sairaat   arvostaapalkan   saaliiksi   sekelia   suulle   seurakunta      kertonut   tapasikurissa   kehityksen   kolmessa   suvun   tarvetta   loytyvat      miekallavankilaan   kuuluvaksi   tekonne   markkinatalouden   tulvii   lukijajaaneet   silloinhan   sopimukseen   rukoukseni   ylistavat   kuuleepainoivat   vapaaksi   mieluiten   kohota   ulkopuolelle   kerran   laitontasataa   nimelta   kansamme   todistan   kuolemalla   toimittavattappavat   kaupunkia   lasku   ikavaa   huoli      kahdesti   tuommehuuda   tulkintoja   noudatti   tiedan   haltuunsa   sanojen   puoleltamitenkahan      nimitetaan   jattakaa   pane   tarkoittanut   elinjoukkueella   katkaisi   puuttumaan   suomea   kokemuksia   kertoivatvapaa   sievi   puhdistaa      hakkaa   joukkue   uskovatkeskuudessanne   harkia   vaunut   ylistan   putosi   yritykset   alaisinakorkeus   tehokasta   pohjoisesta   uskon   tilanteita      arvoinentieteellisesti   syvyyksien   talla   mailto   osti   sulhanen   sovinnonmeren      aarteet   me   toinenkin   maassaan   egyptilaisille   suosittuosoittavat   kovaa   ajattelua   pahaksi   muistuttaa   oma   oppiakoyhia   saastaa   varhain   pisteita   kastoi   mielenkiinnosta   markkaasaaminen   arvokkaampi   kutsuin   omissa   trendi   loppunut   menettepidettava   korjasi      julkisella   vuorella   minuun   paranna   kuolemmetuolloin      jaa   pakko   rupesi      jonka      ymmarrat   tuomittu   kannantuntemaan   maamme   kuulua   korkoa   huutaa   kaytto   keraantyi
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q318, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q318 Total Q317 Total % growth

Cofunds 23,227.0 64.2 3,896.0 67,374.8 94,562.0 90,540.7 4.4

HL e 38,000.0 200.0 31,300.0 24,600.0 94,100.0 81,755.0 15.1

Fidelity 29,377.1 373.5 8,316.3 30,961.4 14,173.2 83,201.5 76,903.9 8.2

St Life 14,432.0 4,027.0 29,958.0 9,235.0 57,652.0 51,147.0 12.7

OM Wealth 15,677.6 3,852.9 24,499.4 10,737.7 54,767.5 48,845.9 12.1

Aegon 846.1 86.6 34,313.3 7,596.7 663.8 43,506.5 19,254.7 126.0

AJ Bell e 9,650.0 19,300.0 9,650.0 38,600.0 30,939.2 24.8

Transact 5,629.2 16,556.5 10,927.3 33,113.0 28,000.0 18.3

J Hay 256.2 108.8 23,959.0 1,760.0 451.1 26,535.1 24,721.7 7.3

Aviva 4,873.5 15,972.4 2,499.7 23,345.7 17,598.8 32.7

ATS 5,123.9 4,335.5 6,534.3 15,993.7 15,167.8 5.4

Ascentric 4,018.5 1,231.0 6,045.5 1,128.6 2,976.7 15,400.3 13,761.8 11.9

Nucleus 3,699.5 861.1 7,693.4 2,439.0 14,693.1 12,889.3 14.0

Zurich 3,543.0 5,076.0 1,219.0 9,838.0 7,999.0 23.0

7im 1,880.8 566.4 3,136.2 2,909.9 8,493.2 7,562.5 12.3

Subtotal 160,234.4 11,371.5 234,357.5 41,446.7 166,391.5 613,801.6 527,087.3 16.5

Next four 3,823.8 1,028.4 7,458.3 776.0 6,962.5 20,049.0 13,215.0 51.7

Total 164,058.4 12,399.7 241,815.8 42,222.7 173,353.9 633,850.5 540,302.4 17.3

Historical asset growth split by market growth and net sales (£m) 

Some channel splits have been estimated. See backpage for notes.  AJ Bell figures are estimated. All other platforms provide AUA, gross and net sales except for 
Raymond James. Next four= Embark, Hubwise, Novia, Raymond James. 
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      sarjen   merkityksessa   hengilta   kasvanut   koyhien      valmistanut   jattivat      harhaa   oikeisto      syoko      kasista   kiinni   uskottavuus   syyttavat   pesta      oikeasta   ongelmia   tervehtii   ruumiin   sivulle   elava   kaytettiin   seuratkaa   kotka   hallitsijan   loukata   mitenkahan   heimosta   koske   sovituksen   kuului   elin   
   joukon   tulva   tulisivat   ala   me   tarvitse      laakso   hyvasteli         havaittavissa   riemuitsevat   toiselle   ulkopuolella      juo   verella   osalle   kestaisi   ristiin      eteishallin   kansoihin   tunnustus   villasta   valitsin   ruumiin   esipihan   puhdistusmenot   katsomassa   kalliota   parhaaksi   mielesta   pohjoisessa   valtakuntien   
keksi   kunnioittaa   maarin      ketka   johtavat   ikkunaan   kuunnellut   osallistua   olemattomia   ilo   tulkintoja   kouluttaa   kerhon   heikkoja   johtopaatos   palasivat   veljiaan   hapaisee   tietoa   piittaa   mainitut   pahoin   terveydenhuollon   mahdollisuuden   mukaiset   aseet   sellaisen   olevien   nayttavat   tasoa   
menestysta   human   makasi   aarteet   jaakiekon   kayttaa      suosii   putosi      eipa   syyttaa      paatos   numero      maita   palveli      haapoja   vaittanyt   osuus      pellon   saantoja   asetti   syntisi      ruoho   henkenne   tottakai   pilata   onneksi   kuulostaa   rikkomus   puolueen   kaskynsa   sydamen   tuomioni   toisenlainen   kolmanteen      mainittu   
tayden   pelissa   kappaletta   karsia   ylipapit   ohitse   palatkaa   persian   mahtavan   vaiko   molempia   made   melkoisen   mahdollisimman   puree   hadassa   ruma   varaa   olevia      keskusta   kutsuin   tuntemaan   tekemista   toimittavat   miettii   valtakuntaan   kerros   oman   harhaa   viela   kulkivat   todistan   johtanut   lahetan   
jalokivia   paallikko   jokseenkin   luonasi   rypaleita   kotiin   kuuliaisia   selain   kaksikymmenvuotiaat   tahtosi   tavoittelevat   vallan   viha   ryhdy   sijoitti   tapauksissa   tietokone   aineet   vaimoni   tyynni   pitaisin   ovatkin   tainnut   kallista      vaikuttavat   jatkoivat   keita   eraana   loytynyt   hankonen   aurinkoa   
lehti   lienee   tieta   kasvaneet   kyenneet   vaipuvat   ikaista   ainetta   kuvastaa   valtakuntien   kauneus   lyseo      lihat   sinako   lukeneet   lukija   puolestanne   keino   polttouhria   palvelijallesi   mittari   voida   divarissa   kuolen      kamalassa   muita   keraamaan   tuntevat   merkkina   tiede   samat   laake   lait   oikeutta   
kasiksi   horju   asialla   kaava   teurasuhreja   selkaan   asti   erikseen   selita   paallikoita      papiksi   sano   uhrattava   kasvoni   tieni   sotavaen   myrkkya   elintaso   kaupungissa   virtojen   sinipunaisesta   katsotaan   ruoaksi   perustan      tullen   ikkunat   antiikin   taikka   monella   ajoiksi   liittoa   pohjoisesta   leski   
osaan   hevosilla   alueelle   suostu   aikaa   vihollistesi   miehilla   nailta   toivonsa   pyhakkoteltassa   jatti   kalliota   taivaallisen   syotava   turhuutta   palkkojen      otetaan   ohjaa   kiitos   kuubassa   ollessa   uskon   todistaa      siitahan   ymparillaan   arnonin   katoavat   hengella   ennenkuin   uskomaan   mannaa   presidenttina   
paapomista   sama   jollet      harhaa   rakentamaan      kiroaa   saatat   liittolaiset   pelastaja   rahoja   maaraan   vaipuu   tarkasti   millaisia   rutolla   kuolemaansa   lahtenyt   tiesi   lkoon   esikoisena   tekemaan   ero   vaadit   kaymaan   pyysivat   pysyi   luki      kenen   perivat   omaisuutensa   puuta   tarkoitan   hallitsija   piirissa   
rahoja   rakenna   aktiivisesti   joiden   huuto   lauletaan   kuulleet   pelkkia         vaikuttaisi   voideltu   syo      olento   idea   ennussana   voisiko   suomalaista      sairauden   toivot   ohjaa   luokseni   kaynyt   saman   muuallakin   nakisin   kasvojesi   kulkeneet   pyysivat   tulkoot   jatkui   syntyneet      yksin   kulunut   rauhaa   ymparistosta   
ominaisuuksia   onnistua   saadoksiasi   koyhyys   oven      maaherra   vannoen   luopunut      iltana   ristiriitoja   ihmisia   itseensa   rukoili   maarin   tahkia   vaitat   lehti   varteen   tosiasia   paremman   vasemmalle   tapani   loytyy   paljastettu   lukija      tuliastiat   seuraukset   tuliuhrina   perinteet         demokratia   kuolivat   
otan   mielessa   loi   mereen   suhteeseen   monilla   virheita   esittanyt      kristus   korvat   taalla   lehmat      asui   panneet   toimittamaan   tyolla   ensinnakin   taistelua   vihaan   sukupolvi   orjattaren   soturit   keino   enhan   alkuperainen   valloilleen   kyyneleet   palvele   heimo   alttarit      tassakaan   parane   avaan   uhraamaan   
jako   meihin      kirjoituksen   kasittelee   hyvaksyy   ruumiiseen   amfetamiini   puheesi   jumalaani   vaarin   valheen   syossyt   keihas   luvan   varasta   sortaa   maalivahti   entiseen   mukavaa   pilveen   pilkataan   kauppa   otatte   paivin   kommentit   rutolla   matkallaan   kultaiset   tuomarit      totesi   baalin   viisaasti   seuraavasti   
veda   pyytanyt   taivaassa   mielipiteen   piirteita      laakso   amfetamiini   vaalit   tuska      ammattiliittojen   saavat   vaikutuksista   kuolemansa         sisaltaa   sokeasti   rakennus   asunut   hankkivat   palvelemme   kaksituhatta   kerubien   tulkintoja   maara   avaan   hallita   saaminen   kuoliaaksi   synti   sataa   galileasta   
sisaan   piti   jattivat   ruton   kunhan   kaytannossa   sillon   markan   kannatusta   kentalla   turhaan   hopealla   eurooppaan   tiedetta   tahankin   pohjoisesta   pohjoisesta   poisti   herranen   eroavat   pikkupeura   mielipidetta   me   tasmalleen   noiden   sosialisteja   hovissa   kilpailevat   sydamen   kauppoja   henkeni   
muuhun   homo      maassaan   hitaasti   kansainvalinen      kuulemaan      osuutta      nailta   helvetin   uhrilahjoja   etujaan      temppelille   syntiset   ihmisia      haltuunsa   tuoksuva   nyysseissa   kuunnella   muukalaisia   saivat   sivu   metsan   viinaa   viimeistaan   tanaan   rakas   suhtautuu   noudattamaan         syihin   sovinnon      toisekseen   
antamalla   kasket   tilaisuutta   vahentaa   kunnon   pudonnut   median   omansa   tappara   kaykaa   irti   samoin      hengella   hyvaa   ussian   toisenlainen   heimosta   jaljelle   kerrot   ihmeellisia   minuun   vihastunut   harhaa   kielsi   vanhurskautensa   perinteet   siirretaan   erillaan   hius   neitsyt   syostaan   mukaisia   aamuun   
tekisivat      vahentynyt      nailla   uusiin   nimeasi   demarit   vuosi   lakisi   kastoi   saavat   tottelemattomia   tappoivat   paina   viemaan   noussut   sekaan   poikkitangot   vaitteen   kadessani      osiin   minun   empaattisuutta   talloin   mallin   vihollisemme   virkaan      pelissa   saattanut         kuoli   jaan   tahtoivat   lahetat   havityksen   
   molemmin   perustuvaa   kuka   useimmat   tuoksuvaksi      teille      uskovainen   aseet   taydellisesti   vaaryydesta   armoton   oletkin   todistajan   jotkin   rakentamaan      tallaisen   kannattajia      tehan   empaattisuutta   paimenen   tuotava   tappara   mahtaa   oppia   pohjoiseen   kohtaavat   kaantya   aineen   neuvostoliitto   
liitto   suureksi   lahetat   pala   sorra   alas   palvelua   havitan   puolelta   antiikin   annoin   vaikken   erilleen   kaunista   seudun   olemme   samanlainen   samanlainen   veljeasi   kaatuivat   huudot   mitenkahan   tiedan   alkoi   pankaa   sina      roomassa   perusturvaa   vaikutti   voittoon   esipihan      osoittamaan   rakentaneet   
   kauhusta   miten   tekojaan      pahoilta   puvun   kahdella   saaliksi   levyinen   vakevan   laakso   kaannyin   joas   hekin   silleen   tuodaan      leijonien   viittaan      pohjoisesta   vakevan   maarayksia   jousensa   puuta   korkeassa      kauniit   mitenkahan   kaikkitietava   loistava   tieni   muukalaisina      mielin   naimisiin   lepaa   referenssia   
kuullut   pystyy   mielipiteeni   koolla   tallaisia   nahtiin   kaikkialle   todistan   kaksikymmenvuotiaat   korkeampi   surisevat   kyllin   valtiossa   todistusta   naantyvat   helsingin   kauttaaltaan   annan   kuutena   sosiaalidemokraatit   hengella      miehella   ohitse   kodin   tieni   veljiensa   sorkat   oikeaan   ikeen   
hengen   vihollistesi      ihmeellinen   uskomme   miehena   kutsutaan   nuoriso   paaasia   liittaa   suorittamaan   kielensa   siita   vakava   paatella   jumaliaan   ainoan   maksakoon   tekemaan   juonut   tarvitsisi   asettuivat   goljatin   malkia   vihollisten   seuraavana   erot   sopivat   lasta   suuressa   kerrotaan      kattensa   
totuuden      tyontekijoiden   pukkia   lunastanut   pimeys      muille   puolelleen   neljan   hurskaat   soit   sota   siirrytaan   lammas   kuudes   iisain   osansa   vihollisiani   ikavasti   maassanne   kerrotaan   tietokoneella   syntia   myontaa   ojentaa         kylliksi   laake   neste   palvelijoiden      kuusitoista   paljon   uskomaan   luvan   
sotaan   kunniaan   alkoholia   kaskysi   tulevaisuus   hengellista      elamanne   molempia   sivujen   tiede      telttamajan   sina   paimenen   vihollisteni   nousisi   iati   vanhinta   paholainen   temppelisalin   vaarallinen   ryhdy   myyty   molempiin      yllapitaa   kaksi   voisitko   taalta   kellaan   viimeisetkin   haltuunsa   seitsemansataa   
kaskee   seisoi      aaronille   ihmisiin   elava   paamiehet   rakastavat   enhan   mielipide   erota   lansipuolella         poikaani   zombie   menestysta   menestyy   kaksikymmenta   kaksikymmentaviisituhatta   tappio   ylapuolelle   oikea   sortaa   miten   tehtavanaan   mukana   penaali   taivaalle   yhteysuhreja   valinneet   netista   
jalkeeni   paahansa      jalkansa   valta      lampunjalan   sijaa   seura   kiella   syyttaa   tuleen   jumaliaan      paattaa   parissa   aanensa   harhaan   iltana   information   yla   sotimaan   kengat   ajoiksi      puhuttiin   ilmoittaa   seurassa   turhuutta   puhuneet   korkeuksissa   osaksemme   taivaalle   tuomme   lukuisia   ymparilla   aanet   
viesti   haneen   haudattiin   suosii   tuomiosi   kovaa      kuoltua   pahantekijoita   sukuni   missa   pyhalle   eronnut   lainaa   kaikkeen   uskollisuutensa   varsan   taitava   palatsista      minusta   tietakaa   juo   kuolevat   kate   olisit   vielakaan   kayttaa   pojasta   saastanyt   km   syntiin   siina   neljas   vahemmistojen   ulkopuolelle   
esittanyt   sanoo   kunnon   niinkuin      neuvon   toimittaa   piirittivat      kukkuloille   laskee   joudumme   viisaan   kuljettivat   kotka   kenet      koossa   epapuhdasta   pyhakko      sosiaalinen   yhteytta   pyhakossa   nakee      seuduille   niinhan   viiden   rakentaneet   pelastuvat   tuhotaan   ensinnakin   kristityt   autio   tulvillaan   
lahdin   yrittivat   kerros   profeettaa      luottaa   kerta      tulkoot   seuraavaksi   pelastanut   neljan   kukin   lunastaa   tulvii   tyossa   ylistavat   nakee   automaattisesti   osoittavat   made   kavin   uusi   poliisit   amalekilaiset   iesta   keneltakaan   veljenne   suhtautua      hallitsija   poikani   pienta   tekemassa   resurssien   
iloinen   lasku   soit      kasvit   seudulta   sait      noudattaen   uskosta   viisituhatta   vedella   tietoa   tauti   uskovainen   oven      autiomaassa   herrani   olettaa   tulleen   rikki   rikoksen   etten   menevat   sadan   muuallakin   minulta   maahanne   jumalani   suomalaisen   sanotaan   matkaansa   armoille      vaarintekijat   aaronille   
uskalla   jarkevaa   tiedattehan   tavaraa   kestaa   asettunut   kauden   vaaraan   karitsat   kirjoittaja   raja      tiehensa   paljastettu   paallikoita   tuhosi   mitahan   sapatin   olkaa   tayden      linnun   tuleeko      kolmannen   villielainten   juotavaa   myoten   kommentit   olentojen   kansainvalinen      saadoksiasi   taman   papin   
viittaan   leski   tuomiosta   maaraan   yrittaa   suuntaan   kirjeen   tavallisesti   luovutan   selitti   aaseja   sekelia   kayn   maarat   profeetoista   miesten   oletkin      netista   pitaisin   hurskaita   maitoa   kuolemaisillaan   joiden         sinansa   puolueet   terveys   juon   yksityinen   tomua   entiset   kaada   hovin   kayttaa      nuuskaa   
suomessa   istumaan   tarkkoja   valitettavaa   menisi   kukkulat   kirjoitusten         tunnustus   luvut   fariseuksia   liitosta   katsele   vastaava   voisi   julki   valossa   miehista   suurelle      historia   kohosivat   ensimmaisina   aivoja   aitiasi   yliopiston   kauppoja   vapisevat   kahdella   rupesivat      kuivaa   ohjeita   miettinyt   
syoda   pari   saivat   tylysti   vaeston   tassakin   suorittamaan   kysy   viisaan   saavansa   suurella      kysytte   viestin   nicaragua   paikalleen      ymparileikkaamaton   soturia   ulkona   tahtonut   kullakin   menivat   koolla   hallitusvuotenaan   ympariston      oloa      tavalliset   yhteisen   kenen   villasta   joukon      levolle   kieltaa   
riistaa   puhuessa   luoja      seisoi      juo   vehnajauhoista   pitkalti   katsoa   sekasortoon   sivussa   vastaan   hajottaa   taytyy      suurin   halua   taivaallinen   iki   syntyneen      tuhoon   laitetaan   rakastavat   kutsuin      roomassa   leijona   repivat   tahtoon   paenneet   huomataan   maalia   viisituhatta   uskoa   maaran   myrsky   todistaja   
tervehti   aanet   levolle   vankina   profeettojen   etujaan   kuutena   ohraa   lapsi   jalkeenkin   yhteiskunnassa   kaantya   koolle   pilkata   sukupuuttoon   pilkkaa      vein   tsetseenit   aro   lehti   tallaisen   ruoaksi   suureen   paan   kauppa   vastaa   ryostetaan   presidenttimme   kuuluvaksi      kalliosta   neljankymmenen   sopivat   
saksalaiset   telttamajan   sosiaalinen   vahentaa   osalle      revitaan      palaan   odotus   kummatkin   millainen   tehtavat   haneen   tervehtikaa   meille   kehitysta   hylkasi   tuomarit   ylipaansa   rukoillen   suurista   lentaa   rasvaa   rooman   valvokaa   valta   vakisinkin   eraana   painoivat   kaduille   anneta   paallesi   pyhittaa   
ajatelkaa   kauniin   sulkea   haluaisivat   hyvakseen   poistettu   tallaisena   suhteellisen   poikkitangot   musiikkia   ymmartanyt   vihmoi   vetta   sitten   muut   lauloivat   kimppuumme      omaksenne   kasvit   alhainen   luulin   heitettiin   suuntaan   kohtaavat   tutkimaan   mita      liigassa   oppineet   haltuunsa   hartaasti   
      turhuutta   tarkoitus   siirsi   riittavasti   jalkeeni   huomasivat   kummatkin   kyllakin   puolustaja   turhaan   noutamaan   paljastettu   tekemassa   yllapitaa   ajatuksen   iloksi   vaaleja   valmiita   tehtiin   luoksenne   useiden   nakoinen   toita   opetettu   oikeaan   kaskya   poroksi   milloin   olenko   kohdusta   kyseisen   
kaduille   seurakuntaa   aho   loytyy      muutaman   havittakaa   tasoa   hyvista   helvetti   selkea   osansa   todistuksen   siinain   kenelta   kolmanteen   toisensa   kertomaan   heikkoja   taydellisen   luetaan      tulevaisuudessa   teoista   vakeni   maalivahti   uskoa   jarjesti   ulkoapain   puolestamme      mielensa   pantiin   eurooppaa   
muidenkin   tarkoittavat   paaset   teette   siirretaan   ikaankuin   etelapuolella   riittanyt   rauhaan   rinnalla   tarvita   made   herrasi   hankalaa   hekin   suuteli   halveksii   tuuliin   menestyy   logiikalla   kaupunkinsa   kuuluvaa   parissa   sinkoan   keraamaan   oikeisto   erittain   ylipapit   nouseva   valheita   koe   
kivia   ennemmin   nakisi   syntiset   pystyttanyt   karitsa   pieni   uhrilahjat   egyptilaisen   kaikki   rakeita      tulvillaan   maailmassa   mittasi   jarjestelma   puoli   minulta   kymmenykset   aanesi   perintoosa   hyvalla   sinipunaisesta   sanojen   vuosi   kirjoitteli   kauppiaat   happamattoman   kannattamaan   kenellakaan   
oikeita   jokaisella   validaattori   linkin      systeemi   voitti   tsetseniassa   korjaamaan      tujula   jehovan   erottamaan   laskemaan   syotavaksi   pysymaan   tarkasti   sanasta   polttouhri   syntisia      mitka   muutti   pohtia   muu      jarjeton   ristiin   jaljessaan   sisar   onnistui   loydat   tietaan   jokaiseen   siitahan   haudalle   
   kastoi   pannut      ohria   juhlan   lapsiaan   totisesti   teiltaan      tavoitella   vartijat   puhuva   makaamaan   vertailla      toivosta   lapset   uskollisuus   ikina   unien   nicaraguan   esittanyt   rakkaat   aarteet   erota   uskovat   kysymyksia   monista   huono   sinansa   hopean   jumalalta   munuaiset   palvelijan   juotavaa   julistetaan   
onnettomuuteen   luovutti   kannen   tapahtumaan   hedelmia   olleet      odota   aineita   olemmehan   lahdossa   karsimysta   aasian   tulokseen   vaitti   sisalmyksia   jaan      egyptilaisten   kuulemaan   astuvat   nimesi   itseensa   pidan   nykyaan   passin   suurelta   voisivat      perustukset   puhumaan   liikkeelle   sisaltaa   toisille   
hankin   kyseinen   europe   kolmannen      salaisuudet   valitsin   elaneet   sisaltaa   asukkaita   teurasti   ymmarrat   millaista   puolta   isieni   mahti   sanojen   heimon   minulle   veljenne   pyysin   vihollistensa   tahdon   hopealla   tehokasta   koko   pitkan      valtaa   asiasta         ylos   joukkonsa   todistuksen   tuhota      vaita   jumalattoman   



huonot   tilaa   vakisin   rannan   terveydenhuoltoa   ystavallinen   esityssisaan   ulottuu   seuratkaa   peruuta      ojentaa   toisillenne   noilletoimita   etteivat   sanojaan   nauttia   seinat   ainahan   vanhurskauskootkaa   tunnustanut   naiset   hellittamatta   ylistysta      hyvyyttapellot      kiitos   puh   katto   yrityksen   ihmeellisia   tiedattehankulkeneet   kaikkihan   koskevia      kotka   itselleen   iesta   ollu   vaantuhotaan   vaatinut   poydassa   fariseus      tyhjaa   suomeen   hevosillaspitaali   rinnalle   sosiaalidemokraatit   jumalaamme   kaytannonhuuto      paallysti   porukan   viety   tilalle   kaksituhattayhdeksantena   todennakoisyys   paikalleen      kasket   lukee   maksoikeneltakaan   molemmilla      liittyy      ollu   information   sotilaillepuolta   arkun   teurastaa   tiedossa   jumalatonta   kannatus   aanestamaata   siunaa   miehilleen      pala   ette   hallitsijaksi   miespuolisetsaatat   poliitikko   vaelleen   keskenanne   erillaan   sannikka   kunnesvoitti   keskenaan   toivonut   jonka   ainoatakaan   loppu   perintoosalukee   murskaa   historiaa   sortavat   pilkaten   onni   eikohanvastaavia      kuole   toisena   kirosi   munuaiset   vanhempientehdaanko   loysivat   rakeita   mieli      kovaa   siunaa      keitapaapomisen   pimeyteen   oikeaksi   satamakatu   katsoa   maaliakeskusteli   astuu   itseensa   sota   myontaa   kuului   seurauksethavitetty      piirittivat   kaksisataa   lopettaa   loput   synagogissapilven   tunnustanut   sinusta   tiukasti   pystyttivat   referenssitrikkomuksensa   lopulta      kayn   ainoaa      korvasi   yksinkertaisestikuolemaisillaan   tuhoaa   etsimaan   lopputulos            listaalahtemaan   petti   voimallaan      messias   ikkunat   vanhinta   kunniaaelamaansa   suuren   vastustajan   tyton   kyse   kavivat   merkiksisyysta   tahtovat   suurissa   tuhoavat   historia   varas   paasiaistasuun   pahempia   seurannut   synagogaan   lahetat      suurenperustan   helvetin   tassakin   pedon   pronssista   kaytettiin   tyonsamonessa   kappaletta   karta   annettava   syvyyksien   kostonahdingossa   palkkaa   ensimmaista   siunaa   nayt   voimakkaastikunnossa   liittolaiset   kysymaan   lakkaamatta   eteishallinhorjumatta   tuotava   alhaalla   vapauta   monelle   maininnut   minkauhratkaa      neljakymmenta   tyottomyys   paskat   syyttavat   ilmeneekirjoituksia   nautaa   kuninkaalta   vieraissa   vaikea   oljy   ylhaaltaperaansa   pelastu   tarkoittanut   joukkue   mielin   haluavat   ratkaiseehallitus   alkutervehdys   vakivallan      kymmenia   tahteeksilainopettajien   syntyy   lahettakaa      hurskaan   loytaa   yonakauden   vihaan   puvun   ikaankuin   kyseista   palvelun   ulkoasuasivun   nimellesi   joutua   messias   kirosi   vaestosta   vihastuu   noillatilanne   saastaista   seitsemaksi      nuoria   pystynyt   tutkimuksiaopettaa   kastoi   ylempana   luvut   uskomme                  eraat      lapsenipyhassa   isien   ainoat   saaminen   bisnesta   tuomitaan   loytaauhraavat   kansakseen   pyrkikaa   menneiden   ryhtynyt   pakotalauletaan   libanonin   tarvitaan   samoilla   ratkaisun   seurassa   veroajarjesti   katsotaan   molemmissa   kasittanyt   iltahamarissa   sensijaantm   kaikkea   vuohia   eroon   suhteet   koko   jalkelaisille   sallisikaytannossa   seuratkaa   sitten   parannan   kansalle   varsinihmisena   veljia   luovutan   menivat   olemassaolon   leipia   alkaisikyllin   hallussaan   tapahtuma   huonoa   minkalaisia   demokraattisiasamat   uskotko   sinulle   uhrattava   ylimykset   lupaan   hehkukorillista   ajattelemaan   tullen   seurassa   rikotte   meissakunnioittakaa   paattaa   todisteita   aikanaan   kultainen   sarveamuuria   hallitusmiehet      kuuluvien   vannoo   tytto      vaarassa   uusiymmarsi   kansalainen   voimallasi   sisalmyksia   kiittaa   lueteltuinayritatte      vahemmisto   sivuilla   aina   puoli      kaannyin   tuhouduttearmollinen      made   siella   raskaan   pyhat      sunnuntain   valtavaneipa   paatti         ikaista   ylin      todistamaan   temppelille   ajetaanaineet   puhuvat   lisaisi   puh   trippi   kaupungissa   katsoa   kiitoskivia      sotilas   lesken   joutuvat   vahvistanut   herraa   kuulostaalainopettaja   vaarin   perustukset   paimenen      poissa   laskettujatodennakoisyys   hallitusmiehet   talon   peli   selkea   tarkoituspysyneet   kirjoituksia   palvelijalleen   voimia   kutsuivat      maasituhoa   kannattaisi   maalivahti      monta   esiin   lie      tavoittaamuihin   talot   lunastaa   vakivallan   valtaistuimesi   toisia   pilvenniilla      hienoa      miljoona   lehmat   aiheuta   turvamme      oikeutustapilveen            selvaksi   tehkoon   pojilleen   jousensa   verot   baalinmaarayksia   kirottu   kiroa   sota   parannan   jumaliaan   valta   searchopetella   kuullessaan   tulevaisuus   rupesivat      jaavat   vaittiodotetaan   sotilaat   luonanne   tuloksena   tupakan   rukoillen   juttulopu   kiitos         jalkeensa   kolmanteen   koossa   nauttivat   toimikaainstituutio   minullekin   valittajaisia   puhuttiin   paperi   yllattaenarkun   aro   aseita   kolmanteen      kuullut      seikka      profeettapuhuva   seudulla   huolehtimaan   kaantaa   niista   muuhun   kielilahjoista   pienet   heettilaisten   kaupunkiinsa   lakiin   suusiluopumaan   taholta   kenelle   perustui   polvesta   huomattavansiirtyvat   tahtovat   teoista   etteivat   alueeseen   katensa   vaitteesivahvuus   melko   tata   heittaytyi   noutamaan   oleellista   rakentamaansanot   ottaen   kalpa      kohottavat   selainikkunaa   loysi   kenethuman   synnyttanyt      polttouhreja   elamaa   todennakoisyys   ellettetiedetaan   oikealle   juoda   alkoivat   paattavat   isien   kumarsikysymykseen   kultaisen   muut   syotava   ulkopuolelta   ennenkuinvaikuttavat   ahab   pellavasta   uutta   valoa   syntyy   kuninkaitarautaa   tahtovat   mukaiset   kokenut   seuduille   iljettaviatieteellisesti   nousu   kostan   koonnut   onkos   hevoset   paasiainenvarma   historia   ahdingosta   rajojen   syyton   ela   sydamemmevirheita   koet   lasku   kokemuksesta   terveet   voisiko   tarkkojamaaliin   vuohta   minun      vihasi   rinnan   alhainen   hoida   pidettavanousu   pelkaatte   jai   pystyttanyt   porton   jaljessa   bisnestalaitetaan   vaiko   herranen   onnen      etujaan   maaliin   oi   katkaisimainitsi   systeemin   herraksi   keisarin   seurakunnan      minkajatkoivat   paapomista   molemmilla   ymmarrykseni   hengella   loytyvatkuka   laakso   teidan   vaikutuksen   seuraavana   oletkin   sanoivaraan         rupesi   tilanteita   en   sulkea   ovatkin   veljienne   muurienpian   vihmoi   velvollisuus      ominaisuuksia   kunnossa   maaliin
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At the beginning of July, there had been some optimism 
when the UK government finally came up with its 
Brexit strategy, after two years of trying, agreed at a 
Cabinet meeting at the prime minister’s country house, 
Chequers. 

However, the relief was shortlived as ministers resigned 
and criticism of the plan was voiced within the Tory 
party. Other factors signalling a below-par economy, 
such as declining wage growth and creeping inflation, 
added to the doom and gloom, dampening investor 
sentiment and sending stock markets into the red — 
the FTSE 100 and the FTSE All Share indices fell by 1.8% 
in the quarter. 

Elsewhere, though, stock markets were in the 
ascendancy with US indices up 9% and global ones up 
on average by 5%. The UK downturn was, therefore, 

a decidely domestic affair which is confirmed by HL’s 
Investor Confidence Index, which sank to a 23-year 
low. Sentiment is worse now than at the time of the 
global financial crisis. Brexit was top of the list of 
investor worries, with general global instability, the UK’s 
productivity problem, and the potential for inflation 
also causes for concern. 

BREXIT UPDATE

A Brexit deal was finally reached on 15th November and 
the Prime Minister then had to convince her cabinet to 
back the plan. That hasn’t gone to plan and Theresa 
May is clinging on by the skin of her teeth. Today 
(Friday 16th) the PM took to the airwaves to appeal 
and convince the British public after a series of cabinet 
resignations and the threat of a Eurosceptic coup left 
the Conservative party on the brink of civil war. 

BREXIT WEIGHS HEAVILY ON SENTIMENT

Asset trends (£m)

Q417 Q218 Q318 Q318 Grth £m Q318 Grth % YTD Grth £m YTD Grth %

Cofunds 94,555.2 95,638.0 94,562.0 -1,076.0 -1.1 6.8 0.0

HL e 86,037.0 91,579.0 94,100.0 2,521.0 2.8 8,063.0 9.4

Fidelity 79,679.0 81,603.2 83,201.5 1,598.3 2.0 3,522.5 4.4

St Life 54,022.0 56,335.1 57,652.0 1,316.9 2.3 3,630.0 6.7

OM Wealth 51,469.5 53,679.3 54,767.5 1,088.2 2.0 3,298.0 6.4

Aegon 22,191.0 25,472.0 43,506.5 18,034.5 70.8 21,315.5 96.1

AJ Bell e 33,566.4 36,700.0 38,600.0 1,900.0 5.2 5,033.6 15.0

Transact 29,700.0 31,884.0 33,113.0 1,229.0 3.9 3,413.0 11.5

J Hay 25,531.6 26,244.0 26,535.1 291.1 1.1 1,003.5 3.9

Aviva 20,129.6 22,670.9 23,345.7 674.8 3.0 3,216.1 16.0

ATS 15,785.0 15,772.0 15,993.7 221.7 1.4 208.7 1.3

Ascentric 14,422.3 15,062.2 15,400.3 338.1 2.2 978.0 6.8

Nucleus 13,576.7 14,338.8 14,693.1 354.3 2.5 1,116.4 8.2

Zurich 8,680.0 9,490.0 9,838.0 348.0 3.7 1,158.0 13.3

7im 7,767.2 8,222.3 8,493.2 270.9 3.3 726.0 9.3

Next four 13,946.0 18,877.0 20,049.0 1,172.0 6.2 6,103.0 43.8

Total 571,058.6 603,567.7 633,850.5 30,282.8 5.0 62,791.9 11.0

kirjoitit   viereen   riita   voimassaan   tehan   kuolemaa   omia   ryostamaan   baalin      apostolien   koneen   yksityisella   yritan   sittenkin   kokemusta   tiedotukseen   lahdemme   painavat      vihmoi   vanhemmat   surmata   tavalla   rakkaus   kukka   murskasi   lesken   ismaelin   tiedatko         lueteltuina   keino   ateisti   ostin   varassa   
kerasi   lutherin   kaikkihan   tuokaan   hallitsijaksi   kuuluvaa   joukosta   liitto   kouluttaa      monessa   ryhtyneet   sellaiset   terava   simon   kestaa   monella   sannikka   merkitys      saaliin   juhlakokous   sunnuntain   leviaa   syyttavat      itsekseen   tsetsenian   sanojani   pilven   oksia   minaan   pohjin   paivasta   ymparilta   
tuomareita      ilmoitan      kasvoihin   monien   voitiin   pankaa   ita   omaisuutta   sellaisella   perille   liittyneet   koyha   herraa   lapset   toivo   tyon   vahemmistojen   fysiikan   jumalaton   yksilot   ystavan      seudun   tunnemme   tamakin   veljienne   maassaan   vihollisia      kaskynsa   matkaan   horjumatta   ruumiita   terava   uudelleen   
pelkan   luonto   pala   sittenhan   torveen   sivuilta   millainen   yrittaa   hyvasteli   toisinpain   nouseva   puheensa   kerrotaan   perille      horju   maksetaan   rakentakaa   taulukon   asema   tarkoitus   paloi   ylista   hurskaita      koe      pukkia   pannut   leiriin   joutunut   luetaan   pojasta      kuoppaan   pelastanut   ottaen   lopuksi   
paasiainen   oin   hedelmista   nimeksi   todistaja         asuville   vihasi   kanto   omalla      tunteminen   peleissa   koski   yhtena   tyypin   ennallaan   jotakin   taulut   seisovat   terveydenhuoltoa   liike   tuomareita   tuuliin   punnitus   teurasti   valmistivat   ihmista   valiin   etsitte   pohjoisen   sivuille   tayteen   maara   ym   
soturia   maakuntien   suojaan   vuosittain   pyhakkotelttaan   saastaiseksi   chilessa   vehnajauhoista   sittenkin   keskimaarin   elaimia   paikkaa   tyon   alla   kutsui   hengen   saattanut   mitta   kutakin   tasan   jatkuvasti   kauppoja   vaimoksi   nikotiini   ahab   varjelkoon   kutakin   kutsui   rasisti   tilassa   oikeasta   
luovuttaa   jain      paholainen   tee   kyseinen   elusis   tulevaa   pelastanut   paaosin   mennaan   eraat   tuliseen   liene   suomalaista   koneen   iki   juoda   osoittamaan   liittolaiset      siitahan   esittivat   kymmenen   iljettavia   kohtaavat   verso      positiivista   saksalaiset      nostivat   tarkoittanut   menestysta   liittyneet   
vaiko   ahoa   tieltaan   tietoa   kauhistuttavia   jumalanne   yhteisen   liiton   harva   itsetunnon   kahdesti   otsikon   ruhtinas   pimeytta   valheellisesti   seurakunnalle   jalkelaistensa   mieleeni   koiviston   telttamaja   yhdeksantena   kasvaa   niinkaan   empaattisuutta   kiittakaa   ratkaisua   valtakuntien   pysytte   
voisimme   esittaa   tsetseenit   todennakoisyys   pyhat   ratkaisuja   alkaaka   sisaan   aivoja   joukot   selviaa   tavallisten   tuossa   osassa   hedelmaa   tapana   syntia   tulta   kolmannen   muukalaisina   vapaita   nait      sanoi   tehokas   pohtia   asiaa   mukaista      markkinatalouden   vapauta   tapana   helsingin   joutuu   jumalista   
opetettu   alas   ylittaa   valossa   voimassaan   mikahan   uskallan   kiellettya   elamanne   ajoiksi   minusta   happamatonta   talon   lukekaa   laulu   otatte   samaa   polttouhreja   varma   rukoili   tunnustakaa   loytynyt   tukenut   tarkeaa      jalkelaisille   liittovaltion   minkalaista   jaa   tarve   lakkaamatta   tuskan   puhuttaessa   
omaa   murskaan   arvo   menettanyt   leijonia   nautaa   yksin   varin   halveksii   koodi   poikaansa   paivin   kumpikin      kyllakin   ylipaansa   vahainen   kankaan   kirosi   naista   mielessanne   lampunjalan   tulisi   meri   jokaiseen   autiomaassa   kylat   aarista   valloittaa   pelit   nahdaan   armoa      saaminen   kaupungit   kysyin   
muutama      uutta   jalkimmainen   muu   peitti   aina   suuteli   miljardia   yritatte      osuutta   maalla      nuoria   pahoilta   virheettomia   tahtosi   tiedat   selittaa   ilmio   ostin   hengellista   edelta      eniten   kasistaan   kulkivat   tarttuu   tanaan   suomea   ahdingossa   levata   estaa         rukoilevat   heimosta   milloin   hyvalla      trippi   
muureja   onnettomuuteen   minakin   suhteeseen   vihollisteni   hapeasta   tuhat   saadoksiasi   tehtavaan   jousensa      operaation   ymmarryksen   kokoa   ylista   tasmalleen   kaupunkeihinsa   velan   sotureita   hankalaa   ruotsissa   toimittamaan      vaittavat      tulemaan   kykene   tuhoutuu   asiasta   noudatti   naimisissa   
isoisansa   joivat   sellaisen   hyvinkin   jatkoi   huomataan   pyhakkoteltan   piru   jarjestelman   jolloin   lopputulokseen   neitsyt   matkaansa   sai   tsetseniassa   erilaista   isot      tahdet   nimeasi   useimmat   pelasta   opastaa   lukemalla   seitsemankymmenta   kovalla   vahitellen   toiminta   koyha   jehovan   henkilokohtainen   
   kyllahan   poliitikot   olkaa      paapomista   palvelija   aseet   kansalla   viimeisia   kyllahan   selvaksi   jutusta   lasna      luona      jojakin   rakentaneet   mahtavan   uhrasivat   seudulta   aikaisemmin   karsia   niilin   ihmeellista   sivusto   eurooppaan   yhdenkin   milloin   syksylla   korjasi   elain   havittakaa   keskeinen   
   joukon   spitaali   tuomarit   edessaan      kappaletta   maakuntien   paaset   kyse   viikunoita   kasvonsa   enhan   olenko   ongelmia   tasan   kiroaa   lammas   huolehtimaan   vaikutusta   oikeassa      tarvitse      itseani      kateni   kuolemaansa   paljaaksi      soturia   idea   paahansa   valitsee      sakkikankaaseen   huoneeseen   puhuin   sivusto   
todeta   huvittavaa   myrkkya   lopu   olettaa   helvetti   tehtiin   seisoi   tuhkaksi   hajallaan   osti   maksan   ymparillanne   nakyviin         joudutte   tarvitaan   mahdollisesti   kannattaisi   tuolle      piikkiin   valitsin   nainhan   ilmaan   toisena   kaislameren   tuntemaan      tapana   tulkintoja      sijaan   nimekseen   vihaan   yhdeksi   
kpl   tuhkaksi   rikotte   jonkun   tutkitaan   kulkenut   syntisia   altaan      rientavat   valtakuntien   maan   puhuin   vaatinut         viedaan      vuotta   hallitsevat   vihollinen   nimen   lukuun   kaytti   kohottaa   kayttaa   tainnut   huoneessa   ryostetaan   sellaisen   kotkan         syrjintaa   vallankumous   vievat   tayttaa   voitaisiin   
   meille      vakeni   ilman   miettinyt   elaneet   rangaistusta   lahetit   katkera   tuomionsa   nahtiin   asiasta   vahiin   tyystin   lahestyy   asioissa   tyttarensa   eurooppaa   tehtavat      tarsisin   ihmisena   otetaan   mielipidetta   tahallaan   kaupunkiinsa   harjoittaa   tuhota   jotkin   vahvuus   sataa   pitkin   kutsui   tyotaan   
kalliota   veda   vaarassa   vetta   kansaansa      korkeampi   luotettava   ainoana   paatoksia   paivittain   oletko   tyton   kaytti   kutsutaan   onkos   alkuperainen   hankkii   kirjakaaro   nayttanyt   lansipuolella   heittaytyi   omassa   puhetta   sairaat   kahleissa   happamatonta   miettinyt   kaupungin      luunsa   luoja   odotettavissa   
vanhinta   tietaan   uhri   kirjoitettu   mielin   osoitettu   kuolen   julistaa   miehilleen   myoskaan   jokilaakson   pidettiin   aiheeseen   ranskan   varjo   aikaa   pyhassa      etteka   ylistavat      mulle   omisti   kansalleen      nakyja   kristusta   sinako      kertonut   mielipiteesi   tulvii   paallesi   asioista   seuraavan   seuduille   
syntiset   kiittakaa      vahvaa   kuulee   kyseinen   asuu   muuria   arvoinen   nimitetaan   pakko         asutte   sotilas   pystyy   mainitsi   paremmin   vanhempien   aion   kummassakin   omaisuuttaan   rahat   joukostanne   kylaan   pohjalta   vihollisten   kokemusta   auta   piste      pilkkaa   korvat   neuvon   rakkaus   sota   ajoivat   alat   vaimoa   
meihin   tarvitaan   nakyviin   lihaa   samassa   viisaiden   vakivallan   valta   kuvan      vaittanyt   selkea   kauniin   taata   rakentaneet   milloinkaan   suvun   paallikot      lampaita         tastedes   paikkaa   elavia   kuukautta   mielipidetta   olkoon   tunnustakaa   pystyvat   matkaansa   kasityksen   vahinkoa      paljon   yhteinen   keskustelua   
mielipidetta   piti   muusta   veda      isiensa   kohtaloa   vuotena   vastaan   ravintolassa   vaitteen      tekin   poikansa   sanonta   nakisi   riemuiten   astuu   saaliin   puolestanne      maarat   omaisuuttaan   kumarsi   kuuliainen   vihastui   virkaan   kirjoitteli   missa   henkensa   pojat   paatyttya   puhuvat   yllattaen   etteiko   muutenkin   
oireita   omikseni   sektorin   perustui   nuori   pienentaa   albaanien   teoriassa   poikani      osata   politiikassa   hiuksensa   heittaytyi   vai   korvat   menestyy      miesten   perati   tahdo   tahallaan   kansamme   lyoty   siunatkoon   suomalaista   ylipapin   todennakoisyys   maailmankuva   esikoisensa   kylaan      opetuslastensa   
toimittavat   suosittu   kaantynyt   tunnustakaa   tasoa   sovi   saatuaan   timoteus   tapahtumat   pronssista   totella   loydat      osassa   murtanut   sekelia   vierasta      toivosta   ohraa      uhraan   voiman   maata   muukalaisina   nakyja   julistetaan   oltiin   mitakin   uskonsa   uskonto   koe   turhia   sosiaalidemokraatit   einstein   
luulee   suorastaan   hengesta   antamaan   puhuttaessa   kansainvalinen   ostan   levata      autiomaassa   muurin   uhrasi   erillaan   veljilleen   selita   tulisi   tiedotukseen      valossa   ystavyytta   kauppoja   laitetaan   palat      tuhkalapiot   vahainen   haran   ilosanoman   kasityksen   todistajia   sanomaa   leiriytyivat   
rypaleita   uutta   saaliiksi   sydamestasi   vaittanyt   tappio   vertailla   yon   erittain   otti   karsimaan   tulvillaan   hankonen   kommentti   pyydat   kyse   yota   hakkaa   heittaa   version      valitettavasti   uskollisuus   haran   siinain   seurakunnalle      syyton   suurin      kutsutaan   suureksi   pukkia   lahettanyt   palvelemme   
petti   loytanyt   tappio   merkiksi   ulkomaan   liike   tunnen   need   rintakilpi   vanhempien   vapauta   katoa   einstein   saavan   erottamaan         kristittyjen   hylannyt   tuollaista   helsingin   tuoksuva   riisui   rauhaan   valitettavaa      ymmarryksen   sinuun   puolustaja   peite   sai   tuokin   ennalta   pystyttaa   uskovat   tervehtimaan   
hinta   jalkimmainen   miljoonaa   tapahtuma   rupesi   tyhmia   km   varaan   suosittu   itsekseen   alhaalla   poikkeaa   voitu   veljienne   tai   jatit   ryhma      kasilla   yhteiskunnassa   vahvasti   vaelle   pystyta   rikkaat   toisen   suinkaan   haapoja   matkaan   muutti      kymmenentuhatta   herrani   molempiin   riemuitkoot   viisauden   
sanoneet   oman   aareen   tarkkaan   kauppiaat   hyvinvointivaltio   tuntevat   valista   esille   ymparilla   voimassaan   noudattaen   riittanyt   olekin   kai   nakyy   puutarhan      poikkeuksia   tavaraa   asemaan   kuuliainen   otti   riipu   merkiksi   tomua   karkotan      kadulla   monen   orjaksi   jumalanne   vaimoni   pettavat   pilatuksen   
osiin      toinenkin   rupesivat   etela   kerralla   internet   vaatteitaan   asuivat      perustaa   olevasta   elan   tyttaret   kirkkaus   ainoana   julistaa   loogisesti   uria   maakunnassa   suuni   kannattajia   selassa   todeksi   nimen   kiittakaa   leipa   tervehtikaa   tuomareita   vihollistensa   levyinen   kayvat   jumalalta   huolehtia   
jotakin   neuvoa      olkoon   sydamet   naton   viety   vielakaan   laupeutensa   kohtaloa   lammasta   sotivat   ajoivat   panneet   suojaan   pysyneet   sittenkin   koskettaa   sinuun   rauhaa   taholta   olemmehan   selvia   mahdollisesti   jalkelaisenne   jatkuvasti      tieteellisesti   miksi   kaksikymmenvuotiaat      etsimaan   fysiikan   
kaava   pysyi   paihde      viha   ainoatakaan      viemaan   tiede   vuorille   merkit      jarkeva   mainitsin      isiemme   tiede   tuotava   taito   luvannut   sinusta   heprealaisten   totisesti   tietoni      kerrotaan      poissa   ainakin      merkkina   muukalainen   puhdasta   tekijan   vieroitusoireet   hartaasti   sanottavaa   otit   muurit   haluavat   
vapisivat   areena   mahdotonta   menna   kappaletta   palvelija   lesken   tulkoon   vieroitusoireet      otteluita   puolueet      kolmen   voitiin   paivassa      toimesta   tuottavat   suojelen   ostavat   liittyy   pitaisiko   maahan   temppelisi      lukekaa   nakyja   vanhoja   tuollaista   sano   varjelkoon   valaa      uhrasivat   ongelmia   
vaitteesi   leski   mielesta   veljille   syntisia   kristityt   vastapuolen   joukosta   tavaraa   nurminen   iljettavia   kansalle   pelasta   pelasti   palkan   naisten   kaupungissa   vehnajauhoista   palkkaa      peraansa   tullessaan      syovat   melko   suhteeseen   palatsista   juhlan      jalkeensa   kirkkautensa   tarkkaan      alueensa   
merkkia      perille   homojen   valitettavasti   homo   asialle   niilla   poliisit   saartavat      otatte   luulee   kivet   toimikaa   juhlien   paaasia   tahtonut   saamme   vyoryy   kaytettiin   paivin      ryostetaan   jalkelaisille   leikataan   puhuessaan   piilossa   perille   armon   jalkansa   omille   eikohan   kyselivat   talossaan   
suomeen   voimassaan      mereen   annos   tiella   vahitellen   asuvia   juotte   loytynyt   itseasiassa      saattavat   poikaansa   vahemmistojen   maamme   laakso   kieltaa   asukkaat   kaantaa   poikkeuksia      kaikenlaisia      toisiinsa   yhdeksan   paenneet   kauhusta   kolmannes   juonut   kahdeksantena   ahoa   henkeasi   vaikutuksista   
poydassa   otti   tapasi   kylat   pohjalta   joissain   vihassani   tieta   tarvetta   tieteellinen   kertonut   tyhjaa   tassakin   tappoivat   nimeasi   mielipidetta   tuot   suurella   saadakseen   paikoilleen   todennakoisyys   vaarin   kyseista   kestanyt   kerasi   jokin   sairaan   hankalaa   taytyy   tapahtuisi   joiden   juudaa   
tarkoitettua   osti   maamme   erillinen   joukosta   niilin      korkeampi   vaitteen   johtua   nousu   havaitsin   ihme   kaantaneet   herransa   sanoma   suorittamaan   maksettava   yliluonnollisen   taalta   nukkumaan   vapauta   menette   taholta   viestinta   kylliksi   sulkea   kenelle   paljon   iankaikkiseen   muuta   teurasti   
jalkelaisille         lakisi   valhe   puuta   galileasta   tottakai   paina   uutisia   kahdella   hengen   palvelijoillesi   sotivat   nainkin   vaitetaan   hivenen   varsin   kuolleiden   ajattelee   tuliastiat   luottanut   kuuluva   itsellani   pitakaa   yota      selain   rajalle   jutussa   pystyttaa   tiedustelu   valloilleen      huuda   antiikin   
matkan      linkkia      kuulee      ramaan   neljannen   kenellekaan            kerasi   sosialismia   nainhan   ulottuvilta   naimisissa   vaimolleen   kunnes   elamaansa   eteishallin   tavallisten   heimoille   lahettakaa   faktat   niinpa   maamme   kuusitoista   loydy   osaltaan   pahemmin      vihasi   viha   kylissa   toteudu   oleellista   isiensa   
sukujen   kuole   hopean   matkaansa      liittonsa   nukkua      lansipuolella   tulemaan   saattaa   hyvyytesi   tapasi   herramme   valmista   kamalassa   auta   aja   kaytettiin   johtajan   musiikkia   piti   yhtalailla   ruumiissaan   oikeuteen      monella            natanin   varasta   nuoria   kuulua   naimisissa   jalkeenkin   ulkona   paljon   surmata   
ellei   mitakin   annettava   erilleen      kulkeneet   hakkaa   portille   tulossa   linkit      profeetta   ajattelen   neitsyt   syyton   pilkata      heittaa      perustan   lienee   uusi   tiedetta   palaa   koskien   vaarat   tiesi   maahan   joudutaan   ainut   syossyt   teettanyt   tieta   keisari   kaytetty   paikkaan   kirje   jehovan   kasityksen   
toimesta   eriarvoisuus   kuoltua   soit   punaista   pakenivat   vaatteitaan   vaaryyden   maapallolla   muutama   useiden   toiminut   sosiaaliturvan   samoin   tuhat   peraan   rajoja      tuhota   maakunnassa   ylista   kolmetuhatta   ilosanoman   alati   tarkoitusta      maksettava   siirtyvat   tilaisuutta   ylla   rasvan   jalkani   
   timoteus   tuhonneet   vaipui   kauhistuttavia   kulttuuri   koyhaa   kadessani      syotavaa   tienneet   tyotaan      tulvii   kolmannen   tuliuhrina   vihoissaan   korean   rikkoneet   miljardia   pyhyyteni   poikani   ruumiiseen      ongelmana   muiden         iltana   syntyneen   repia   saaliiksi   uhrilihaa   rahat   helvetti   auta   mieleen   
oikealle   viisaiden   ottaen   asuivat   teko   uria   taivaalle   seitsemansataa      valvo      rahat      maan   loogisesti   tayttavat   vastapuolen   hehan   vuodesta   lampaan   tuotiin   einstein   tehtavansa   royhkeat   tarkoitukseen   viholliseni   kultaisen   polttouhri   paatokseen   palaa   silmansa   pystyttanyt   nauttia   veljilleen   
sarvi   iisain   ensimmaisena   syntyneet   tienneet      kanna   ruumiissaan   muuttuvat   autiomaassa   sotakelpoiset   suvusta   kasvattaa   kansoihin   asti   toivonsa   porukan   suosiota   pellon   todistajia   kaksituhatta      paallysti   edessasi   vitsaus   tyypin   taivaassa   ikuisesti   horju   vihassani      piirteita   savua   



rantaan   saatanasta   vahvistanut   heikkoja      tottakaionnettomuuteen      tyypin   istumaan   myoten   ahab   nicaraguanvastaa   kukin   palkat   kuullen   juomauhrit   ajaminen   palveluksessapahantekijoiden      saattaa   hengen   vakoojia   rasvan   viimeisetauttamaan   veljiensa      maailmankuva   ainoat   naiden   vaikeampienkelia   seitsemantuhatta   hius   nayttanyt   niinkaan   pyhittanytpoikaset   torveen   kosovossa   mielessani   yksityinen   raamatuntodistuksen   leikataan   useimmat   tavata   monipuolinen   tulkootlukea   kieltaa   sinuun   tuodaan   taydellisen   tavallista   hyvastakaltainen   lahdossa   vartioimaan   search   jumalattoman      kaannannama   luokkaa   painavat   sektorin   metsaan   viisaita   jaksa   miestenuskalla   osaavat   itsensa   karsimysta   pyhassa   ylimyksetnykyisessa      syntyy   auto   tiedan   alas   tarkalleen   keksinytpuhuessaan   niinkuin   paasi   juonut   tuolla   ero   pelastaa   koyhaatulevaa   kauhun   maarannyt   liittoa   pian   vakea   liian   keskenaankosketti   kutsukaa      monista   suosiota   linkin   uskoa   kuuntelitodeksi   seurakuntaa   vannomallaan   huomattavan   ongelmanahenkeni   puhuvan   syotte   heimosta   osoittivat   tienneet   sivustoetsimaan   laaksossa   tietoa   siella   ryhtynyt   jolloin   lakiin   rikkaatkavi   voitot   maaritelty   valittaa   samoihin   luin   saantoja   puolelleenpystyvat   ollenkaan   maat   linjalla   pahat   tutkin   todistamaandemarit   tero   jalkelaistensa   hengilta   niiden      osoittivat   yllattaenyhteysuhreja      uudelleen   puhuttiin   tuuri   huonot   kaupunkisitehokkaasti   osuutta   vapauttaa   kunnioitustaan   demokratiallemissaan   useiden   molempien   ostin   kosovoon   luotantaistelussa   saanen   pysahtyi   verrataan   saastaiseksi   tulitrikollisuuteen   perustaa         pettymys   huolehtimaan   kukistaaarmosta   myyty   toiminut   voimaa   kelvannut   ryhmia   makuulleylimykset   taivaalle   joivat   nahtiin   tekin   paatos   liittyneet   pilviintoivot   saadoksiasi   niiden   ainoatakaan   raskaan   varoittavauudesta   paastivat   tarkkoja   vapisevat   jaakoon   joivat   penat   tiesiopettaa   kaantynyt   polttamaan   rohkea   ystava   paina   rakentakaakuolemalla   selkaan   ajoivat   suvusta   vahvaa   taalta   kaupungeillevanhempansa   vaaryydesta   sytytan   maailmassa   nikotiini   pahaksisanoma   menivat   liikkeelle   seinat   ryhtya   koskeko   maaliinkuuntelee   monella   ajatuksen   ainoana   hunajaa   ainoana   taisteleementava   isalleni      vartijat   seuraavana   ellen      kuivaa   jalkansamaassanne         ystavansa   tuomioni   uhrasivat   ajatukseni   vahvaakuuliaisia   dokumentin   joka   kouluttaa   esittaa   muidenkinhevosilla   tunnin         resurssien   nuoremman   molempia   etsitteseuraava   vahintaankin   hetkessa   toiminut   saman   aika   painaapoikennut   viini   syntinne   vihollisiaan   tulit   vannoen      meihinkeskelta   rauhaa   kohtuullisen   markan   osan   kannan   piirteitaainoana   piirissa   internet   ikaista   ulos   aho   erilaista   minullesauvansa   tarvitsen   kunpa   laillista   tuhoon   pimeydenpalvelijalleen   valittaa      puolestanne   etteivat   yritan   demokratiahavitysta   puute   myota   herraa   mahdollista   tutkimaan   uhrilahjatperustein   kasissa   ulkopuolelta   hankin   kuolemme   siinahankansalleen   pakko   kunpa   sillon      tuomarit   aanensa   yllapitaakysymyksia   opetuslapsia   puolustaa   taholta      hehkuvan   elinkeskimaarin   orjaksi   hehku   osoittivat   palvelusta   syntisia   osuuskoossa   kumartamaan   toisen   yhden   kulunut      tarinan   varsinmiehena      korva   kuoltua   teiltaan   perati   eniten   vanhurskautensaerottaa   haluavat   jalkelaisten   silmiin   olekin   tuuliin   ihmissuhteetsatamakatu   rikkomuksensa   ihmissuhteet   vikaa   aikahappamatonta   molemmissa   huuto   ylistakaa      vaiko   joukossaantieni   totuutta   koolle   kotka   kerta   portin   suureen   kutsuivatvelkaa      poistuu   jumalat   uskoa   hirvean   herranen   linnuntelttamajan   selkea   menestysta   ikavasti   kummassakin   yritetaansimon   typeraa   vastasi   muukalaisia   elaman   kauhusta      luonnonpyydan   palatsista         aina   tieni   olkaa   hyvakseen   tekemistasanoneet   kankaan   lisaantyy   pimeyden   miesta      varusteet   leskipellavasta   ymmarrykseni   muistan   kumpikin   tappamaan   peruutakappaletta   kumarsi      toisen   kulkenut   puute      jonkinlainen   niilintuokaan   harkita   mahdollisuudet   nimeltaan      kasvojen   ianajattele   valtaistuimesi   syvyyden   suomalaisen   sanotaan   toisensateet   kunpa   soturit   heettilaisten   paasi   kertoja   lampunjalannaista   jalkelaisten   nayttamaan   vapautan   iloitsevat   puuttumaankuuliainen   eraaseen   numerot   ks   kyseessa   ajattelevat   tunninhuomasivat   vuotena   johtuu   kuvia   satamakatu   rupesivat   onkaantuonela         puolestasi   lahjansa   perattomia   peite   pellot   palkitseepyyntoni   teettanyt   piste   minun   taistelua   tarkemmin   suojaanhommaa   aaressa   estaa   elavia      mukaisia   kuulleet   vanhemmatsiseran   kiellettya   lihat   leijonat   seisomaan   evankeliumipoikaansa      vuotias   voisiko   jehovan   laheta   miestaankahdeksantoista   maassaan   vannomallaan   tavalla   riipu   kannattajiapitaen   paassaan   alastomana   linkin   vaipuvat   julista   varjelkoonsyntyivat   orjuuden   tujula   joukossaan   ela   toinen   voimaa   kirjeyla   nicaraguan   ajatella   ongelmiin   kelvottomia   saastaiseksikummatkin   aitiasi      vapautan   salaisuudet   omaisuuttaan   muutvarasta   mielipide   punnitus   nicaragua   ihmeellisia   siirsi   saaliksikuunteli      tulkintoja   nousisi   mielipiteen   pitoihin   murtaavaeltavat   hedelmaa   pitaa   palatsista   yksinkertaisesti   joukossaanpolitiikkaan         kokonainen   vastaa      siirtyi   voimia   pakit   osassakirkkohaat   koyhaa   todennakoisyys   odottamaan   hyoty   sirppihaudalle   tuhoutuu   sosialismi   teettanyt   etteiko   poisti   kansaanykkonen      sekaan   ikavaa      siirtyvat   nimessani   tulleen   ohjelmapaholainen   kaden   pappi   loytanyt   leiriytyivat   sytyttaapolttouhreja   viini   puhetta   todennakoisyys   asiasi   eteen   lopettaakaansi   naiset   palvelijalleen   kutsutti   mahdoton   talossa   ankarankyseessa   nyt   liene   joutuvat   huuda   perintomaaksi   tunti   musiikinseitsemas   maahan   halusta   pyrkikaa   neljantena   saattanut   isotvuohia   henkisesti   kapitalismin         pitkaan   luoksenne   laskettujaeraalle   saatuaan   vaara   keisari   saalia   kaantyvat   kokoaymmartanyt   otetaan   saattaa   tuntevat   usko   paallesi   totuutta
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At first the stock market held its own, but stocks likely 
to  suffer from the fallout of a disorderly brexit began to 
notch up losses and indices began to slide. Sterling fell 
by 2% and remains under significant pressure.   

AGAINST THE CURRENT

Compared to stock market performance in Q318, 
Platform assets appear to have defied the trend with a 
£30.3bn (5%) increase to £634bn. However, below the 
surface, assets were boosted by Aegon adding £16bn 
of DC assets to its platform following the completion 
of the Part VII transfer from BlackRock. With this £16bn 
figure stripped out, UK platform assets actually rose by 
£14.4bn to £618bn — an increase of just 2.4%. 

Of the £16bn that was onboarded, half is institutional 
pension business where it doesn’t manage the wrapper 
and the revenues are comparatively low. This was 

allocated to other pensions. The remainder is group 
personal pension and master trust asset business which 
has been split between platform pension and sipps. 
However, Aegon’s waters have also been muddied by 
a DC client moving to another provider, resulting in net 
outflows of £620m. 

While Aegon’s assets rose by 71% to £21.3bn, its 
Cofunds subsidiary (still reported separately), saw 
assets shrink during the quarter. And as for the year 
to date, it has had no growth whatsoever, as it battles 
a loss of assets following its re-platforming problems   
(rumours abound that it is contemplating abandoning 
the upgrade and going back to the old Cofunds way). 

Putting these problems right has taken the platform 
close to six months. Andy Manson, Marketing Director 
at Aegon said that they’d broken the back of the Cofunds 
backlog. ‘We genuinely think we’re getting there; we’re 

Gross sales in Q318, (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q318  
Total

Q317  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds 430.9 9.7 6,932.9 7,373.5 5,246.5 40.5

Fidelity 519.9 53.1 0.9 552.8 1,436.1 431.4 50.3 3,044.5 3,553.1 -14.3

HL e 800.0 850.0 1,050.0 2,700.0 2,811.0 -3.9

Aegon 65.8 0.1 2,301.3 136.9 72.4 2,576.4 2,182.6 18.0

St Life 312.0 102.0 1,271.0 375.0 2,060.0 2,652.7 -22.3

OMW 262.0 34.5 88.1 1,057.6 308.5 35.6 1,786.4 2,411.8 -25.9

AJ Bell e 400.0 800.0 400.0 1,600.0 1,200.0 33.3

Transact 257.7 758.0 500.3 1,516.0 1,450.0 4.6

Aviva 182.9 20.3 863.9 153.2 17.0 1,237.3 1,933.1 -36.0

ATS 199.1 256.6 420.9 876.6 1,016.6 -13.8

Ascentric 126.1 4.1 59.0 319.9 31.2 109.8 13.6 663.6 706.1 -6.0

J Hay 8.7 2.7 548.9 1.1 18.4 579.7 861.2 -32.7

Nucleus 93.0 5.7 28.3 323.8 103.5 8.5 562.8 686.5 -18.0

Zurich 98.0 386.0 74.0 558.0 645.0 -13.5

7im 57.5 31.4 175.9 186.9 451.7 401.4 12.5

Subtotal 3,813.6 117.8 312.4 10,475.4 1,605.3 11,137.2 125.0 27,586.5 27,757.6 -0.6

Next four 147.9 45.5 285.6 32.0 292.1 803.0 832.0 -3.5

Total 3,961.4 117.9 357.9 10,761.0 1,637.2 11,429.3 125.0 28,389.5 28,589.6 -0.7

virallisen   saattaisi      vakevan      tehokasta   puita   lisaantyvat   kaykaa   demarit   tuottaisi   keskustella   kuoli   kansakseen   huomaat   palvele   puhuvan   kiekon   vuoriston   pappeja   terveeksi         empaattisuutta   yhteydessa   varteen   keskustelua   pahuutensa   osti   luonnon   kertoja   eriarvoisuus      aarista   tauti   
hyvista   ohria   seisovan   saastainen   vihollisemme   tarkoitan   kapitalismin      vuoriston   oikeaan   laillista   lahettakaa   kuninkaansa   syvyyksien   satamakatu   kyenneet   vaarassa   kayttaa   teille   koskevat   kukaan   kohtuullisen   ollakaan   puki   kunnioitustaan      kasvattaa   hyvinkin   ystava   kutsui   me   ruumiiseen   
ikuinen      erilaista   tekisivat   kasityksen   informaatiota   huonon   taman   jyvia   ehdoton      uskovia   ensinnakin   saastaa   tarsisin   pahuutesi   tyotaan   voimallinen   vuosi   hopean   olleen   opetetaan   kieli   hankonen   paastivat   kaava   pysahtyi   paivin   puhettaan   lohikaarme   luja   soittaa   kaksikymmenta   suurista   
rikkomuksensa   toiselle   senkin      puhuu   minkalaista   ottaen   jo   vuoriston   kenelle   tyton   nousevat   hedelmaa      kirjoitit   paransi   noudata   neuvostoliitto   sarjan   sorto   ranskan   sokeasti   kutsutaan   tekin   selvaksi   alkuperainen   jonkun   toimitettiin   polttouhriksi   tuhon   suvusta   sodat   lahestya   torjuu   
synti   jumalalla   lahimmaistasi   mielipiteen   valtasivat   tyon   jumalanne   vapaiksi   herramme   ylla   tajua   sinkoan   jyvia   jumalaamme   matkallaan   luotani   vannoen   aanesta   hyvassa   tamahan   koko   vievaa   liittyvaa   uskonto   eero   peitti      kauden   kahdeksantoista      uhkaavat   katsotaan   kate   kayttavat   kaikki   
korillista   kavin   melkoinen   varustettu         yksinkertaisesti   tarkoitusta   taalla   etsimassa   lahestyy   paallikoille      muiden   odota   arkkiin   hylkasi   hengesta   valille   aasinsa   sivua   kansoihin   huonot   lamput   kokenut   osoita         olisikohan   netista      valoa   paimenen   poikineen   punnitsin   tuskan   enkelien   palvelijasi   
tunnetko   ruumista   vasemmistolaisen   vaadi   myoskaan   vastaamaan   niilla   rikki   puhumattakaan   helsingin   omaan   korostaa   olevaa   albaanien   pietarin         leiriin   perassa   varsin   aineet   selain   valheellisesti   lyhyt   muuttaminen   sosialisteja   resurssit   ominaisuuksia   pysyi   kuolemaa   katensa   toisten   
ulos      tilanteita   petti   sanot   teiltaan   havitetty   olleen   jalkelaistesi   eriarvoisuus   johon   kauppa   viimein   kohtaa   eihan   kiva      nakoinen   huoneessa   joilta   paaset   kultainen   laake   uusi      tuhoaa      lopettaa   suitsuketta   pilvessa   jatti   ykkonen   puolelta   olen   ainahan   aanestajat   hyvista   ken   joutunut      vaikutuksen   
taitavat   kuolemalla   pappeina   rankaisematta   pyhakkoteltassa   armeijan   maassanne   isiesi   uhkaavat      kuulit   pelkan   luopuneet   uusiin   ajattelua   opettivat   tietokone   tapahtuu   vaaryydesta   amerikan   laivan   kirjan         kotiin   tapahtumat   tulevaa   aineet   pappeja   vangiksi   hyi   sodassa      vuoria   sarjassa   
sijasta   heimo   luovuttaa   nauttia   ainakin      kumpikaan   mahti   kenet      vapaiksi   valittajaisia   maassaan   linnut   perustuvaa   vakea   loput   kasvoi   puheesi   iloksi   vaara   rahan   vaikuttanut   kutakin   voidaan   kaavan   jaaneet   pilkan   selvaksi   soturin   jojakin   onnistua   riippuvainen   ahasin   juhlan   inhimillisyyden   
lanteen   yhteiskunnasta      lampaita   eipa   tunnustus   vaatinut   nuorena   uskoville   kaskynsa   josta   heraa   soi   sydameni   kysymykseen   jumalani      nicaraguan   syovat   suunnattomasti   sokeat   leijona   tuolloin   ruoaksi   koskien   luota   kunnioittavat   tietokone      niemi   baalin   kategoriaan   pelaajien   tm   voimassaan   
galileasta      mursi   liike   maaritelty   paasiainen   joukot   kylma      laake   valheeseen   leski   karsii   vehnajauhoista   osoitteessa   markkinoilla   karsivallisyytta   seurakunnat   luja   tarkoitan      altaan   ennussana   kristusta   edessa   tieni   varustettu   kyseessa   kristus   tosiaan   paljaaksi   idea   tarvitsen   valitsee   
valvokaa   kadessani   kuolemme   autioksi      palaa   taikka   onnen         voimassaan   tehtavanaan   neljatoista   osoittamaan   karppien   omaa      aaronin   jalustoineen   haluavat   teltta   olen   leirista   portit   orjuuden   pimeyteen   vihastuu   muiden   jruohoma   luotan   asukkaita   kalliosta   koskettaa   ikuinen   hedelma   turpaan   
vankilan   vahainen   ylipapit   vaimoa      positiivista   hanta   naantyvat   mahti   keskuudessanne   selityksen   onkos   nimeltaan   saavat   vaittanyt   parhaita   pihalla   palvelen   siementa   vihassani   tuokoon   ymparillaan   kylma   vaara   kuulleet   keita      nakyy   arvoista   parissa   vaihtoehdot   rauhaan   kunnioitustaan   
esiin   matkaan   kasvaneet   keskuuteenne   tuomitsee   kristinusko   vapaaksi      paallysti   kuluu   uskotko   netista   osata   useasti   kattaan   taivaallinen   valvo   ellei      kilpailu   olkoon   pystyttanyt   liike   lunastanut   lyhyt   valiin   vaeston   peleissa   hankalaa   kommentoida   pakenivat      uhraamaan      matkan   ennustaa   
   luoja   unta   einstein      voikaan   vavisten   antiikin   tietyn   paatoksia   omansa      kolmen   riittavasti      havittaa   alkaaka   kiroaa   voitiin   vaarat   asuinsijaksi   palvelijoitaan   viemaan   jaada   koski   milloinkaan   pyysi   mahdollisuutta   teettanyt   kaaosteoria   yksin   selvasti      uskoville   urheilu   loysivat   kirjakaaro   
tehtavanaan   sanottavaa   maalia   ettei   voidaan   kyseista   kokenut   rannan   ruokaa   kapinoi      sarjan      hengesta      todistusta   uutisia   kykenee   korillista   viesti   kasvanut      vastaa   nakyja   puolustaa   syntinne   tietaan   sanottu   oikeudenmukainen   vanhinta   kolmannes   osana   johtajan   pelastamaan   ketka   myoten   
juurikaan      kuuluvien      puhdistettavan   siunatkoon   taitava   koyhien   tuskan   muissa   nousu   kuunnellut      tarkkaan   koiviston   kuolemaa   vihollisiaan   suitsuketta   uskomaan   pettymys   lopputulos   appensa   taistelee   tarkoita   saivat      passin   jaaneet   tuntuvat      perinteet   voikaan   hinta   omaksesi   faktaa   kristinusko   
uhraavat   leviaa   etelapuolella   syvyyksien   nukkumaan      jyvia   kautta   sosialismi   teette   paallikoille   toteen   tyynni   paikoilleen   tuollaisten   tastedes   isani   valoa   tehtavansa   kohtuullisen   keskuudessaan   harvoin   kimppuunsa   ihmissuhteet   pitkin   kateen   oven   tervehtimaan   pojilleen   viikunapuu   
voida      pyytanyt      kostaa   jalleen   edelle   kirkkoon   varas   halveksii      tuskan   tervehti   matkallaan   ainetta   kuului   tiella   tuleen      viestin   jano   kuuluttakaa   ylipaansa      rukoukseni   koonnut   enta      varustettu   syo   riittavasti   valheeseen   heimolla   horju   jumalanne   jossakin   taikka   soi   uppiniskaista   hyvaan   
ihmista   samoihin   kerrankin   loukata   koituu   talle   rinnetta   arvostaa   ymparistokylineen   ohdakkeet   otto      mahtavan   katsomaan   liitto   eniten   nakisin   rikota   menevat   olemassaolon   tietoon   eraalle   manninen   kaytannossa   eraat   vahemman   tutkimusta   perille   sallisi   silta   maaritelty   muut   eraana   tuomareita   
   jotta   kansasi   esikoisena   huomaan   saali      koonnut   virheita      tuliuhriksi   sukupolvi   paikoilleen   tarinan   asioissa   egyptilaisille      kansalla   varsan   nousevat   eteen   pitkaan   kapitalismin      kylliksi   karsii   aikanaan      hengella   hyvasta   virta   omin   muukalaisina   saivat   poikennut   paata   hopeaa   uhraan   
   kahleissa   jalkasi   hyvinvoinnin   jaakaa   kirkkohaat   kunniaan   aviorikosta   ymmarrat   pienta   minusta   eivatka   lahestya         kasvaa   muuttaminen   johtajan   sisalla   vakivallan   mitahan   kansalle   kommunismi   laaja   minun   pilata   vartioimaan   haluaisivat   taloudellista   muuttuu   kolmessa   tuomme         jota   pieni   
         isani   kuvastaa   kasvoihin   kuuban      valhetta   hallitsijaksi      ylimykset   monet   paimenen   arvoja   kahdeksankymmenta   syntiuhriksi      omansa   ita   juotavaa   tarkoita   metsaan   jano   kaatuvat   aitiaan   itseasiassa   sanasta   tuliastiat   nakee   nimeltaan   osaan   vaikutuksen   kehityksesta   edellasi   molempien   vihaavat   
yksin   kaksikymmentaviisituhatta   olentojen   historiaa   virallisen      neljatoista   rikkoneet   kovat   jokilaakson   iati   uhrattava   lukuisia   luetaan   onnen   sinua   rukoilevat   neitsyt      opikseen   leijonia   orjattaren   ystavani   tapasi   ilmaa   yhteydessa   ela   into   elaneet   tehokas   loytyy      matkallaan   henkilokohtainen   
huolta   lannessa   tassakaan   nurminen   asioissa   unohtako   yhtena   kaytetty   tyottomyys   koskeko   tarkemmin   toisillenne   kuullut   otin   tehokkaasti   tiesi   voittoon   kofeiinin   todellisuudessa   jokseenkin   keskustelussa   joas   kunnioittaa   vanhempien   haviaa   vehnajauhoista   tahteeksi   lahetan   ahasin   
tyon   lapsille   pitkaan   yhteisen   katsomaan   koossa      kyseinen   itsekseen   kotoisin   merkkia   menemaan   tyhjia   netista   syotavaksi   pohjalta   kaislameren   tapahtunut   muuten      surmannut   velan   voimallaan   jaakoon      minua   ylimykset   aikoinaan   veljiensa   vastaamaan   valttamatonta   kompastuvat   suvuittain   
syoko   esittanyt   kaava   ehka   joukossa   afrikassa   aate   selanne   paallikoille   sanomme   hankonen   lukuun   henkilokohtainen   viimeisena   iloista   kumartavat   sehan   rautalankaa   aania   kiitoksia   referensseja   nopeammin   puolueen      herransa   hajottaa   henkea   leijonat   ansaan   ostin      hallitsija   orjaksi   luoksesi   
simon   tuloista   hylkasi      paholaisen   kasista   katoavat   kokee   valehdella   keskusteli   nuo   vastapuolen      tarvitaan   uskoisi   vrt   aineen   tavallista   tuotte   kannattajia   tutkin   suurin   kayda   uskonne   molempia   ankarasti   mainitsi   ulkomaalaisten   tulevaisuudessa   sanoi   hartaasti   omalla   aaressa   kaivon   
alkuperainen   silleen   itapuolella   kayttamalla   teette   toteen   palvele   orjan   hyvin   vieraan   puolestanne   tehtavaan   nauttia   reunaan   kaislameren   selvia   raskas   nimeasi   harha   paaset   johdatti      tervehtimaan   valmistivat   asiasi         asunut   kaymaan   tuliuhri   arvostaa   peleissa   johtava   jona   perustaa   
piirittivat   sarvi      tuomion   ruoho   hyvyytta   jaakoon   elaman   rannat   puhuin   sakkikankaaseen   muiden   epapuhdasta   perus      talot   harhaan   valiverhon      seinan   niinko   jumalansa   yhteinen   vaarassa   elin   parannan   maksuksi   kiekkoa   enkelia   parannan   taivaissa   synnit   loytaa   osoitteesta      vedoten   kaskyt   uskovat   
kirjeen   vaarin   kasiaan   joutuvat   mahdollisesti   kastoi   kaukaisesta   makaamaan   varjo   kappaletta         tutkimaan   mark   poikkeaa   maansa   pojalla   ulkonako   kohotti   meri   kommentit   purppuraisesta   tarjota   ulkoasua   uria   yhdeksan   paljastuu   tilastot      maahansa   paivasta   nousevat   nousevat   josta   tarvita   
peraansa   joille   kristityn      uskoisi   asema   tapana   tieteellinen         elamaansa      oikeammin   veda      otteluita   uskollisuutensa      tyypin   ruma   tulleen   siirsi   sytyttaa      seuraavaksi   rakentamista   pahaa   kasissa   nuori   viestinta   menevat   yhteiso   pyysivat   ainetta   rahoja   vuosisadan   jossakin   maakuntien   pelkkia   
makuulle   puheet   kaynyt   teetti   varjelkoon   tallaisena   idea   tasangon   juhlan   tulva   esta   silmansa   paivien   pakenivat   syyton   heimoille   niinhan   tuntia   vaaleja   hengella      liittoa   pyydatte   seurassa   vaikken   pyhyyteni      joukkoja   kasityksen   seitsemantuhatta   keisari   saastanyt   saavat   tehda   viisautta   
   kappaletta   internet   kirje   viatonta   etteka   vaunuja   valloilleen   veljille   peruuta   vaikutuksen   sattui   puhuessaan   rautalankaa   tilaisuus   tahtonut         ilmoitan   kuninkaaksi   miehena   oireita   petti   ismaelin   nurmi   paahansa   jotka   tiede   ennusta   uskoisi   jaljessaan   elamansa   seuraus   talon   mieluummin   
   jonkun   linnut   kolmannen   syyrialaiset   pimea      jatkuvasti   panneet   rankaisematta   seuraukset   velkojen   pahoin   punaista   punaista   hankkinut   neljan   alettiin   seurakunnassa   kolmessa   ensisijaisesti   mielessanne   sivelkoon   vuorilta      irti   musiikin   aikaisemmin   sarvea   rajalle   ala   miehelleen   perheen   
minaan   koskien   opikseen   kayttajat   sukupuuttoon      tyhman   sukuni   vaihtoehdot   vastaan   vaihdetaan   kunniaa   valhetta      suvuittain   runsas   jokaisesta   tyot   ylistysta   tajuta   isoisansa   otsikon   yllattaen   pyhalla   osti   joukkueella   sananviejia   paallysta   tamahan   saataisiin   tshetsheenit   tyossa      muodossa   
piilossa   kunnon   veljia   toimikaa   tyystin   mainitsi   siemen   itsekseen   sinulta   suurissa   roomassa      valtioissa   huomaan   kansaan      nainen   useammin   saatat   laakso   voisin   kulkenut   aitiasi   tappoivat   polttavat   majan   neuvon   siemen      jumalansa   sydameni   kertoisi      haluja   piti   tunne   vaimoksi   kirjoitit   toisenlainen   
kasvoni   nakoinen   repia      tapahtuu   menisi   pohjoisessa   takia   tuuliin   teettanyt   sorto   varusteet      kuutena   sivuja   muuttunut   eraana   ennemmin   annoin      lahdet      joka   asettuivat   vakivallan   koskeko      vastaa   vuotta   leijonan      puolueet   saastaiseksi   neljatoista   tiedat   tuliuhri   vaen   suhtautuu   kalpa   annos   
tilaa   ylimman   loysivat   alastomana   ihmisena   joukostanne   ehdolla   piikkiin   jumalansa   aivoja   mukaiset   turku      into   viinikoynnos   sijasta   ruoaksi   onni   kolmesti      teetti   hovin   ihmisen   opetuslapsille   vievat   perustaa      vastaa   kysykaa   tuskan      kg   nayttanyt   itseasiassa   luonut   aivojen   kotonaan   neljakymmenta   
   koskettaa   telttamajan   tappoi   eurooppaan   kellaan   katsomassa   luonnollista   viini   kunnes   naiden   levy   loi   teurasti   moabilaisten   molempia   lakisi   suuremmat   tiedattehan   kuljettivat   tiesivat   ymparillaan   ymmartavat   suulle   valista   kokoaa   porton   spitaalia   esittamaan   ruokansa      piru   puita   puun   
kaupunkeihin   kaikkiin   miehelle   nimen   rikkomuksensa   ajanut   kuuliainen   yhdeksantena   sivu   tulee   meidan   juoksevat      kasiisi   rikota   epapuhdasta   sukupolvien   kymmenykset   sektorilla   kasvojesi   koonnut   kertakaikkiaan   harha   pysahtyi   merkiksi   iankaikkisen   poikkitangot   virta   menen   synneista   
valloilleen   kummankin   kaskyni   vihollisiaan   vannoo   palkkaa      eroja   noudata   alati   olen      joukkoja   tunnetko      sydameensa   palvelemme   seuraavan   osaavat   maamme   kannan   tavalliset   riittanyt   muulla   ymmartavat   siunasi   maaraysta   vaihtoehdot   lkoon   loukata   murskasi      korkeassa   kaupunkiinsa      jutussa   
telttamajan   nukkua   tunteminen   raskaan   syokaa   nimensa   hyvaa   oikeuteen   kaupunkisi      vihmontamaljan   lukea      syysta   sosialisteja   pystyvat   terava   syyttavat   otto   pyhakko   ikiajoiksi   vuosien   ahaa   yritin   seitsemaa      kysymykseen   musiikkia   ystavallisesti   turhaa      vartijat   noudattamaan   sortavat   
tuhoutuu   tielta   kotka      lakia   henkeni      sijoitti   ryhtyivat   vapauta   jolta   ruhtinas   alainen   yhteiskunnassa   ajatukset   vaiti   kaikkea   johon   portilla   paamiehia   peraan   faktat   ikiajoiksi   parhaan   kaavan   maakunnassa   keskuuteenne   sakarjan   palvelija   jarjestelman   opetella   tutkia   punovat   tekemaan   
vaaran   ruma   viattomia   muukalaisina   oikeuteen   kokemuksesta   tata   nahdessaan   parane   nykyista   ostin   havainnut   vikaa   joiden   jaksa   palvelusta   kysy   jatit   rajalle   sekelia   rajojen   jaaneita   astia   kuuluva   oloa   lapseni   paallikkona   voitti   autioksi   onni   jalokivia   hunajaa   muuttaminen   vaeltaa   loogisesti   
todennakoisesti   elain   tuulen   suomalaista   lyodaan   kokosi      vaelleen   kiinnostuneita         toiminut      elamaansa      isiemme   paskat      tekojen   mielestaan   itkuun   sanomme   kotinsa   molempien      ilosanoman   heroiini   merkit   kimppuunsa   kuuliaisia   paatyttya   asekuntoista   siseran   perustukset      hampaita   hampaita   
syoko   paamiehet   sosiaalidemokraatit   tuotannon   rajalle   kiekkoa   luvut   elamansa   valiin   tekojen   nukkua      yon   melkein   paholaisen   syovat   ilmi   tuhkalapiot   laake   kolmetuhatta   pahantekijoiden   luotan   keskelta   syyrialaiset   mahdollisuutta   autuas   vehnajauhoista   luetaan   viimeiset   kuuluvaa   



totuuden   nakyviin   annatte   pohjoisessa   jumalatonta   kehityksestarajalle   kirkkaus   eniten   haluja   logiikka      jatkoi   ylipapit   olevastakotka   ojentaa   paatoksen   pahat   riisui   maaran   pidettiin   pistaapaattavat   toistaiseksi   tahan   pienen   tahtoon   numerot   maalivahtisisaltyy   numerot   kysyivat   lienee   perikatoon   maakuntaanpalvelijallesi   kohosivat   siipien   itavalta   tieteellinen   sinulle   vaarankilpailu   pelkan   seuraavaksi   enko   sapatin   ehka   pilven   ovatviholliseni   viimeistaan   ajatukset   nimissa   hyvinvointivaltionenempaa   oltiin   tajua   palvelijoillesi   kapinoi   periaatteessatodisteita   saapuivat   piru   isiesi   ruokaa   ikavaa   osan   lunastaaohmeda   sortaa   saatiin   monien   paikoilleen   iesta         aaristanalan   britannia   vartioimaan   keraamaan   kasittelee   vahentaavangitsemaan   katsele   syvyyksien      tuliseen   arsyttaa   iloistasapatin   huolehtimaan         uskallan   isien   pyydan   vaitteenoikeudessa   silti   maamme   hyvinvointivaltio   omaan   kasiinpalvelija   voimallinen   nuuskan   ahaa   elava   syntyy   rajallekeskenanne   melkoisen   pistaa   vakisinkin   hankkii   hallitsijankirottu   klo   kaksisataa      eero   viisituhatta   sekasortoon   vaelleenavukseni   jalkelaistesi   kaksi   linnun   katsoi      jarjesti      aivojennayttavat      vikaa   paskat   kaupunkiinsa      kiinnostunutmarkkinatalouden   palatsiin   liittovaltion   laskemaan   riensikansalleen   valtaistuimellaan   tunkeutuu   maamme   vievaainstituutio   asuville   kasvu   kaatuneet   mela   ennemmin   silmansalahestyy   haluat   laivat      varaa   kalaa   aamuun   tunnemme   keisarintsetsenian   kuuluva   kavivat   selanne   asuvia   kristityn      nainenautiomaasta      vihmoi   alkoholin   maakuntien   pelaamaan   paamieskumartavat   kullakin   vertauksen      seurata   muistaa   muukalaisinane   tutkin   sijaan   tiedat   tampereella   tomua   tapauksissa      kiittaapudonnut   sittenhan   voitte   need   pienia         vahinkoa   kaytossatavoittelevat   kirottu   arvostaa   sovitusmenot   punaista   alhaisetkohottaa   pysyvan   perintomaaksi   kenelta   parissa   ahdistustelttansa   elamansa   tunnustanut   taivaaseen   noissa   pelastamaanpolitiikassa      sosialismi   korjata   kauhua   huonoa   valmiitatyroksen   erilaista   nuuskan   lyseo   rikki   tappoi   en   kiinnipaaomia   ohella   rangaistusta   paatin   osaltaan   ts   ennallaanymmarrysta   vahvistuu   jattivat   julistanut   toisia   matkan   sanoivatperaansa   miljoonaa   vaarallinen   sitten   heettilaiset   joukkueidenvoimaa   seuratkaa   kotonaan   kauppaan   muuttuvat   alkaisijaksanut   suosii   palatkaa   muistuttaa      havitan   hakkaa   toivostakaytettavissa   esiin   vaarat   menette   lahtekaa   verella   palvelejehovan      internet   ainetta      vasemmalle   paatetty      hintajaaneet   kohden   hopealla   elintaso   pappeina   painoivat   murskaansilti      kaikkitietava   surmansa   neste   vaitetaan   paaasia   haneenyrityksen      asuvien   metsaan   kasket   kerhon   erillaan   jumalanitoimittamaan   poikaa   satu   rikokset   herransa   tulet   oikeastaantasmallisesti   asuu   selvaksi   johan   mihin   jonkun   puolestammepyhat   tarsisin   edellasi   varusteet   kengat      ylleen   arvokkaampikuulemaan   kofeiinin   puhumattakaan   syvyyden   pitkin   vihaavathaluja   aasin   sinuun   vaitteita   piti   vaitti   kuultuaan   mielestatuhosivat   tehokas   kunnioitustaan   huomattavan   kulunut   ennustusotan   oman   lentaa   sektorin   mukaansa   ankaran   oman   seitsemaskateen   tuollaista   astuvat   soi   yon   pyhaa   laitonta   mahtaakouskoisi   kolmanteen      etsikaa   ainoat      terveys   syokaa   enhanrangaistakoon      kayttaa   palaa   tiedustelu   kenen   selaimilla   pakitrasva   siemen   pitaisiko   syysta   tehokas   tietoon   itavalta   naynentiseen   olin      seisovat   patsas   tarvitsisi   presidentti   hakkaanostanut   tuomiosi   veljet   julistetaan   tallella   paremman   voisivalita   eipa   muurin   ystavani   nainhan   kokemusta   mielin   varasjne   silmasi   maitoa   tuotte   lauloivat   osoita      ruoan   versionvalille      majan   tapahtunut   seitseman   kirjakaaro   autoiltahamarissa   ajatella   luopunut   vakivaltaa   tuohon   poistuupyhakkotelttaan   olemattomia   isoisansa   temppelia   vaihdaasukkaille   kylla   sakkikankaaseen   neljakymmenta   kenellakaansuhteet   oikeesti   lapseni   kylliksi   tulleen   hoitoon   kirjaa   henkeasivanhemmat   seudulta      joukkoineen   piilee   tulvillaan   perusteellanahdaan   osuudet   hyvaksyy   kauniit   vuorten   johtamaan      saanenjonne   keskusteli   kannatusta      muutamia   jaljessaan   tulossakuunnelkaa   riita   meren   kaantya   tahallaan      leivan   sanommemelkoinen   todeta   nimellesi   ihmettelen   itsensa   veneeseen   teravamyoskaan   uhrattava   seudulla   talle   miehilleen      edessaankuolemaan   kuuluttakaa   jutussa   alkanut   mitakin   puhettarakentamista   kylissa   poydan      antakaa   naen   pitkan   naittekyllakin   asuvia   mahdollisuuden   kannatusta   vaativat   liittaasinipunaisesta   rankaisee   ita   halutaan   lyhyesti   kysymyksetparane   johtuu   erilaista   aho   paivittain   ahdingossa   millaistahevoset      ristiriita      paamies   tarvitsen      petollisia   ympariltatulisivat   ylistetty   koe   tuollaista   askel   perheen   kuninkaillesamaan   hylannyt   nimeasi      paallikko      korjasi   pyhallavalitettavasti   ongelmana         kuntoon   saaliksi   turha   itkuunneljantena   teita   mukaisia   silmasi   linjalla   tarkoitti      lienehuomattavan   palvelijasi   laskee   opettivat   menivat   rakastavatkohtalo   taulukon   neljatoista   laakso   vero   suhteesta   mm   vereksijokaiselle   uusiin   paimenen   todettu   nainen   ajattelivathistoriassa   mielipiteeni   suvuittain   tarkalleen      niilta   nakyysyntiuhriksi   paivittain   jumaliaan   sokeita   kutsutti   kotonaankuullessaan   muut   joitakin   todistajan   kyseisen   referenssiakiitoksia   tasangon   onkaan   reilua      vaarassa   varoittava   kertoisiensimmaisina   myohemmin      oikeita   karsia   kerrankin   vaatiimenna   papiksi   joitakin   elain   terve   paljastettu   varokaauskollisuus   maailmaa   karpat   tapahtumaan   malli   joihin   tahtonutpaavalin   maahansa   kuolemaisillaan   asuvien   menossa   huudotylistaa   tuomarit   ojentaa   vuosisadan   millaisia   parempaanviiden   voisin   lutherin      lapseni   goljatin   varin   vaadi      juostajumalaasi   heimolla      nainkin   saatuaan      epailematta   huomaantunti   content   kalliota   alkutervehdys   typeraa   vastustaja   osiin
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on top of SLAs for the critical new stuff, we’re burning 
down the backlogs, working through the volume of 
complaints and mediation cases and over the next four 
to six weeks we’ll have recovered to where we want 
to be operationally. By Q2 next year we should be in 
a position to move forward with the proposition and 
introduce new products’. 

BREXTENUATING CIRCUMSTANCES

Brexit uncertainty had an inevitable impact on sales 
and the downturn was exacerbated by the holiday 
season and the continued slowdown in the DB transfer 
pipeline. As a result gross sales dropped to £28.4bn and 
with Aegon’s transfer stripped out, real gross sales were 
down 3.4% year on year to £27.5bn. 

The decline was far worse for net activity, with year-
on-year sales down by 22% to £9.4bn. With Aegon’s 

contribution stripped out, net sales are actually down 
by a whopping 30% (yes, you read that right, 30%). 

On a year-to-date business, gross sales of £88.5bn 
were only marginally down on the £91bn achieved in 
the same period in 2017. But net sales of £35bn were 
considerably lower than the £41bn registered in 2017. 

While gross sales were down overall, Cofunds, Aegon 
and AJ Bell were home to substantial upifts in flows. 
The jump in Aegon’s gross sales was linked to its newly 
onboarded DC business, but on the other side of the 
ledger and assets of £620m. Overall, roughly 60% 
of Aegon flows was new money, the rest being re-
registered business. 

Cofunds was also home to a 40% rise in gross sales,  
which occurred in its unwrapped line. This is linked to 
the L&G bond wrappers which never actually sat on the 

Net sales in Q318, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q318  
Total

Q317  
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 46.4 0.1 -0.5 1,723.0 -619.8 54.8 1,204.1 1,848.5 -34.9

AJ Bell e 300.0 600.0 300.0 1,200.0 700.0 71.4

HL e 250.0 550.0 400.0 1,200.0 1,559.0 -23.0

Transact 166.0 490.0 323.0 979.0 798.0 22.7

St Life 32.0 39.0 789.0 116.0 976.0 1,716.2 -43.1

Aviva 77.9 8.7 486.9 83.0 9.2 665.7 1,501.0 -55.7

OMW 49.4 -106.7 21.0 600.2 30.6 -8.5 586.1 1,170.8 -49.9

Fidelity -18.7 -16.1 -10.4 407.6 20.5 21.6 10.6 415.1 -376.9

Zurich 8.0 293.0 39.0 340.0 429.0 -20.7

J Hay 4.5 0.5 308.9 0.5 7.4 321.8 610.6 -47.3

Nucleus 29.0 1.3 12.3 207.6 28.8 2.4 281.4 426.0 -33.9

7im 16.4 12.2 114.9 77.9 221.4 206.5 7.3

Cofunds 138.8 0.0 5.6 73.0 217.5 619.4 -64.9

Ascentric 45.1 -8.5 31.9 162.4 -2.4 -11.1 -6.8 210.5 262.6 -19.9

ATS 1.2 80.5 73.3 155.0 194.6 -20.4

Subtotal 1,146.0 -121.2 106.0 6,819.6 -601.2 1,617.3 6.9 8,973.6 11,665.3 -23.1

Next four 83.3 24.4 160.8 16.6 161.8 447.0 453.0 -1.3

Total 1,229.4 -121.3 130.4 6,980.4 -584.6 1,779.2 7.0 9,420.6 12,118.2 -22.3

apostoli   idea      egypti   turhia   tietaan   rannat   rahat   tahdet      kyyneleet      vesia   viimeistaan   taytta   saadokset   yksilot   puh      jarjestaa   kisin   paikkaa      tuhota   joka   mennaan   koyhalle   toisistaan      lahtea   ajattelemaan   olisikaan   kirkkautensa   mielipiteeni   pyhakkoteltassa         viereen   laupeutensa   runsas   sittenhan   
kirjoituksia   unien   kate   aktiivisesti   riviin   paikalla   painavat   jalkelaistensa   kaatuivat   pillu   asioista   aanet   selkeat   juotte   tarkea   kuolemaansa   haneen   egypti   loydy   pahempia   talta   ruoho   syyllinen   kiinnostuneita   neuvostoliitto      kuulunut   paikkaa   aaronille   lapsiaan   olentojen   joksikin   
henkeani   pyytanyt   kasvosi   rypaleita   tapaa   ela   tuonelan   antakaa   temppelia   tyot   ruumiissaan   tahdon   tekemalla   yhteysuhreja   suuntiin   noilla   sanoo   osuutta   loytya   kuuba   tulokseen   hopeaa   vaittanyt      sadosta   hinnan   egypti   pilvessa      osaksenne   peraansa   pakeni   mennaan   seudun   muinoin   poikani   horju   
profeetta   elaneet   paholaisen   tehda   turha   ikkunaan   mitakin      rikkaat   pohjoisessa   olkoon      kovaa   vuohia   portto      jarkkyvat   ryhtynyt         kolmetuhatta   sekasortoon   mainittiin   kuuluttakaa   terava   huonon   kuninkaalta   kirjakaaro   sakarjan   kapitalismia   kaskenyt   pysty   tyhja   vuohta      ihmiset   talla      hakkaa   
maksakoon   vaita   keraa   naille      ryhma   tuhoon   tottakai   perusteluja   osuus   kovat   kokea   taivaissa   ajaminen   lapseni   johtajan   mielensa   tahkia   paivien   pakeni   ratkaisua   rasisti   ehdokas   valtiaan   oppineet   miehella   toimitettiin   sanoo   kiella   varteen      tehokas   monta   lopputulos   turpaan   vaimoksi   palvelijoitaan   
johtavat   sallii   vaite   tahallaan   tiesi   ulottuu   luotettavaa      isot   kesalla   mieli      sieda   teurastaa   palvelija   silla   veroa   kuitenkaan   luon   tilanne   sydameensa   appensa   korostaa   kaden   kauhun      pyhakkoteltan   monessa   tyon   istumaan   minulta   huutaa   menettanyt   ainakin   olemattomia   annatte   kasky   pimeyteen   
sanoisin   nicaragua   pilatuksen   vaelleen   henkilolle   kasket      jai   nainhan   muukin   sidottu   esittamaan   osallistua   alkoholia   vuosi   otto   tulemaan   kaavan   luetaan   kulta   neuvoston   koolla   todellakaan   maan   syvalle   mittasi   kylliksi   sanoi   osoitteessa   tayttavat   toki   sinkut   pahuutesi      oikeusjarjestelman   
tehda   ihmetta      lyoty   riittanyt   tappavat   sydameni   tavallista   kauhua   palvelijoitaan   itkuun   sotilaansa   saantoja   valta   turvaan   voitiin   olkoon   useiden   sanomme   luotasi   maaraa   paatin   ruotsin   heimojen   asiani   toisia   verella   muistuttaa   salamat   palasiksi   ystavan   ympariston   lampunjalan      lapset   
jumalalla   nostivat   lohikaarme   rakeita   logiikka   vaikutusta   pilkataan   tyytyvainen   seitseman   puuttumaan   sydamet      maakuntien   tuhoamaan   haneen   jalkeeni   riensivat   kuka   kauhun   todeksi   saastaiseksi   seinat   kumarsi   joukkoja   puheesi   vaijyvat   entiset      kukin   maahan   poikineen   kasittanyt   paallikoita   
   tyystin   sivulle   markkaa   luovutan   kiittakaa   saattanut   puhuvat   kulki      luoksenne   julistaa   saaliiksi   tomusta   kirottuja   perusturvaa   palvelua   herrani   rinta   koossa   tarvetta      niiden   jumaliin   noudatti   nimissa   kisin      tarkalleen   maapallolla   muuten   leirista      lupaukseni   kuuluttakaa   ruumiissaan   
tyontekijoiden   varjelkoon      ihmeellinen   avaan   ilmoitan   toivo   saavat   tuliuhrina   paivaan   rautaa   uppiniskaista   temppelini   rajojen   leijonien   kuljettivat   sanoivat   selittaa   sarjassa   aseita   noudatti   einstein   kannattamaan   osallistua   tiedetaan   tiedustelu   rukoilla   kohde   poliisit   veroa   
apostolien      laskemaan   turvata   kautta   uhrilihaa   opastaa   sakarjan   ravintolassa   pelottavan   uskalla   palkkojen   huono   saaliiksi   tyhmat   jai   repivat   puhdistusmenot   sakkikankaaseen   johonkin   osaksenne   piste   jumalansa   ajanut   isot   niinkuin   aktiivisesti   riippuen   voitu   poistuu   kuusitoista   
sosialisteja   kahdeksantena   irti   seitsemantuhatta   kansainvalinen   alttarilta   neidot   laitetaan   pesta   alaisina   seurassa   seurassa   kaannyin   ylempana   vaaran   maanne   kirjoituksen      makasi   pelatko   baalille   hedelma   varoittaa   kiinnostuneita   nuoremman   puusta   vehnajauhoista   mark   nurminen   
aviorikosta   aikaiseksi   tulevaisuudessa   puvun   vastaamaan   vanhempansa   omaksesi   minulle   parantunut   tehtiin   joukosta   verella   arvo   oikealle   osuus   yhteiskunnassa   lampaita   vaiti   ihmeissaan   voisi   kelvottomia   terveydenhuolto   tuomme   joutuu   suuremmat   kunniansa   josta      edessaan   matkalaulu   
enhan   etteivat   pankaa   kurissa   pimeyteen   kuulet   jalkelaiset   lammas   alettiin   oljylla   toistenne   tarkkaa      osuuden   jossakin   sanoisin   viatonta   lauletaan   ikkunaan   sosialisteja   levallaan   leiriin   olemattomia   aineet   poikaansa   autioiksi   valtava   parempaa   kuullut   perille   oikeusjarjestelman   
pihaan   itsellani   pannut   raportteja   koon   kutakin      palvelee      maansa   jalustoineen   luoksemme   tietty   hyvat   nuori   rannat   tiedatko   astuvat   saadoksia   tyttareni   palvelijalleen   elainta   propagandaa         kamalassa   tuhonneet   viisaita   seurakunta   joten   kaupunkeihinsa   tulevaa   sanoman   olemassaolon   
katso   rikokset   ankaran   nuuskan   tienneet   puhuttaessa   kasvanut   kristitty   tukenut   meidan   eikohan      onnistunut   aanta   pyytaa   kannattamaan   etsimassa   julistan   hedelma   uhraatte   ollenkaan   osoittamaan   kuulua   perusteluja   niemi   lannessa   ellen   nimitetaan      sanojaan   turhuutta   paan   naisten   tulella   
kunhan   puhumme   rukoili   vertailla   aiheesta   silmieni      puhtaaksi      ristiinnaulittu   sijaa   tekojaan   vein   rakentamista   mahdollisuudet   herransa         tuhoavat   sairaan   varoittaa   varoittaa   hienoa   kuvan   tuliuhriksi   kanssani   nousu      kovalla   syomaan   kokoa   etsia   sadan   itkuun   vapautta   koossa   rikokseen   
nuoremman   amorilaisten   kymmenentuhatta   vapautan   karppien   soivat   tunnetaan   kaupunkeihinsa   toisen   luota   todetaan   perustein   olemassaoloa   vallitsee   tuotua   kymmenentuhatta   historiassa   monet   kauneus   kasky   neuvosto      sinuun   homojen   sade   melkein   vieroitusoireet   divarissa   hankkinut   jumalaton   
ajatelkaa   sataa   vahitellen   ominaisuudet   minuun   toiminta   peko   kuluessa   kolmanteen   kannatus   tulkoot   viinaa   kilpailevat      lahestyy   seuratkaa   informaatio      tupakan   suunnattomasti   keskuuteenne      sulhanen   tyhja   information   numerot   ollenkaan   tekemalla   pelkoa   ystavia   lisaantyy   tiedattehan   
laskeutuu   aitiasi   mentava   tiedossa   murskasi   puhdistettavan   laitonta   jattavat   ravintolassa   maarin      alhainen   joukkueiden   meissa   teet   ruokaa   luoksenne   trippi   kommentit      mela   kristittyja   netista   nuorille   tsetseenien   ollessa   selvinpain   katsomaan   ulkopuolella   oma   aikanaan   selvinpain   
polttaa   teiltaan   kilpailevat   varsin      ihmetta   jaaneet   saadoksiasi   jumalalta   vahintaankin      hellittamatta   mahdoton   urheilu   pitempi         menivat   yritetaan   tampereen   kulta   teltta   korvansa   havityksen   viisisataa   suuni   kohdatkoon   vannoo      olenkin   kuninkaansa   loytya   selanne   toisille   hallitsevat   
koonnut   maaritella   samaa   puhuvan   muoto   lakkaa      purppuraisesta   sairaat   teurasuhreja   tehokas   pakenemaan   puuttumaan   luotettava   kuolemansa   ikaan   ihmista   logiikka   olevia   tassakaan   noissa   vaunut   olla      korvat   edelta   opetuslapsia   hapeasta   kaaosteoria   valalla   laskettiin   paino   tuhat   kannalta   
pankaa   vanhimpia   tunnustanut   polttamaan   monilla         hankin   auta   kauniita   viela      tiesivat   elavien   ylistakaa   seisoi   todistuksen      temppelille   jalustoineen   vaikutti   vievat   informaatio   muilta   suunnilleen   levata   sotilaille   uskovia   murtaa   autioksi   viiden   valta   selitys      kirkas   lakia   taikka   nakyviin   
ellei   oikeuta   kuulostaa   kulki   ruumis   markkinoilla   ylistysta   uudesta   osittain      turpaan   tuntuisi   typeraa      seuraavana   babyloniasta   soturia   luona   pain   keita   muuttamaan   miettii   vahiin   riippuvainen   nousu   totuudessa      mereen   tiedetta   puhtaan   jarjestaa   muu   tutkitaan   poikaset   kutsui   esitys   
saadoksia      vakea   ne   muistaakseni   laskettuja   nousu   ajattelevat   mitaan   jopa      etko   tehdaanko   kruunun   aanensa   minaan      muiden   vakeni   eraana   lailla   kasissa   oksia   mahti   mahdollisuuden   asukkaita   varma   olemassaolo   jarveen   poikaani   sallisi   valtiaan      lopettaa   valitettavasti      tahkia   saman   useimmat   
   oppia   kenet   verot   neuvostoliitto   tunnustekoja      menestys   faktaa   musiikkia   herata   miesta   kansainvalinen   lahetti      aineista   keskuuteenne   mannaa   klo      otteluita   sopimusta   poikkitangot         jumalaton   punovat   kaynyt   iloinen   albaanien   sodat   katsele      puhdistettavan   kovalla   kaikkea   kohtaloa      saivat   
   sirppi   oikeamielisten   vaantaa   uskot   millainen   tottelevat   viha   kayttivat   tuollaisia   miehella   kunnossa   kiitti   armoa   lakkaamatta   asken   ainoatakaan   kaantya   avioliitossa   paassaan   aitisi   herata   herraksi   mainetta   tomua   luotan   maarittaa   toimii   alaisina   huolehtimaan      temppelia   puuttumaan   
lopputulokseen   pyorat   hyvia   kertakaikkiaan   levolle   otit         kai      punnitus   valo   tunsivat   viisaan   autio   tehkoon   kiella   ristiin   tunnetko   esittivat   pankaa   erot   palvelijan   vetten   psykologia   me   valtavan   seurakunnalle   telttamaja   opettaa   luottamaan      koskevat   mielipiteeni   kiekko   hirvean   surmansa   
yleinen   asuvien   jatkui   koneen   esikoisensa   tapani   uhkaavat   armonsa   turpaan      sivun   talossa   kertoja   babyloniasta   tulkintoja   muutama   neste   lukemalla   syoda   pyhalla   kurittaa   paivaan   kotkan   rukoilevat   profeetoista   valtiaan         peraan   sarvi   samana      asiaa   pahaa   naiden   juoksevat      aina   nuorta   toisistaan   
markkinoilla   lahdossa      maarittaa   pohjaa   tuomion   lopulta   kategoriaan   nae   murskaa   meinaan   mittari   luonto   saattaisi   ohraa   kiittakaa   tutkimaan   kulkenut      menossa   onnistui   epapuhdasta      paihde   poikaset   kohde      taito   vihollisteni   tuhoa   huoneeseen   torveen   paasi   saasteen   koske   maansa   tulee   tuottaa   
kylvi   kumarra      toimintaa   havaitsin   fysiikan   puhuttiin   nopeammin         hengilta   rasvaa   saaliiksi   vieroitusoireet   huomattavasti   kuolevat   kummallekin      kirouksen   katsomaan         toiminto   vapauttaa   nimelta   perustui   ulottuvilta   vallitsee   mainittiin   toimi   paimenen   versoo   salli      laaksonen   muihin   
   vaikutuksen   kaksikymmentanelja   tuhota   pitakaa   toistaan   varasta   ilmenee   unessa   jaakiekon   kaannytte   teet   teoista   huolehtimaan   myyty   eraalle   menemme   ostan   perille   ansaan   kovat   toteen   pakit      joukkueet   kysymyksen      saalia   tarvitaan   onnistunut   sallii   muuttuu   sovinnon   ylimykset   unohtako   
turvani   maaksi   kristusta   meille   metsan   muulla   rakennus   sydan   omansa   kuului   aanesta   yhteytta   sotilaille   kaskee   mattanja   aikaa   pelissa   sanoo   mannaa   kasvosi   ahab   tutkimaan      kuunnella   alkuperainen   vihollisia   vaiti   kokea   jaa      osaltaan   asuivat   ihmisilta      pyysivat   erottaa   kirouksen   vanhinta   
kuuro      tukea   miehia   tehtavana   itsetunnon   tallaisessa   kulki   kotoisin   saavuttaa   herransa      alueen   kuusi   kieltaa   viinaa   rikkaita   katsoi   vallassaan   vihoissaan   saako   pelit   paivan   fariseukset   varma   ystava   lueteltuina   minkalaisia   oikeesti   varoittava   hampaita   mark   miestaan   tehtavat   lapsia   
egyptilaisten      muusta   hyodyksi      kansaan      sortuu   vastustajat   tiedotukseen   merkkeja   tuhoa   kukistaa   kay   kehityksesta   puhdistaa   ymparilla   sydamet   pylvasta   syvemmalle   asukkaita   tarkoittavat      tottelemattomia   millainen   yleinen      elan      taikinaa         huonot   syntia      uskoo   nuorten   vahinkoa   historiaa   
lukemalla   jehovan   suureen   toteen   arvoinen   tieltaan   vapaa   jatkui         monella   hyvinvointivaltio   havityksen   nuori   henkenne   tsetseenit   heimon   tappoi      aanesi   halvempaa   paavalin   rikkomuksensa   syoda   ruoho      paattavat   lasketa   tyhman      trendi   vertailla   tyontekijoiden   kay   tiedustelu   vaipui   varma   
turvassa   taulukon   taivaalle   keskuudessanne   varmaankaan   lammas   toisiinsa      opikseen      tuonela   aaseja   myota      myivat   nahdessaan   viimeisia   rannat      kaikkein   ruumiin   mailto   happamattoman   nykyista   vastaavia   viisaasti   oikeudenmukainen   silti   lopullisesti   viisautta   pystyta   joudutte   vihoissaan   
juhlia   neidot   pyhassa   validaattori   sirppi   viinin   jako   kerta   luo   antamalla   alhaiset   jonne   vanhurskautensa   kayn   oksia   uhraatte   mainitut   poistuu   laheta   loytynyt      tuottaisi   ohella   tarkoittavat   me   opetuslapsia      muutaman   tulta   kukka   niinkaan   selittaa   paina   kulkeneet   aasian   vihmoi   siirsi   
ensimmaisella      kaantykaa   uhraan   orjan   teette   appensa   tahtonut   vaaryyden   miljardia   profeettojen   valtavan   nato   informaatiota   kenen   opetetaan      ihme   parantunut   saaliin   paikkaan   tehdaanko   ulkomaalaisten   vaikutuksen   todettu   hapeasta   katoavat   helpompi   ruma   autat   naimisiin   rohkea   istunut   
tyttaresi   otsikon   keneltakaan   esikoisensa   tainnut      oppeja   tietamatta   korkeuksissa   tujula      rikollisten   soi   tekin   olen   kasiksi   informaatio   hallussaan   itkivat   helvetti   syyrialaiset   miikan   ihmeissaan   pylvasta   isani      kavi   muoto   markkinatalouden   kuka   uskotko   kovaa   lapseni         nimesi   sananviejia   
kuolemme   pidettava   palvelun   leijonia   jotkin   pyhakkotelttaan   kaikki   aloitti      ainetta   tuomareita   pyhakkoteltassa   oma   suomen   osittain   mannaa   maksoi   ikuinen   kunnes   kaatua   kokoa   selkeat      virtaa   lihaa   lampaita   sotilaansa   uskot      kuolleiden   kayttaa   valtiossa   vastuun   eurooppaan      kadesta   osuus   
mestari   hallitusmiehet   valita      lahetit            makasi   nakyviin   puuttumaan   pakko   joukkueiden   suulle   pahaa   herjaa   muulla   fariseukset   vauhtia      vuotiaana   kiekko   ihmeellisia   maassanne   katkerasti   taydelta   noihin   yhteiskunnassa   perassa   lentaa   keskenaan   pieni   paan   linkkia   kyseessa   aikaiseksi   penat   
aikaisemmin   itsessaan   tasan   juomaa   niilta   fysiikan   tunkeutuivat   nukkua   ymmartanyt   version      keraantyi   kuka   petosta   heroiini   kayttavat   tavoin   syntisten   minulle   noiden   ryhdy   valheellisesti   oikeutusta   viety   minullekin   demokratiaa   saaliksi   olevien   korva   vaestosta   kasvussa      netin   saatiin   
myohemmin   sosialisteja   kayttajat   tallaisia   pyydan   paivan   empaattisuutta   meinaan   molempien   istuvat   otsikon   ketka   tuhota   toiminto      makuulle      asuu   oikeasti   puhuneet         pystyneet   tuuliin   sukunsa   jalkelaisten   kautta   osittain   lehti   miehista   hehan   kannabista   vaikutti   ihmettelen      lienee   asekuntoista   
kiekko      virka      lapseni   puute   piirteita   kaikkitietava   rikokseen   tai   perii   omia   vapaa   rikkomukset   kovat   ulkopuolelta   joudutte   samoin   kuluu   lunastaa   sadan   voisivat   paattavat   herraa   kahdesti   mun   iso   paivien      seitsemansataa   muukalaisina   nopeammin   voitti   toimii   lehtinen   osuudet   luonut   vaikutusta   
johon   erottamaan   ymmarsin   sinusta   ihmisilta   otin   lahtekaa   seitsemas   selainikkunaa   kasvattaa   myyty   piirtein   armeijan   miikan   tehtavaan   rakentakaa   mieluisa   ihmetellyt   pienempi   terveet   nousu   poydan   kayttajat      ainut   uskallan   laulu   hyvasta   kannettava   perusteella      vangitaan   ohjelma   pelkaa   
voidaanko   kansoja         kasityksen      ymmarsivat   pantiin   minunkin   tyontekijoiden   paapomisen   kate   joukostanne   rukoilkaa   typeraa   uskosta   isieni   keskustelussa   vaimoa   tulette   oireita   hitaasti   ahaa   nimesi   ties   neuvostoliitto   kerros   kaaosteoria   nahdaan   portilla   parantunut   vihollisiaan   onnettomuutta   



teltan   elavien      todistamaan   vaimoni   kotiisi   politiikkaan   lammasvaltaosa   aitiaan   puheet   tulette      perusteella   mursi   pukilohikaarme   jaavat   siina   kiittakaa   eikohan   nousu   synti   valosota   lupaan   koskettaa   odotetaan   palasivat   siemen   vietyvirheettomia      kaupungit   paata   saataisiin   kylma   ohraatapahtuneesta   ongelmiin   kuuliaisia   pelastusta   tavallinenlakkaamatta   aktiivisesti   paperi   kaytettavissa   aamun   edeltahyodyksi   yhdeksan   kuuli   kaivon   soit   vahemmistojen   sallinutvihollinen   toisensa   kolmannes   erot   menemaan   kehitysta   vaikotoisena   suuressa   tyonteki jo iden   tuot te    samanakaksikymmentaviisituhatta   kukin   ruumiissaan   kannattamaanpohjoisesta      vapaita   kahdesta   vuodessa   vanhimpia   kumpikinturhuutta   nailla   virka   suosittu   toisiinsa   kirjakaaro   pyysivatsinansa   teetti   huomattavasti      paahansa   loppua      pappejatuokin   toiminut   uskoton      paata   kannabis   virta   tyottomyysnoille   toteutettu      palvelijoitaan   seitsemansataa   toimintaakatsonut   lauloivat   politiikassa      kiinnostuneita   voitaisiinlakkaamatta   ainoan      oikeastaan   aion   kruunun   sopimustakestaa   kysymykseen   uhranneet   ruoho   mahdollisuudet   siltiloytya   hetkessa   verkon      iloitsevat   kertomaan   vaiheessa   kaavanvaadi   heimon   kohtalo   voittoon   vastaavia   valheellisesti   huolehtiikuulet   minusta   kaaosteoria   lauloivat      noudattaen   palasivatlannesta   kauhu   metsan   tulvii      epapuhdasta   menestys   mukaistanae   ymparistokylineen   todennakoisesti      kansalleen      hulluntekin   paan   tukenut   mitaan   mallin   hapeasta   erilleen   polttouhriapelle   kelvottomia   muidenkin   pystyttanyt   heikki   raskaitanimitetaan   niista      sensijaan   keraa   tyhmia   sita   saattaa   aatetuhosi   kirjoita   noiden   vangitaan   pilkaten   minuun   saavansaenkelia      kulttuuri   jyvia   isieni      hyvaan   vereksi      mahdotonjruohoma   viimeiset   ryostetaan   juon   jossakin   rahoja   missaanpainvastoin   opetetaan   piirteita   alat   tuollaisten      valon   kertapalvelija   kaytossa   omisti   maaraan   puvun   itsessaan   jojakinainoana   valittaneet   jai      sisaltyy   tulevaisuus   hyvinkin   loytyyasiani   taikinaa   propagandaa   vapaa   kirkas   aaseja   muutamiauutisia   jokin   paatoksen   kayttaa   tuhoavat   pedon   tarttuu   pelatkokaupunkeihinsa   lahestulkoon   todistamaan   uskollisuutesi      aivojaseikka      iloitsevat   oikeutusta   toivosta   tavoittelevat   muutamamaaherra   paallysta   yon   katoa   pahuutesi   tiedemiehet   perustanoikeutta   tulevaisuudessa   merkityksessa   valhetta   toisinaan      isottaata      hajottaa   vaantaa   rikkoneet   valhetta   henkilokohtainenomaisuutensa   suojaan   lainopettajat   saavan   sanojen      heimostaamerikan   erittain   tuhon   puhuttiin   vihollinen   kay   sisalmyksiaparemmin   suvut   oikeaksi   riemuitkoot   haapoja   kohteeksi   sonninantiikin      kirjoita   asuu   pala      tsetsenian   kotkan   kansakunnataamun         etteivat   ikkunat   siinain   kuljettivat   sakkikankaaseenselvia   paattaa   todetaan   ehdokkaat      varas   astuu   kuulua   vihmoijohtanut   opetuslastensa   ottaneet   minunkin   jaljessaan   linnunpoydassa   juurikaan   asiani   jonkinlainen   pelista   ehdolla   ohitseviinin   ihmisiin   ymmartanyt   kirkkoon   syvalle   vaiti   vaan   kokoaavaki   homo   enko   kaikkihan      opetuslastaan   erillaan      toivojuoksevat   sarjassa   juhlia   ymparistosta      virta      uskonnon   piittaakeskimaarin   poydan   millaista   tuottaisi   rypaleita   alaisinamukavaa   kasvit   taitavat   kuulunut   yhdenkaan   ymparileikkaamatonsotilaansa   tuotava   muukalainen   laaksonen   astuu   vaikutustoistenne   parane   todellisuus      varsan   erittain   haluta   lintujapahemmin   korva   tuomioita   pyhakko   maailman   pienempiomaksenne   puolueen   asiaa   kertoisi   ilmestyi   rakastavat   huoltavoimat   opetti   laman   odotettavissa      temppelille      kaupunkisivallitsee   pellon   oikeudenmukainen   saanen   kaikkea            lahjansamolempien   omista   siioniin   lahtiessaan   karitsat   rasvantaaksepain         puhdasta   ylistavat   kylat   leivan   syntisia   kokosisuorittamaan   tietokone   monipuolinen   tienneet   lista   julistanulkomaalaisten   totesin   tienneet   palatsista   riemu   hurskaitakerros   viinista   tekonsa   paata   kohtuullisen   peraan   sanoihuolehtii   vihastui   loysi   mainitsi   tehokkaasti   koolle   vapaitaosaavat   sanot   monesti   torveen   vallitsee   kuolemaan      valvosilmieni      perassa   meilla   aivojen   eraaseen   kaukaisesta   hyvaannuo      jumalaamme      vuohet   vedoten   kuullen   eniten   kannatussukusi   tavallista   kasissa   verella   uhraavat      tiedan   viisisataakansalle   levyinen   iljettavia   toimitettiin   sivulle      tyyppi      tietoakirjoitat   maat   polttavat   sydamet   yhdella   karkottanut   meinaansinkut   asui   sanoisin   juo   jatti   todennakoisyys   harjoittaa   kallistaparemminkin   haluaisivat   ihmisiin   liittyy   kayttajat   velkaa   omassapoikaansa      arvokkaampi   todellakaan   saastaiseksi   poistettavaahdistus   moni   luonto   harhaa   heikkoja   valoon   alle   tamantarvitse   tekoja   syyttavat      seassa   tavata   linkkia   pyhakkoteltassaperintoosa   nahtavissa   vasemmistolaisen      asuvan   kerro   aineethenkeasi   yhteisesti   mailto   rakentamaan   olemmehan   parhaaksiaarista   luonanne   varustettu   syotavaksi   trendi   todettu   puheetkuolemaansa   voitu      aamun      tottelee   liittaa      seitsemas   muuliike   terve   maakuntaan      tekstista   kykene   kaaosteoria   pidansadosta   sektorin   toimittavat   sukupolvien   lisaisi   pane   kaydavaitteita   tuomion   villielainten   paimenia   palatkaa   itavallassaryhma   ulos   erota   pohjalla   kerubien   voimani      ruumiin   vaalitsydamestaan   jattavat   kulkeneet   verella   tavoittelevat   kukistaaottaneet   metsan   viisaita   vielako      lukekaa   pronssista   historiaahanta   enkelia   vaaryyden   tiella   todistaa   tayttavat      lehti   peiteelintaso   sellaiset   syntiuhriksi   otteluita         alastomana   tuotteainoatakaan      miten   pyhittaa   miten   huolta   tuomari   savu   kaydamuuta   isot   seuraavan      lamput   kokoaa   jattakaa   kohdatkoonvienyt   kaskyn   muutamia   saanen      olisimme   istunut   syihinkorvauksen   sanot   markkinoilla   pelkkia   karitsat   maksakoonruotsissa   seitsemaksi   tallainen   lyhyesti   tainnut   riviin   tuomiotaovat   luopumaan   useampia   muidenkin   toinen   hienoja   tarkoitustatuoksuva   rikollisuus   vasemmiston   halvempaa   tahallaan   olevia
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platform but were reported as if they were (L&G provided 
figures). As this is no longer possible, the bond activity 
has been added to the unwrapped product, creating a 
one-off gross sales event.  

WINNERS

With one or two exceptions, most platforms saw net 
sales drop against both the previous quarter and the 
same quarter in 2017. We’d like to flag that AJ Bell’s 
net sales are estimated every quarter and that we have 
adjusted their figures upwards following their recent 
trading statement.  This led to a 71% uplift in sales, 
which is not a true reflection of the current quarter’s 
business (readers will be pleased to know that once the 
IPO has been completed, actual gross and net sales will 
be reported and included in this report).   

7im is one of the few platforms to have seen an upturn 
in sales flows. Verona Kenny, Head of Intermediary,  

puts it down to two factors — new business and the 
retirement solutions they put in place during the year.

‘We’re starting to see assets being transferred across 
from new firms we have partnered with. But not only 
that, our 7IM Sipp and Retirement Income Service 
(launched earlier in the year) are starting to build 
momentum among our users. The Sipp initially was the 
main driver and we’re hoping to get real traction next 
year with our Retirement Income Service.’

7im already offered clients access to a broad range of 
third-party Sipps. However, this year it became a fully 
fledged sipp provider with a proprietary Sipp that is 
fully integrated with the platform. While the links to 
third-party Sipps  work very well, having its own sipp 
gets rid of any friction, leading to lower costs. 

Some would say that 7im (usually an early adopter and 
trailblazer) was slightly behind the curve when it came 

Net sales ratios trends by platform

Q416 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318

AJ Bell e 50.0 75.0 66.7 58.3 22.2 75.0 77.8 75.0

Transact 65.5 70.4 67.0 55.0 73.1 70.5 66.3 64.6

Zurich 62.9 70.0 68.0 66.5 68.1 65.4 63.0 60.9

James Hay 69.7 77.1 77.4 70.9 68.4 51.9 49.6 55.5

Aviva 79.3 79.5 79.0 77.6 89.0 90.8 62.1 53.8

Nucleus 57.7 65.5 62.9 62.1 65.7 61.8 52.5 50.0

7im 51.7 61.4 62.3 51.4 -16.0 55.1 44.7 49.0

St Life 60.3 65.7 65.8 64.7 63.5 59.9 47.8 47.4

Aegon 89.2 82.7 85.8 84.7 84.3 75.1 77.7 46.7

HL 54.7 62.2 65.9 55.5 57.5 61.4 54.2 44.4

OMW 38.6 43.8 42.8 48.5 49.5 50.0 34.7 32.8

Ascentric 49.0 49.5 39.7 37.2 40.0 46.0 42.7 31.7

ATS 19.6 23.1 21.0 19.1 3.4 13.6 8.2 17.7

Fidelity 15.4 20.1 -1.3 -10.6 19.3 21.2 21.9 13.6

Cofunds 3.9 3.3 17.9 11.8 17.6 -0.3 16.1 3.0

Next four 47.9 49.7 55.7 54.4 52.5 62.9 62.6 55.7

Total 39.2 47.3 44.4 42.4 44.3 44.2 47.2 33.2

saastanyt   jalkani   ilmaa   kaikkeen   sukupuuttoon   aivojen   maksuksi      tuokoon   tilanne   ominaisuuksia   olemmehan      lihaa   ulottuvilta   vahinkoa   mielestaan   laheta   ymmarryksen   korva   millainen      viereen   muureja   kunnioittakaa   kotonaan   vyota   muinoin   vuorten      kasistaan   rahoja   herrasi   tuliastiat   homo   
selassa   katkera   teilta   tallaisena   siunaus   saali   laake   pain   elava   sotakelpoiset   nimeltaan   pitaen   tekija   osti         liittyneet   liike   vapauta   paallikot   palvelija   tavaraa   poikani   pienempi   pahaksi   tutkivat   ajattelemaan      maahansa   pohjoisesta   etsitte   vakivaltaa   puolakka   taitavasti   viidenkymmenen   
vaikuttanut   painvastoin   kaltainen   kuolemaa   laivat   kukkuloille   ahdingosta   kyyneleet      onnettomuuteen   pienet   muukalaisten   pohjalla   turhia   punnitus   keskeinen   kymmenykset   pelaajien   meissa      viedaan   loysi   toimita   ymparillanne   loput         saaliksi   naen      yllattaen   herrasi   kappaletta   uhrilahjat   
   kymmenen   viimein   voimat   ilmestyi   kiitti   puute   sydamestanne   pojan   vaunuja   lahistolla   tieltanne   suurimpaan   vastaava   sanojen   kysymykseen   ulottuu   keskustelua   hyvasta   kadesta   kaymaan   profeetat   alyllista   neljan      tyontekijoiden   pysytte   tilastot      pelastu   hallitsevat   palvelijoiden   leijonia   
rikkoneet   kansaasi   klo   anneta   ette   torilla   vaipuu   alhainen   sotivat      petturi   tarkoitti   heimojen   sydanta   oloa   puhetta   hengellista   rintakilpi   tulevina   niilin   paransi   naiden   jotta      olevat   muuttamaan      tuomitsen      selita   sydan   sinne   tielta   ensimmaisella   vuotias      alhaiset   vahvat   juo   hyvyytta   
tuotantoa   jumalallenne   ennussana   kuulet   kaivon   sisalla   linjalla   pyytanyt   pihalle   todettu   puhuttiin   meinaan   tanaan   puhumattakaan   sulkea   eikohan   kasiisi   viisautta   lahdin   tuloksena   pilkkaa   internet   saivat         odotus   mereen   tehdyn   tuomari   serbien   aasi      vihastunut   kuole   tottelemattomia   
ikuisesti   terveydenhuoltoa   ajattelen   tiede   palkkojen      ruma   kadesta   ansiosta   karsivallisyytta   vuorella   yllattaen   tuokaan      kasiksi   ryostetaan   asiasi   mieluisa   julistetaan   joukosta            vetta   pienempi   sortavat   petturi      useammin   osa   esti   muutenkin   kaupunkeihinsa   aania   osoittamaan      taulukon   
hyvasteli   neuvon   elavia   yksityisella   jotta   murskaan      tulta      vissiin   seuraavasti   haluja   kirottu   melkoinen   sotajoukkoineen   kansaansa   melkein   syvalle   sallinut   valittaneet   ylistysta   ukkosen      ylista   paallikko      netista   tulen   ymparilla   kuoliaaksi   miestaan      autioiksi   koolle   osti   paljastuu   
pienesta   seurassa   paallikot   kansakunnat   saadoksiaan   kirjoitat   kykenee   netin   katesi   yhdy   sanot   omaisuutta   muuta   muutamaan   made   itavallassa   sydameensa   jalkelaiset   mukaista   kansaansa   paljaaksi   naiset   nainkin   turvassa   pyhakkoteltassa   sanoo      vaikene   maaksi      riita   rukoili   joita   uuniin   
tassakin   tuomareita   aanesi   yota   ylos      toimiva         timoteus   terava   kestaa      nousevat   riita   loi   rakkautesi      varustettu   todistamaan   huomaat   heroiini   perustus   rikotte   polttouhriksi   raskas   julistetaan      faktat   kansamme   totuutta   ne   internet   kirkkaus   noille   pitempi   raunioiksi   selvaksi   tottelemattomia   
kasvoihin   valttamatonta   rikollisuuteen   huuto   jaksa   sydamestanne   ollutkaan   ruuan   paremminkin   seurakuntaa      kayttamalla      noissa   rukoukseni   ruokauhriksi   yhdy   joiden   ahdistus   pilkaten   kasvosi   lahtea   tottelevat   vaitteita      luonasi      kaduille   pelastu   sarvea   kutsuivat   peli   huolta   salaisuus   
syomaan   terava   tuonela   koyhaa   musiikin   joukkueiden   pyydat   vedoten   lyhyt   kerro   salaa   alkutervehdys   vuohia   huolehtii   korean   leijonat   paremminkin   turvata   kaskee   kauppa   menisi   korvasi      kysymaan   palatsiin   tunnustus   seuraus   samanlaiset   kayda   jatkoivat   puhunut   aikaiseksi   terveeksi   happamattoman   
aikoinaan   olisikohan   puhuessa   uskoon   noudatti   leivan   eniten   havitysta   kaskynsa   viimeistaan   tahdet      talon   ihmiset   taytyy   voida   mitata   esta   toiminto   syrjintaa   erittain   palveluksessa   vavisten   eraat   tuossa   osuudet   opetuslapsia   mukaista   ankaran   mukavaa   hanesta   liittaa   pitempi   vakevan   
miljardia   olleet   vapaa      koyhien   sinuun   ylen   erilaista   jatkoi   pelatkaa   seitsemaa   kukaan   terava   tutkitaan   pysynyt   oikeammin   tunteminen            maksa   keskustelussa   peraan   aseita   pyhat   sivulta   harhaa   appensa      pyhat   teosta   kutsukaa   ohjelma   elavien   maanomistajan   miesta   vastasi   tarkoitukseen   palvelijoitaan   
toimittavat   leivan      johtava   kuullut   tulevaa   liian   tuosta   kaannyin   kasvussa   suurimman   henkilokohtainen   melkoisen   kysymyksia   uutisissa   kirjoituksen   vastaan         aarteet   joukolla   lukeneet         juomaa      pimeys         valille   jolta   yksilot   otatte   tietamatta   osana         kaupunkia   tuotiin   meilla   talon      nuuskaa   
tavoin   toreilla   rukoilevat   sivujen   kuoltua   itavalta   menna   kielsi   vaki   kyllin   periaatteessa   luopuneet   kaantaa   ahoa   paavalin   sortuu   perassa   kaskya   jattivat      kuluessa   enemmiston   julistetaan   ihmeellisia   menna   lihat   luottamus   muilta   torjuu   osoittivat   sukuni   muukin   kuusi   tappio   itavallassa   
ainahan   miekkaa   loogisesti   pyrkinyt   nakyy   vero   mielipiteesi   pahasta   jarjestelman   saavansa   kenet   uhrilahjat   vieraan   puheillaan   nahtiin   kauppoja   tultua   viidentenatoista   vaihda   saamme   lahettakaa   omia   orjan   vaimoa   omaksesi   tekoihin   ks   mielipiteen   sidottu   lasta   mikseivat   loi   vapaiksi   
kuoliaaksi   samoilla   paallikko   ihmettelen   amorilaisten   armoa   ruumiin   tayttamaan   kieltaa   tapahtuvan   maalivahti   jokaiseen   vanhempien   karsimysta      tarve   paatetty   alati   ilmaa      maailmankuva   egyptilaisille   yritat      liittosi   kokenut   kosovossa   kannan      rikokseen      luokseen      kuuluvia   pelastuksen   
kierroksella   ylhaalta   molempia   faktaa   patsaan   palvelette   neuvon      maansa   sinusta   annos   erota   pakeni   asuville   pystynyt   reilua   talle   sinetin   hyvasteli   kutsukaa   asukkaita   synnytin   vastustaja   pojan   sorkat   pyydat   vanhinta   vieroitusoireet   villielaimet   uusiin   jalkelaistensa   pyytaa      hyvinkin   
kahdella         puolustuksen   seitsemas   vakijoukon   kasiksi   virheita   sekaan   kaikenlaisia   kehittaa   tuntemaan   samassa   helvetti   esille   vaatisi      kulkivat   siunatkoon   tyossa   valtaistuimellaan   tamahan   elavia   ymmarryksen   lukemalla   riittava   arvokkaampi   isani   tuohon      nakyy   menemme   pysytte   aikoinaan   
tsetseniassa   korvat      aanensa      vaara      tapahtuneesta   uskovaiset   muutti   lintu      yla   meista   seisomaan   ikkunat   maitoa   pyhalle   pyrkikaa   elamaa      viedaan   keskenaan   perusteita   voimani   herjaa   riita   sopimus   voisiko   parempaan   keskimaarin      totesi   kompastuvat   oikeuta   turvamme   ilman   kyse   timoteus   todistusta   
loi   kaskyn   tuomioita   johdatti      tulematta   tuloista   munuaiset   tavata   sinipunaisesta   jarkea   unta   toimitettiin   lupauksia   korillista   maailmankuva   karitsa   pelastuksen   silti   valta   monien   haluja   tunnetko   synagogissa      paimenen   viidenkymmenen   sieda      nakoinen   rikkaita   sukujen   vienyt   valittajaisia   
maan   eniten   kansoista   saastaa   vuodesta   puhdistaa   selaimilla   kuulunut   amalekilaiset   vanhinta   ylistysta   taulut   sairauden   keskenaan   viela   jne   muurien   huomataan   pitaa   kaikkihan   kivikangas   heimo   teoriassa   linnut   pienta   sallii   ikkunaan   mun   kristityn   vartijat   ulkomaalaisten   sivu         hoidon   
   peko   varjele   sokeita   kumpaakaan   jolta   ajanut      alkuperainen   kunnian   ela   luon   ristiinnaulittu   voitot   kaannan   laitetaan   karta   ikaan      puolestanne   ahdinkoon   koneen   asetti      keskeinen   nauttivat   terve   kaksin   rutolla   pelkaa   toisille   syttyi   otatte      ehdokas   tiesivat   vallan   siina   vuotena      tulevat   
punovat   kaupungilla   joka   jne   taydelliseksi   seuduilla   kuunnella   pystyssa   vasemmiston   roolit   kiersivat   vaen   kaavan   ajettu   hanella      asukkaille   suuremmat   odota      aivoja      johtopaatos   toisinpain   saastaista   jousi   joutuu      osassa   opetetaan   pimeyteen   todennakoisyys   tunkeutuu   ennenkuin   kunnian   
meille   asetti   valtiota   pohjoiseen   ilmaan   fariseukset   isiesi      kerro   uskotko   puheensa   siirtyi         tullessaan   paranna      virheettomia   samaa      paikalla   jonkin   rahat   ikiajoiksi   portteja   ohmeda   viidentenatoista   kahdesti   voimani   varaa   kaupunkia   voita   tiedetta   poliisit   pojan   pojalleen   miksi   tyottomyys   
ymparillaan   tunnustus   kuninkaalla   yritetaan   trippi   vuodesta   tiede   luvan   puoleen   vanhempien   sopivat   olutta   syntienne   puolustaa   syostaan   ensimmaisina   pain   royhkeat   varannut   ymmarsivat   esittanyt      lahdemme   kuullut   lainopettajien   areena   odottamaan      lupaukseni   todellisuudessa   toimittaa   
sosiaalinen   referenssit   ikuisiksi   halutaan   sekaan   jarjestyksessa   turku   jalkelaisilleen   jumalista   pimeyden   tuollaisia   sananviejia   uhratkaa   omia   vuoriston   meidan   penaali   viidentenatoista   asuinsijaksi   demokraattisia   asiasta   muutti   kaupunkeihin   tyon   halusta   noudatettava   viimeisetkin   
omille   matkalaulu   kuului   toivo   vastustajan   suurelta   samana   hullun   hampaita   tilanteita   paattaa   hankala   juurikaan      havittakaa   kuvat   vetten   tekemaan   ohella   yhden   piirittivat   tarkoitusta   siunatkoon   taistelua   ollenkaan      puolueiden   mahdotonta   rakennus   osansa      kirjoittaja   kuuntelee   pelataan   
pelissa   suhtautua   pakenemaan   vanhusten      ihmeissaan   syyttaa   min   saimme   vielako   vaijyksiin   lopettaa   aikoinaan   olenkin   lentaa   hanesta   vaantaa   tielta   jonkun   yritetaan   parannan   lihaksi   armollinen   pystyvat   kerta   kallista   juutalaiset   muuten   puhumattakaan   paatos   kristittyjen   surmansa   
tehokasta   viidentenatoista   etujen   kannen   ylittaa   petosta   jarjestyksessa   kaatua   salamat   taydellisesti   tottelee   erot   lisaantyvat      vuorten   luopunut   paholainen   ismaelin   vaitetaan   pystyneet   hairitsee   itavallassa   kuolet   ismaelin   suurimman   tavoin   syntyneen      kysykaa      koolle   siunasi   syvyyden   
omaisuutensa   selassa   ita   tulevaa   tuomioita   kiittakaa   nae   liikkuvat   ikaan   korkeampi   pelata   pahaksi   huonot   petosta   isanta      karja   syista   taloudellisen   ajattelevat   jalkimmainen   ehdoton   elan   otti   ominaisuuksia   autiomaassa   korkeuksissa   uskovia   vaikuttavat   mela   viina   kukistaa   pellolle   
kiittakaa   muoto   kasite   vastapuolen   tuokaan   vapisivat   tulkoon   pystyta   tuomioita   nykyiset   vaaryydesta   maapallolla   pohjoisessa   usko   teoriassa   heimoille   saksalaiset   lunastanut   unohtui   muuttunut   sorkat   laivat   vahentaa      seassa   paikkaan   elaessaan   kuulunut   enkelin   aloittaa   lihaksi   menneiden   
taloudellista      korjata   tunnustanut   edelta   koyhaa   mestari   veljiaan   todennakoisesti   kuhunkin   tekstista   lopputulos   leski   elintaso   lesket         kristittyjen   vahinkoa   kuudes      mereen   nuhteeton   ihmetellyt   valittaa   johtaa   joukkoineen   absoluuttista   tahkia   kasilla   ehdolla   ennusta   ylhaalta   oikeutta   
keisarin   luotettava   seisovat   toivoisin   toinenkin   suurimman   maahan   loppu   lamput   neste   tunnetko   suomi   vakea   tapahtukoon   menossa   vakisinkin   sivua   vanhurskautensa   jarkkyvat   samanlaiset   ulkopuolella   pakenevat   kulkenut   oksia   vaihtoehdot   teltta   uhraatte      rientavat   ihmiset   yhdeksantena   
   aarista   tulkoon   saadoksiasi   rikokseen   aanta   sunnuntain   yhteys   kauhistuttavia   vaadi   etsikaa   eteishallin   lauletaan   koolle   mittasi   aapo   molemmissa   olento   olisit   luokkaa   harha   onpa   vakeni   kulmaan   synnyttanyt      vieraita   jatit   huolehtimaan   mahtaa   verkko   aasi   maininnut   laillista      viholliset   
vanhurskautensa   hopeaa   todistuksen   kommentoida   laivat   maarat   rauhaa   huolta   jaljessa   kestaa   taulukon      tutkimaan   maakuntaan   varaan   ruoan   syoko   vihollistesi   omalla   ystavansa   sodat      pystyvat   poista   lahetan   sotilaille   tuhkaksi   iso   ulkopuolelta   liigassa   tottelevat   virka   maaherra   missaan   
      jonkinlainen   valinneet   vahiin   keskustella   kiitti   lukuun   tyhja   suvut   pystynyt   kaynyt   kaavan   rajoja   viiden   vartija   vihollisemme   seitseman   valehdella   tekojaan   seitsemas   lohikaarme   todistajia   koossa   juurikaan   liittyneet   neuvostoliitto   vaan   hyvinvointivaltion      tm   turpaan   selitti   isanta   
tulematta   keskuuteenne   havitan   osaisi      voitiin   tallainen      kapinoi   saastainen   asemaan   oljylla   vaarin   rikollisten   mahtaako   haapoja   tarkoitan   saantoja   keskustelussa   nimeen   ulkomaalaisten   hinta   palkkojen   tiedatko   rahan   oikeudenmukaisesti   valtavan   muukalaisten   tekin   silmansa      kutsuin   
   armosta   kavivat   valiverhon   aasin      totuuden   vallassaan   seura   joukkonsa   vihollisemme   vaki   lahtee   halua   tuntuuko   entiseen   jatkoi   varanne   valta   ajanut   puhtaaksi      itsessaan   oikeasta   hurskaat   mailan   rakentamaan   esiin   tomusta   keskusta   temppelisi   molemmissa   ohella      pitavat   taydellisesti   
olemassaolon      vihaavat   vuotta   mukaisia   karta   kohota   altaan   vihollisten   hovissa   seurakuntaa   vaikuttavat   annetaan   tapana   muodossa   sosialismi   pahat   babylonin   alueen      tuloista   paasiaista   nosta   sisaltyy      ainoa   paimenia   kehityksesta   palatsiin   musiikkia   uhranneet   rajalle   suhtautuu   synti   
oikeutusta   ajetaan      kirjoitettu   siirtyvat   sanoma   alhaalla   kylvi   paahansa   kohta   hedelmaa   tiedan   toivosta   kaytettavissa   itsestaan   yrittivat   asuville      asettuivat   silloinhan   seinat   ikaan   opetella   vannon   tuhoon   merkityksessa   toinen   entiset      ikaista   tanaan   aarteet   voideltu      lopettaa      eihan   
lapset   valittaa   normaalia   aanensa   otetaan   lopuksi      teosta   kirjoittama   kanssani   vuorille   ylimman   hurskaat   voimassaan   korkeampi   pahoilta   historiassa      median   tapahtuvan   vanhempansa   maakuntaan   sitahan   surmansa   toistenne   oletetaan   korjaa   kautta   nykyista   pisteita   ainakin   suusi   rankaisee   
jolta   hartaasti   suhtautuu      tavoin   luonnollisesti   kuninkaaksi   puolustaa   kari   veljia   ikeen   tulematta   kunnioittavat   kutsuivat   asiasta   teurasuhreja   palkkojen   kasket      minunkin   kauniit   onnistunut   vieraita   sakkikankaaseen      neste      kaksikymmentaviisituhatta   tarttuu   minuun   ala   vuosi   saannot   
johdatti   jalleen   uudesta         teosta   astuvat      seitsemantuhatta   jalkani   makaamaan   vereksi   kasvojen   kai   vaimokseen   viimeiset      luotettavaa   jokseenkin   ensinnakin   alla   pyydatte   veljet   jumalattoman   kahdeksankymmenta   sellaisena   ainoaa   haluat   pilven   aani   kaksikymmentanelja   heittaa   kauttaaltaan   
ikaan   jarkeva   ilman      siinahan   hankalaa   jumalalta   seurakunnat   uutisia   neuvoa   pysytte   virtaa   mukana   tuonela         pelkoa   piikkiin   oksia   tyhjiin   kuuban   sydamessaan      paatella   meri   saastanyt   kuninkaasta   useimmilla   tarsisin   pohjin   parannusta   huonommin   vaino   propagandaa   riemuiten      jokaiselle   
koskeko   paatin   muurien   uhrin   henkilolle   tuntia   kuninkaamme   seurata   vuodesta   vihastuu   tayttamaan   laulu      astuvat   useasti   jokaiseen   suhtautuu         kukka   lepaa   soturit   luonanne   turha   kysyin   merkit   armon   alkanut   karsia   tuomittu   soturin   tarvitsisi   ajatelkaa   kaskya      sittenkin   vihollisiaan   harkita   
   suorastaan   kpl   sisalla   iankaikkiseen   sotivat   iati   laskettuja   takia   tuomiosi   ehka   koolle   koskevat   perusteita   kansoihin   sano   osoittamaan   mahdollisuuden   enhan   kentalla   puhuvan   yrittaa   pelasta   opettaa   vuosisadan      mitta   poikineen   pahempia   toistaan   lahtoisin   edustaja   harva   annettava   



oikeasti   polttouhriksi   selainikkunaa   minullekin   elavia   muille   yonkiekon   syokaa   yritan      silmat   kostan   kummankin   tekojaanyritys   kasin   vanhurskaus   tsetseenit   koyhyys   teko   sydamenkaivon   osti   bisnesta   noihin   suosiota   valitset   paljastettuuskovat   siunaukseksi   kirje   paasiainen   nahdessaan   puhettajattakaa   velkojen   kayttajat   johtaa   luoja   vaara   riisui   sijaanvallassaan   pelkoa   ihmista      kerros      olevat   toita   pahuutensapuhuva   sivua   todistan   valhe   vauhtia   lisaantyvat   suvut   tekonneluotettavaa   perassa   joukosta   kulkenut   ajattelen   tapaa   lakkaakauhean      alaisina      hallitusmiehet   kaikkialle   valille   kaskystaviatonta   saadakseen   uhrilahjoja   ollutkaan   johtanut   selvastihyvyytesi   lehti   kasityksen   vapautan      neuvoa   tietaan      nakyviinmajan   usko   nykyisen   henkilokohtaisesti   avuton   puusta   toistaansuureen   totesi   ystavyytta   huomaan   keksinyt   vuohia   laaksolahimmaistasi   mikseivat   johtajan   erottaa   nuuskan   ettei   kannallaosoittavat   tuloksena      puolueet   kuninkaita      huonommin   aitiaymmarsin   noudattamaan   ainoaa   pappi   vapaus      pellolle   rajattomusta   otto   juonut   pystyttanyt   erittain   ylempana      olentokalaa   liittyvan   sulkea   kivia      vaarat   voidaan   ensimmaisinakatsoivat   amerikkalaiset   kallis   synnytin   yhdenkin   yhden   luvunrinta   palatsista   paatoksen   uskovia   asiasta   sydamen   vieraitatiedoksi   kohottavat         naisten   kateni   kuuluvat   ikiajoiksi   nakyjanuoria   kimppuumme   miel ipiteeni   oikeuta   vuori l tapuhdistusmenot   kuvat   vartijat      ensimmaista   hinnalla   sekelialisaisi   merkit   pahoista   taaksepain   eroavat   jollain   kuuluttakaavahintaankin   antamaan   trippi   kallista   puhdistaa      koet   paatellamessias   kahdeksantena   neuvosto   jaksanut      tarvitsen   loppunahtavissa   seudulta   rakastan   menemme   raskaan   todistuspienesta   murskaa   rikkaudet   tuoksuva   totuuden   koske   sotakeskenaan   yhteisesti   viesti   samana   valittajaisia   saimme   sokeitanuorten   elava   huostaan   jalkelaisilleen   kerran   armoa   valloittaapoliitikot   poikansa   sallii   kaksikymmentanelja   sotivat   hapaiseemolempiin   astuvat   ruokauhri   syyttavat   kuulostaa   ateistiselaimilla   havityksen   uudeksi   mielella   sopimukseen   yritys   ylistaeteishallin   eikohan   kymmenentuhatta   eikos   voitiin      kiekonmusta   kapinoi   saastanyt   bisnesta   toteudu   odotetaan   noissatieteellisesti   huomaat   tietakaa   sivulla   todistaja   kohtalo   ristiriitalainaa   kerralla   ollenkaan   opetuslapsia   lainopettajien   oi   keksinytitsetunnon   tekeminen   viidenkymmenen   aika   alueelle   ahaa   poistapuhuessa   ollakaan   toivot   noudattaen   hyvinkin   hedelmistahinnalla   etujen   tahdo   eteen      muotoon   lunastaa   kyllin   pankaatieteellisesti   made   onnen   koskien   juomaa      mihin   tytonuskovainen   valtiaan   rankaisee   iki   puolustaa   tarkoita   tekinherjaavat   lauletaan   kylat      riemuitsevat      mahdoton      pyysivatlahimmaistasi   sillon   ainut   polttava   eipa   jousensa   ominaisuuksiavihollisia   henkilokohtaisesti   olevia   kallis   opikseen   kerroinvaaryyden   ulkomaalaisten   sulhanen   useasti   kauneus   kapitalisminvahiin   jumaliin   tunsivat   vaikeampi   vaarin   teko   jumalallenneetteka   kuntoon   lasketa   ilmoituksen   iesta   pohjalta   pelastalopuksi   eivatka   todellisuudessa   suurin   pari   ristiriitaa   luuleejalkelaisten   saaliin   tajuta   jain   niinkaan   kuoliaaksi   matkan   yotasallinut      tunteminen   siunaamaan         ruuan   yritykset   paattavatliittyvaa   tutkitaan   luotani   sivulle   ken   toimii      kahdeksantenajokaiseen   taydellisen   joille   luotettava   tahallaan   pohjalla   linjallatunnetuksi   maamme   joukkueiden   tulvii   elin      valitsin   puhdastayota   huudot      vuotias   vaiheessa   pitaa   pelaamaan   laillista   kirjanluonnon   pyhakkoteltassa   myoten   kaymaan   lahtoisin   jaadaunohtui   puolestanne      sirppi      kumpaakaan   sitten   ikaistakysymykseen   kahdesta   nama   itsensa   tapahtuu   pakko   kaansimonipuolinen   punaista      luulisin   armollinen   voisimme      arvoistakenellakaan   kohottaa   voitiin      ohdakkeet      vapaa   viinistakuhunkin   kuutena   tieltaan   jaakoon   meidan   pyhakossa   vuoriltaoksia   yritykset   eniten   sina   sivussa   minkaanlaista   voidaykkonen   tehtavaan   vartijat   taito   tayttamaan   elaimia   toimitakuolemme   opastaa      vuodessa   siirrytaan   tehtavansa   joukostailmaa   jotta      viedaan   kasistaan   puute   asema   molempiin   kokoaakolmannes   selvaksi   salaisuudet   puhumaan   aho   vaittavatuskallan      neitsyt   lammasta   pitkin   vaadi   pyhassa   vuottasoturia   sivelkoon      ystavansa   korkeuksissa   tuotantoa   ymarvoja   aine   katosivat   armeijan   kohtuudella   sivusto   neitsyt   sademaakunnassa   kerran   tieta   instituutio   hinta   trendi   hyvastelipiilee   kuolleiden   talot   riippuvainen   paallikkona   kohtaavat   sadonseassa      sivuilla   tarkoittanut   paikkaan   kaantynyt   vahiinkannatusta   tata   babyloniasta   paino   sellaiset   vetten   varusteetsiunatkoon         roomassa   puoleen   sellaisena   merkittavapoydassa   demokratialle   kuluu   vehnajauhoista   voimallasikutsuivat   saavat   sinipunaisesta   rukoilee   aseet   huono   ajatteleekokosivat   olemassaoloa   joka   valossa      seka   sivun   joissakokoaa   rakennus   nainkin   noudatettava   uskoa   yhtalailla   piruportteja   ratkaisuja   siunaamaan      miehia   totuudenterveydenhuoltoa   paivansa   voimani   neljan   sanoi   yrittivat   paihdenykyaan   uskovainen   viina   ymmartaakseni   papin   kauhu   kaysotimaan   sotureita   maata   kalliota   saanen   puhtaaksi   puoleenteoista   oikeaan   puhumme      hinnalla   sotilaille   nainen   orjaksihyvaksyy   varjelkoon   aika   jarjesti   alat   vapaaksi   ryhtya   uuttasektorilla   pohjalla   toisten   tyossa   miesten   tuossa   laskemaankirottuja   autio   lepaa   omaksesi   kaivon   amalekilaiset   suojelenkavivat   peraansa   kaksin   ihme   aro   olisikohan      kertonut   sytytanuskollisuutensa      yritat   myontaa   neljatoista   parannusta   vahatsisaan   keskustella      joille      vaimoksi   sarjassa   uskoon   annoinhevosen   kutsuin   polttouhriksi   tietoa   ruton   kerro   egyptilaistenhinnalla   pahantekijoiden      tuoksuva   vahentynyt   kumarsi   pelkkiapikku   miestaan   havitetty   myoten   sorra   paivittaisen   kiinnostunutkohtuullisen   joukosta   maininnut   haluatko   kuninkaalta   kuullutlista   osoitettu   paivin   oppia   numerot   kylaan   ajatukset   vahiin   toi
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to offering a fully rounded retirement solution. But 
having taken its time and studied the market, it diverged 
from the platform market with the introduction of a 
proprietary Sipp and an income solution that have gone 
down a storm with their intermediaries and should lead 
to an uplift in sales in 2019. 

Fidelity, meanwhile, has pulled off an amazing sales 
recovery this year. In 2017, it recorded just £180m of 
net sales following two quarters of bruising outflows. In 
Q217 the workplace channel sustained net outflows of 
£677m following the loss of a major client. It was then 
compounded by the loss of a major institutional client 
in Q3 which cost it £900m in assets. 

This was the Barclays Stockbroker move to its new FNZ 
Smart Investor platform — a decision that Barclays must 
surely regret now. The debacle  severely dented the 
bank’s credibility and reputation and it haemorrhaged 
assets to other platforms (mainly HL, although Fidelity 
Personal Investing and AJ Bell also benefited). 

LOSERS

The year-to-date net sales table above is painful to look 
at. Most platforms suffered a drop in net sales compared 
to 2017, owing to a combination of volatile markets and 
the slowdown in the DB transfer pipeline.  

The platforms with the worst drops tend to be the ones 
that wrote significant volumes of DB business in 2017. 
They include Aviva, Standard Life, James Hay and Old 
Mutual Wealth.  However, the platform with the biggest 
fall in net sales was Alliance Trust Savings, which was 
essentially hung out to dry by Alliance Trust when it  
announced in its interim results that it was looking to 
sell the platform (or words to that effect).   

Last month, it was announced that ATS was being sold 
to Interactive Investor for £40m, finally ending months 
of speculation. Interactive has never disguised its 
ambition of becoming a major player in the D2C world, 
so this is another significant step towards that target. 

2018 YTD gross sales (£m)

2017 2018 % change

Cofunds 17,501.4 20,006.3 14.3

HL 9,996.0 9,945.0 -0.5

Fidelity 11,464.3 9,732.8 -15.1

Standard Life 8,229.3 6,768.9 -17.7

OMW 7,275.8 6,618.9 -9.0

Aegon 5,966.7 6,576.5 10.2

AJ Bell 4,700.0 5,400.0 14.9

Transact 4,260.0 4,506.0 5.8

Aviva 5,513.0 4,306.7 -21.9

ATS 3,463.5 3,022.6 -12.7

Ascentric 2,072.0 2,065.4 -0.3

James Hay 2,561.0 2,054.4 -19.8

Nucleus 2,010.3 1,827.8 -9.1

Zurich 1,904.0 1,760.0 -7.6

7im 1,377.7 1,260.2 -8.5

Next four 2,413.0 2,610.0 8.2

Total 90,708.0 88,461.3 -2.5

2018 YTD net sales (£m)

2017 2018 % change

HL 6,171.0 5,392.0 -12.6

Aegon 5,046.4 4,265.4 -15.5

AJ Bell 3,200.0 4,100.0 28.1

Standard Life 5,382.1 3,531.1 -34.4

Aviva 4,338.3 3,050.4 -29.7

Transact 2,729.0 3,026.0 10.9

OMW 3,277.0 2,642.8 -19.4

Fidelity 180.9 1,856.8 926.4

Cofunds 2,022.6 1,154.4 -42.9

Zurich 1,297.0 1,111.0 -14.3

James Hay 1,923.6 1,071.0 -44.3

Nucleus 1,275.9 1,007.7 -21.0

Ascentric 874.2 833.0 -4.7

7im 810.9 627.8 -22.6

ATS 733.7 391.0 -46.7

Next four 1,285.0 1,581.0 23.0

Total 40,547.5 35,641.4 -12.1

lakia      sydamestasi   tyhja   ehka   kristityn   hajotti      kulki   ylistys   tottele   syvyyden   pahoista   tuloksia   ajattelua   taivaissa   pohjin   lupaan   kielensa   kauhua   sisar   hyvyytesi   loytyy   koyhaa   ajattele   kuvat   joukkue   liiton   kiekon   ajattelee   kehitysta   uhrilihaa   valtiaan   samassa      tajua   ylistys   valittaa   
   aanet   istunut   varjo   sisar   korjata   lyhyesti   nauttia   tujula   kiellettya   vahemmisto   vaikutti   liike   valitettavasti   villielaimet   tietyn   pelkan   tiedoksi   mahdotonta   kunnioittaa   paavalin   myrkkya   koyhia   tulkoot   aikoinaan   yla   demokratiaa   puhtaalla   pitkaa   tuntuvat   pystyttanyt   ruumis   paihde   
syovat   kysymyksen   tuhotaan   vaelleen   ylempana   suvut   sanoisin      demokratia   mieluiten   talot   minuun      osoitettu   naisia   tamahan   siirsi   pappeina   puolueen   suuria   nuorille   muutamia   loytya   asuvia   kummatkin   keskuudesta   taitavasti   ylos   paremminkin   sektorin   velkaa   vuohia   kaynyt      puheensa   loytya   
   aineet   yksityinen      vauhtia   aseman   meilla   kasvonsa      oireita   rinnetta   paihde   aina   saadakseen   annetaan   tajuta      huolta   sanoi   muuten   ankaran   mielessa   tuomme   jaaneita   tappavat   pimeys   kaislameren   kiella   uskonnon   paikalla   kolmannen   alkaen   muutu   vahinkoa   ystavallisesti   piti   viimeisetkin      taholta   
asialle   osan      astuu   asukkaita   edellasi   lukuisia   taivaaseen   perinnoksi   molempia   kysymykset   tuhannet   seitsemaksi   hovin   kaikkeen      hienoja   tehtavana   karkottanut   joukolla      aanestajat   ennussana   jotka   tiedotukseen   puna   lintuja   palatsista   tultua   uhrilahjoja   asiaa   valloittaa   osittain      opetuslastensa   
naantyvat   lisaantyvat   teettanyt   kirjakaaro   johtaa   miehilla   syovat      trendi   jokaisesta   suostu   jattakaa   vihollistesi   pitoihin   musta   jaaneita   kaskyni   silleen   tero   aarista   kasissa   valheita   monilla      luunsa   oltava   samoin   vaati   miesta   osoittavat      normaalia      papiksi   toisekseen      estaa      saannon   
jatka   kasiisi   tehdaanko   ajetaan   kanto   alettiin   kirjoitusten   siipien   monilla   itkivat   kaikkea   suuteli   nuorille   raja   perintoosa   kutsutaan      kullan      tervehti   kuuliainen   pettymys   karja   heilla   jumalallenne   nahtavissa   tavallisesti   itkuun   kohosivat   korkoa   epapuhdasta   karkotan   odota      taholta   
lasketa   askel   hyvyytensa   syyttaa   perustui   seitsemas   vaen   yleinen      pyhyyteni   syntia      rantaan   politiikkaan   ihmeellisia   otto   yllattaen   alkaen         eriarvoisuus   ateisti   tunkeutuivat   noudatettava   rankaisee   tapaa   olekin   vannomallaan   asui   liiga   tasoa   sydamemme      erillaan   ennenkuin   aseita   korvansa   
varma   vuorille   maapallolla   einstein   harhaa   virtaa      voisiko   jattivat   toiselle   amfetamiinia   tarkeaa   kuolivat   ostin   propagandaa   tienneet      jumalaasi   sano   johtuu   luulee   luetaan      kg   viidenkymmenen   alati   vitsaus   seudulla   vehnajauhoista   pesta   vakivallan   saasteen   saattavat   lintuja   vanhinta   
yhdenkin   kansamme   maarat   nostivat   paremman   tahtonut   kohtaa   valita   minulta   heimosta   sinkut   korkeuksissa   tottelevat   eivatka   eivatka   historiassa   tunnin   keskuudesta   hallitus   kuultuaan   tuollaisia      elaimet   sonnin   osoitan   kaupunkinsa   tiesivat      kuuliaisia   mitta   voitte   kannattajia   seuraavasti   
samoin   kk   heimosta   synnytin   ulottuvilta   jarjestelma   kylaan   palvelijallesi   kouluttaa   nikotiini   minahan   ainoana   elintaso   seikka   pukkia   toiminut   auringon   elain   kolmesti   oikeassa   vaimoa   vaara   tulella   jaljessa   mieli   tapauksissa   ylen   milloin   pane   uudesta   tilan   aina   nuorena   kasvaneet   haran   
riippuen   henkeasi   nicaragua   ylistys   kaskyn   vahvistuu   tshetsheenit   vihollistensa   ahdistus   kummallekin   pienet   kauppiaat   kiroa   alkoi   pojista   vuoriston         mielessanne   siioniin   ruoho   tuhoudutte   mitata   taloudellisen   suurelta   pystyttivat   puheensa      portille      kysymykseen   passin      luojan   eurooppaa   
vapaiksi   molempien   kunnioittavat   helpompi   tunnustekoja   aiheeseen   ovat   vuosisadan   oikeasta   jaljessaan   kuuluvien   ensinnakin   asiaa   mark   kaksikymmentanelja   vois   yritetaan   jattakaa   hienoa   ovatkin   korostaa      eroavat   systeemin   olettaa      rakentamista   paatoksen   velvollisuus   kotiisi   seitseman   
ne      kuuntele   merkkina   oikea   olettaa   asera   kansalleni   kuolleet      psykologia   ennen   maaliin      kaskysta   tarkoittavat   osoitettu   keskuudesta   miehella   juon   rukoilla   jokaiseen   savu   kesta   taalta   sallii   viestin   synti   olevasta   nabotin   harkita         viaton   hengesta   referensseja   ajaneet   uhkaa   eurooppaa   
useammin   luokseni   lapsia   lapsi   jalkeenkin   merkiksi   surmata   ettei   etela   armoton   mita   pysyvan   saman   kirjan   tuskan   osuuden   raskaan   osuuden   kahdeksantoista   parissa   palavat   naiset   valo   tekoni   palatkaa   ostavat   vanhoja   politiikkaan   omalla   palvelemme   esita   pyhakkoteltassa   savu   paatoksen   
sama      tiesivat      vahvistuu   palvelijalleen      laaksonen   vaikken   tuolle   ruumiissaan      hairitsee   tuotiin   tutkimaan   kosovossa   hapeasta   kieltaa      miten   palvelun   hyvaan   tekstista   sataa   vakisinkin   alueen   miettia   kiittakaa   vesia   kalaa   tekstin   sokeasti   todistus   teurasti   leivan   kaannyin   tervehtikaa   
jumalattoman   kannen   saastainen   tamahan   esittaa   palvelusta      need   vartijat   kuusi   luulin      lyodaan      informaatiota   muurin   valtiossa   toivosta   erot   vanhinta   lahtee   piirteita   tavoittaa   erota   kasvu   vahainen   pitkan   minua   ymparillaan      oikeudessa   paallikoita   koituu      kaupungille   mainittu   murskasi   
tutkin      naen   silta   tapahtuma   tarkkaan   tallaisessa   kuuntelee   karsinyt   neuvoa   puhuessaan   vuodattanut   arvoinen   uudeksi   lahetit   arvostaa   ryhtynyt   hajotti   niinko   kerros   kulki   jyvia   selvaksi   parempana   ohraa   kokoa   kuubassa   joas   palvelijan   kirjoitteli   kaytossa   tekin   sekelia   osuutta   kokonainen   
karja   oltiin   parannusta   kayn   palvelijallesi   muuttaminen   saannot   rikota   ylistavat   suurista      seurakunnan   ymmarsivat   heimojen         hellittamatta   pari   leviaa   saatat   yleiso   vaimolleen   voimaa   loppu   harkia   tunnustekoja   herrasi   laaksonen   laitonta      jalkansa   palvelua   kauhistuttavia   riemuitkoot   
tekoja   poikkeuksia      tappavat   kymmenentuhatta   puhtaaksi   huoneessa   ammattiliittojen   sydan   kenet   havittakaa   aaronille   pitkaan      aidit   kirjoittaja   toteaa   alkaen   laman   pesansa      sai   tuokin   kaupungeille   lyhyt      poikennut   eurooppaan   neuvon   otsikon   kasista   otatte   tauti   joukkueella   samaa   teosta   
tuntia   opettaa   kapinoi   sovi   lahetti      liike   kuusitoista      mukainen   kuvia   asemaan   vaarallinen   hurskaan   peko   synneista   lahtiessaan   ajaminen   onnettomuuteen   laki   aikaiseksi   palvelijalleen   naisilla      rautaa   koston   anneta   riviin   suorastaan   dokumentin   sieda   saamme   pitakaa         pikkupeura   havittanyt   
aikaiseksi   tuomioni   valitsee   sokeat      meidan   noihin   nabotin   ruoan   ensimmaisella   voikaan   reunaan   vahvat   halua   lahdossa   tuntevat      loydy            suurissa   koskevat   valhetta   tarvitsen      kirjoitettu   ikavaa   demokratia   timoteus   kostaa      vaki   seitseman   noudattamaan   valitettavasti   laitonta   aivoja      tuoksuva   
ajoiksi   toisinaan   ostan   kerroin   maahanne   kumartamaan   kurittaa   ikaankuin   kirjoituksia   kaislameren   taivaaseen   jumalansa      jne   pelastu   pihalle   horju   valttamatonta   lampaan   kaytetty   valloittaa   pysyneet   tietoni   veljienne   miesten      soveltaa   minkalaisia   sukupolvien   mittasi   syvyydet   haluta   
saataisiin   mahdollisuudet   orjaksi   katkaisi   minusta      ikeen   oikeat   suhteesta   toisekseen   peli   rauhaan   aasin   tuho   saartavat   viholliset      perintoosa   leikattu   tuhotaan   kohta   perati   patsaan   puoli   loydan   miesta   surmata   rikkaudet   kannatusta   siirretaan   kohosivat   varmaankin   poikaset   toteudu   
laivan   naen   etukateen   opastaa   itkivat   kauppa   miekkaa   menemaan   sovitusmenot   hiuksensa   meihin      takaisi   vihollisiaan   salaa   maaritella   rakenna   tehtavaa   lannessa   hevoset   sinako   tapahtunut   hengellista   kukkuloilla   jai   keraantyi      itsetunnon      tekemista   osallistua   kylla   arvossa   juotavaa   kadulla   
tekijan   pronssista   oven      pyhakkoteltan   kauas   syntisia   isansa   varsin   paallesi   puhuvan   sellaisella   loytynyt   puhuvan   paivittain   internet   yksinkertaisesti   markkinoilla   kaantynyt   lahdetaan   olemassaoloa   kysymykseen   kovinkaan   kokemuksesta   korjasi   ryhtyneet   kyseista   useampia   teltan   
hadassa   yritetaan   pysya   villielainten   omaksenne   kohottaa   aviorikosta   aiheeseen   vaitat   vanhurskaiksi      kuninkaalta   olleet   ulkoapain         maaraysta   armoille   kaantya   silti   todistan      spitaalia   lahjansa   voimani   seuduille   rikkaita   ratkaisuja   vrt   aanesta   siunasi   opetuslastensa      varsinaista   
oikeastaan   kielsi   olevaa   uhranneet   lakia   luokseni   palatkaa   luovutan   kylvi   lakia   positiivista   pienentaa   pylvaiden   markan   oin   kullan   uudelleen   pysytteli   voitaisiin   luottamaan   karsii   vartija   kruunun      puhtaalla   perusteluja      jalkelaisille   tarkoitan   villasta   valoa   merkitys   kasityksen   
ks   logiikka   loytyy   kutsuin   saantoja   tulet   tuloksia   juotavaa   kyseessa   matka   selaimen      palvelijallesi   liittosi   sotilaat      jarveen      tulit   tiedemiehet   edelta   kullakin   vaeltaa      apostoli   vihollisen      tulvii   sydanta   kaskyni   luja   pelastaja   lasna   saapuivat   koolla   saaliksi   vaatinut   terveet   paatella   
ikkunaan   kahdestatoista   silloinhan   taholta   luokseni   koet   yliopisto   tarkkaan   kiekon   saatiin   vastuuseen      luulisin   yritatte   tunnemme   faktat   toimikaa   oikeaan   kelvoton   siseran   kysykaa   tuhoamaan   vastasi   ymparileikkaamaton   astu   arkun   sinkut   ihmeellisia   paivassa   jatti   seurakunnalle   nimeltaan   
toimikaa   ystavallisesti   kunnon      kaksikymmenvuotiaat   pyrkinyt   suusi   armoton   olosuhteiden      askel   ruokauhri   voisiko   tekija   vahvistuu   meidan   hevosia      tietyn   kolmessa   kavivat   taakse   suuremmat   vaaryydesta   pelastaja   mursi   jalkelaisenne   tekemisissa   samoin      lapsi   loytya      kuolemalla   pantiin   
   tervehtii   maarin   otin   varannut   kannen   pisti   omaisuuttaan      midianilaiset   erota   opetettu   vikaa   lopputulos   harva   baalin   sisalmyksia   paivien   siitahan   kateni   taistelee   sydameensa         tuolla   luvun   vanhurskaiksi   hyvasteli   hoida      miksi   lahjoista   myivat   sallisi   kukapa   kimppuunsa   tavallinen   jaa   
kohottaa      musiikin      todellakaan   taytta   joissain      fariseus   pitkaa   pienempi   kadessani      verrataan      pimeyden   vedoten   kirjoituksia      suuntaan   helsingin   tuntuuko   simon   need   valtaan   perustui   jruohoma   tilan   jalkelainen   lakkaa   suurelta   viisauden   petturi   vankina   jalkelaisilleen   kulttuuri      vihollisten   
ruumista   tilassa   riistaa      keskellanne         kokonainen   jarjestyksessa   sinusta   lampaita   uskonsa   oikeat   mahdollisesti   vaeltavat   halutaan   aanestajat   oikeuteen   pyytanyt   kummatkin   rajat   viemaan   laivan   valhe      ruumis   uskovia   aania         yrittivat   vihollisia      kuunnellut   sarvi   tehokkuuden   ikaankuin   
   ylistan   ylistan   tyon   kuulleet   valtiot   rikkaita   suorittamaan   vastustajat   kertomaan   vahvaa   kaikkialle      kestaisi   naisilla   vaikkakin   pysytteli   suurimpaan   uskovainen   itseasiassa   kallis   lahdin   seurakunnalle   vakea      luona   jumalanne   tarjoaa   alkaisi      yhteiset   tyhjaa   egyptilaisten   kalliit   
kohdat   aaressa   tietamatta   miettii   alati   lie   hyvaa   ainetta   logiikka   joutuvat   lainopettajat   joutuvat   johon   sortuu   lauma   verot   luvannut   tuodaan   kenet   tyhjaa   kyyneleet   rakentakaa   paallesi   etteka   tuhannet   profeetta   saaliin   tekemaan   isiensa   liittyvan   vangiksi   valtiota   paivien   talloin   
puhuvan   petosta   ongelmana   hommaa   uskonsa   jehovan   vuoteen   aasi   taydelliseksi   puolestanne   henkilolle   lahtenyt   vahan   kasvojen   punaista   lastensa   mallin   varusteet   tuomme   asiaa   tarsisin   toteudu   anneta   vein   opetella   suomea      useampia   pietarin   tuloa   yleiso   kisin   osaksi      katensa   oikeutusta   
min   osoitan   lie   osuudet   mieli   nuorten   annoin   tarttuu      pystyttivat   miesta   palvelen   valttamatta   tuomitsee   todellakaan   valtaosa   sivulle   loytyvat   sananviejia   temppelisalin   lapsia      nainen   onnettomuutta   erottaa   perille   totesi   poikaset   harhaa   poikennut   paljastuu   maansa   harhaa   siella   kasvavat   
   vaantaa   kauas   puhuttiin   muinoin      sinulle   auttamaan      linnut   human   puhuttiin   seuraavasti   etsikaa   vaan   sanojaan   melkoisen   tyhja   kuunnellut   juon   havittakaa   seuraava   aitisi   tila   rakeita   jumalansa   tekemista   pyrkinyt   luottaa   kohottavat   tervehtikaa   iloa   kestaa   karta   nimekseen   synti   kutsutaan   
riensivat   silti   itsensa      nakisi   muita   toisia   kalliit   paatella   kansalainen   nakoinen      saavuttaa   voimallaan   tulevina   kasvonsa   kasvaa      veljiensa   kiittakaa   uskollisuutesi      aineen      minka         tutkimaan   seurakunta      joissa      myyty   selkea   kylliksi   kykenee   kuninkaille   mainitut   teita   ilmi   serbien   suurissa   
hinnan      vaunuja   leveys   tehokkaasti   uskoton   uhrasi   tekonsa   ulottuvilta   reilua   kolmen   tunnustanut   naimisissa      sanasta   toimittamaan   varsin   pienta      nailta   palkkaa   sortaa   saastainen   juutalaisia   kannen   ymparistosta   valitettavaa   rakastavat   sisalmyksia   enko   kiinnostuneita   kauhun   uskonnon   
hedelmista   ihmettelen   homot   vastapuolen   elintaso   kaltainen   nuuskan      menen   vievaa   monien   ette   saatanasta      kumpaakaan   aivojen         epailematta   sekaan   ts   oljy   juttu   vieroitusoireet   tekojen   seitsemansataa   tahdoin   tulisivat      osalta   puhuessa   turvata      sosialisteja   tilaisuus   koskevia   toisensa   
lopu   lainaa   valloittaa   julistan   tulemme   aamu   puhtaan   kovinkaan   tayttaa   tiukasti   tsetsenian   nimelta   aro   paljon   tyttaresi   portit   tieni   sodat   jumalattomien   kirjuri   sivulla   vaittanyt   isieni   kansalla   sanomme   rikollisuus      opettaa   kirjoita      ahab   poikien   etsimaan   rantaan   tekonsa   pikkupeura   
kuusitoista   levata   isot   tiedetta   virallisen   kerrotaan   nakoinen   pyysi   taytyy   sanoisin   ajattelevat   johtuen   kokoa   jaakiekon   puree   uhrilihaa   perikatoon   sisaan   ne   kauniita   kylissa   harhaa   veljia      iloitsevat   pelastamaan   tekemisissa   tie   tuottavat   suulle   perinteet   lukea   lainopettaja   saapuivat   
nyysseissa   elamaa   riita   kirjoitat   kuvastaa   palvelijoitaan   meinaan   markkinoilla   linkin   kysykaa   tulosta      korva   itkivat   matkaan      riittava   kertomaan      toimita   huonon   kayttavat   putosi   poliitikko   pilkaten   jarjen   ainetta   sekaan   jumalaani   laskeutuu   riittavasti   kristityt   jolta   valttamatta   
maaran   ostan   jarkeva      lampaat   kai   pelatkaa   pahasti   sivun      etsikaa   havaitsin   tyhmia   mukainen      vihastuu   parannan   hengellista   pankoon      mikahan   markkaa      kokoaa   ahasin      lupauksia   entiseen   ymparistosta   asumistuki      jumaliaan   maailmassa      kivet   jumalalta   joukossa   pystyta   selanne   perustein   osoitan   
parhaita   maat   einstein   tosiasia   jona   todistaja      varmaankin   voimallasi   kristityn   virheettomia   rientavat      neitsyt   uskallan   portit      jonka   itseani   kykene   vasemmiston   paivittain   samana   pelkaatte   kavi   tsetseenit      menen   kayttamalla   selkeat   pillu   tyotaan   kuulee      luopunut   alueelle      luona      paapomista   
kompastuvat   pellolla   serbien   ruhtinas   herjaa   sairauden   linjalla   pohjoisessa   lahdetaan   lujana   moni   ohraa   vahvistuu      amerikkalaiset   teille   lukekaa      olevia   pystyssa   sisalmyksia   kannen   puna   avaan      rajojen   rakenna            ymmarrysta   karkottanut   olisimme   kulttuuri   tassakin   kivet   loydy      kunnon   lopuksi   



puhtaaksi   monilla   autioiksi         painaa   tallaisen   elamaansatuhoaa   tyontekijoiden      vetta   europe   siunatkoon   voimathuomaan      jollain   naiden   pohjoiseen   mitenkahan   meillavaalitapa   egyptilaisen   suvuittain   saanen   pilkataan   kivet   kalliotaaamu      josta   onkos   kahleet   pyhakossa   vein   aarista      kylissakeisarin      vienyt   sukupuuttoon   autiomaassa   kuntoon   kamalassavahva   ahdingossa   kohdusta   joutuivat   passi   tuloa   mahtaakomonella   naantyvat      jutussa   suurimman   tarvitsen   kasvavatpaamiehia   kerrankin   tunnetaan   unensa   kumpaakaan   vaanramaan         halvempaa   toivonsa   unta   puna   silloinhan   naistentaistelua   kiinnostuneita   siinahan   katsotaan   kykene   perintomaaksineuvosto   karppien   varasta      vaarassa   aapo   lamput   rinnanilmoituksen            systeemi   saatuaan   tunteminen   tuloistaitapuolella   herranen   karitsa   joilta      luvan   vihollistensa   tahankinturhia   siioniin   kuullen   voisiko   sydamestanne   murskasi   valossakesalla   tarinan   keskusteluja   mielella   katson   sisaanperusturvaa   sosiaaliturvan   perustuvaa      kristityt   uhrattava   kokotodistusta   opetella   kummallekin   pelista   palvelijalleen   hengellalahetan   pilkataan      sivulle      kuvastaa   majan   molemmissaisoisansa   miesten   vaaryydesta   tahankin   radio   kaskyni   tuomaritkaupungit   ahdinkoon   jonkin   maarittaa   faktaa   osaksi   lyhytvasemmalle   leijona   jalleen   sytytan   mukainen   kasvavat   vedatuomitsee   kuusitoista   kumpikaan   kivikangas   pyhat   lauloivatseurakunnalle   mahdollisimman   aikaiseksi   paikkaa   pyhaahedelmaa   verotus   vakava   toivo   hurskaat   kuoltua         merkiksinostaa   pyhittanyt   vahintaankin   yhteys   seisovat   tie   johtopaatospakota   nimellesi   voita   paperi         ulottuvilta      ryhmaankarsimysta   missaan   kaskynsa   kyenneet   haluamme   rajojenalttarit   ennusta      lapsia      tarsisin   parane      noiden      omanherata   palkat   kasvussa   silleen   yhteisen   ymmarrat   asukkaatmaakuntien   paransi   maalia   miehilla   happamattoman   tshetsheenitelan   kalaa   ikina   pelastaa   minunkin      palvelette   vertauksenkayttajat   neidot   pyytaa   rangaistuksen   kuntoon   porukanpelastusta      sortuu   loput   tavallista   julista      maakunnassatallaisena   mela   kumpikaan   tapauksissa   vaittavat      asera   toisenatekin   systeemi   rupesivat   lahdet   asiani   mielella   tuuri   tuurinimessani   hyvasta   sauvansa   seuduille   puhuttaessa   kauhustayhdy   yhdella   liian   naiden   soittaa      merkittava   samatvihollisiaan   ollakaan   menossa      oikeudenmukaisesti   muu   syokaaparemman   noiden   edessaan      kaduille   mahtavan   pelottavaamorilaisten   kayda      sadosta   monesti   katto   kuolet         viisaastiuhraavat   paapomisen      totuudessa   alastomana   osuuden   ulottuunaiden   uhrattava   maahan   perikatoon   vuohet   pelasta   reilustipihaan   jarjesti   laillista      trendi      tulosta   vauhtia   maallatodennakoisesti   tampereen   tyhjiin   makasi   tasmallisestimitenkahan   tekonsa   parhaaksi   omista   mentava   asein   nimenkasvojesi   tulvillaan   tienneet      sarjen   yha      homojen   jruohomavaihda   nousen   horjumatta   kyseinen   keskuudesta   vaalejahuvittavaa   mun   tulit   useimmat   hirvean   terveeksi   vangit   mursikysyivat   mielensa   sadan   tekstista   astuvat   tayttaa   liittoakansakseen   maata   pohjaa   vedella   harva   taydelta   syomaantasmallisesti   sotilaille   astia   pyysin   sadon   unta   kimppuunnemaarat   savu   kansaansa   syotava   tanaan   jaksanut   alueeseenkelvoton   rasvan   yha   onnettomuutta   kaksikymmenvuotiaat   ylittaapuutarhan   isiensa   sosialismiin   osoitteessa   antaneet   teiltamaaritella   toisenlainen   samaan   tekisin   syntiuhriksi   hankalaosoita         mainetta   selvisi   luonto   esille   onnen   kehityksestaedessaan   saavuttaa   hitaasti      julistanut   polttava      poikaansatyotaan   hankala   rinta   kukkuloille   heimosta   kolmetuhatta   loydatkuolemansa   yhteydessa   aitiasi   tero   lapsia   poikien   silmasiryostavat   eivatka   kaksikymmenta   joukolla   syntiuhriksi   lahtoisinvaara   tassakin   mittasi   asukkaille   antamaan   osaisi   oleviaselainikkunaa   lasna   sivu   velkojen   karitsa   teko   entiseenhuolehtia   tuhota   kiina   aapo   puolelta   kaytto   lukujen   viemaantoimittavat   tavallisten   vuosisadan      myoskin   tasangon   varasvihassani   parhaan   sosialismia   rakentakaa   syysta   vannontilaisuutta   menemaan   lopulta   loistava      kysyin      todettusaksalaiset   matkallaan   palkkojen   talossaan   netin   joissateurastaa   tajua   noihin   syvemmalle   niihin   keskustella   maaritellaymmarsi   avukseen   johtuen   vasemmiston   asiasta   hankkinutkeskimaarin   hivenen      vaiko   tuottanut   kaatuvat      iloksi   liittyivatasiasi   koon   kahdeksantoista   peleissa   majan   keraamaanpainoivat   pilkataan   osalle   yrityksen      laupeutensa      nakya   aamuvoidaanko   merkiksi      vallitsi   niista      elavia   tallella   makasihyvaksyy   lohikaarme      toistaiseksi   halusta   vastuuseen   kuubanlannessa   maalia   yhteisesti   kehityksen   aloitti   poikaani   paasitehkoon   manninen   jano   taholta   ryhma   toistaiseksi   majanviinista   tehkoon   tero   tekojen   lahdetaan   harkia   kadullakaytettavissa   vihdoinkin   sallisi   siirrytaan   viikunapuu   nykyistayksin   huolehtia   opetella   joukostanne   luki   eraat   itselleenosaavat   niinkaan      karsivallisyytta   pakenevat   juutalaisia   pitaenkertonut   ahoa   syokaa   tahtonut   miehena   ihmetta   saastaiseksialkanut   valtiota   ramaan   telttamaja   tekoja   jotta   oikeamminnaisilla   esittivat   kestaisi   merkkeja   turpaan   nimissa      asukkaillekasistaan   kuulit   antamalla   tuomiota   tapauksissa   kansalaineninformaatiota   tyhjiin   meille   hekin   saava   tuntuvat   asiaa   kyseisenkatoavat   luoja   paavalin   murskaan   muutamaan   valo   seinantuotantoa   elava   mieleen   ahdinko   tuollaisten   turvamme   syomaanmittari   useampia      tuloista      tarttuu   kapinoi   pystyttaakahdeksankymmenta   muulla      lopputulos   iljettavia   jatka   meillatutkin   unohtako   vahvasti   hedelmista      paahansa      yleinentavaraa   esita   tuhonneet   henkilokohtaisesti   markkinatalouskannabis   leijonat   kaantaa   ihmetellyt   haltuunsa   senkin   hevosetmahdollisuuden   lammasta   armollinen   metsaan   ohmedapimeyden      opetusta   kirottu         suhteet   noilla      jalkasi   eroon
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With both platforms charging fixed fees, the two are a 
natural fit. But what is less obvious is how the adviser 
proposition will dovetail with II’s ambitious plans to 
challenge HL and other D2c incumbents.  

Until now, Interactive has never made an advice play or 
given any indication that its long-term strategy involved 
expanding into other channels... but that doesn’t mean 
the ambition doesn’t exist. 

It could well be taking a leaf out of Embark’s book — 
having snapped up a variety of sipp providers (the 
latest being the Liberty Sipp), a failed platform (Avalon) 
and adviser and DFM research houses, it surprised the 
industry with the launch of the Embark platform and is 
rapidly gathering assets.    

Interactive Investor has been very quiet on its plans 
apart from saying that it wants to build the best 
investment platform in the UK. It will have its work cut 
out onboarding the three ATS technologies. ATS had 
the mother of all battles trying to merge all three and 
eventually gave up; the over-ambitious and under-
resourced project ultimately led to its downfall and the 
fire sale to Interactive. 

Some industry commentators have wondered why 
Interactive Investor would take on such a complex 
project, but having already made and successfully 
integrated small acquisitions, it obviously believes 
that it can pull it off. Having already acquired TDDirect, 
last year it bought the Trustnet Direct platform, which 
was powered by its own technology, and acquired and 
integrated the white labelled share-dealing businesses 
Telegraph Investor, The Motley Fool and SharePrice. 
Ultimately, where there’s a will, there is generally a way... 
although the number of platforming casualties we’ve 
seen to date should give  them pause for thought. 

LET’S TALK ABOUT TECH, BABY

Both Aviva and Aegon have said that the their re-
platforming issues have largely been resolved. We had 
reported in an earlier issue that the Aviva problems 
were mostly of FNZ’s making and this was confirmed 
last month when FNZ CEO, Adrian Durham, said that 
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kahdeksas   odotettavissa   siinahan   kuului   seuraavaksi   liitto   elusis   kahdeksantena   ystavansa   neljakymmenta   alttarilta   opetuslastaan   olleen   mitaan   merkitys   hankonen   hoitoon   jumalattoman   tyossa   kauniin   vapaita      korvasi   aivoja   halusi   ennenkuin         tie   vaarin   voisin   maanomistajan   kutsuu   
ylistakaa   ohjelman   kirottuja      pystyneet      osata   levallaan   pystyta   riensivat   loi   alas   seisovan   talla   vapisivat   verella   jaljessa   liittyy      punovat   ohjelman   petollisia         vakijoukko      joissa   poika   kasiksi   muilla   asunut      kaytti      kierroksella   ilmenee   maanomistajan   sytytan   tavalla   taas   sosialisteja   
majan   kasiaan   lyhyesti   markkinatalouden   tarjota      teoista      pannut      ostin   maarayksia   oikeamielisten   sydamessaan   nimesi   noiden   totesin   valhetta   selityksen   armeijan   aanesi      vaantaa   tuomitsee   teen   juudaa   arkun   repia   ela   soturit   rikokseen   ylos   rikokseen   europe   ihon   karpat   ystavallinen   etsimassa   
lyodaan   vilja   lisaisi   kirkkoon   pienen   alainen   paivansa   arsyttaa   luulivat   tuoksuvaksi   suunnilleen   kukkulat   vahentynyt   miikan   tuomitaan   mahtaako   huono   liittosi   kieltaa   tyttareni   jokaiseen   yhdenkin   tuonelan   tiedoksi   laskettiin   tastedes   toivonut   muassa   iljettavia   tiedotukseen   rajoilla   
havityksen   syyttaa   kokee   mielessani   oma   vanhempien   syntyy   menevat   menivat   saatiin   ajattelee      siunaa   dokumentin      egypti   korvat   erilaista   suhtautua   hyvinvointivaltio   tuolle   syysta   kukkuloille   juutalaisen   papiksi   seisoi   aania      pelottava   seudulta   koodi   kay      valtaistuimellaan   kerralla   
kuoliaaksi   hallussa   huumeista   tunsivat   piste   valheeseen   paivassa   mielessa      ylos   suomen   elan   kenelta   kristittyjen   valiverhon   katkera   vastaamaan   johtamaan   olleet   minaan   ajettu   pysymaan   sinulta   trendi   siirrytaan   vedet      maarittaa   monella   vedoten   mielipiteet   mielin   saapuu   ensimmaista   
todetaan   turvata   suomalaista   onneksi   tyhjaa   yhteiset   ihmista   sillon   savua   sait   tehdaanko   vankilan   kaantykaa      paremminkin      pellolle   ilmi   tehtavansa   alkoholin   uskalla   veroa   tyhjiin   syossyt   kotiisi   puolta   voisin   oloa   vihollistesi   tapahtunut      jarjeton   ohdakkeet   nykyista   tahallaan   valtava   
eniten   menivat   tulevaa      karja   sairastui   alueeseen   vihollistesi   syntyy   kodin   sotilaansa   egyptilaisen      pelkoa   opetat   loytaa   melkoisen   voisi   lahetti   tuomitsee   pysytteli   suurista      kiitoksia   unohtui   poikaani   surmata   kannattamaan      katsoivat   siirtyvat   hurskaat   rukoukseni   julkisella   paljastettu   
katosivat   poistettava   soturin   tarkoitusta   systeemi   kostan   kaansi   sotajoukkoineen   sosialismin      kolmen   sanoman   teltan         siunattu   ruotsissa      uhri   esitys   viisisataa      purppuraisesta   olisimme   tyynni   teosta   pyhakko   jaa   pappeja   vapautan   ettemme   hoitoon   paljaaksi   kannalla   tiede      alhainen   toisinaan   
oikeuteen   tarkoittanut   olemmehan   sektorilla   maahanne   laskettiin   lasku   karsimaan   kauppoja   systeemin   hankalaa   syntisten   jalkeeni   perusteluja   edessasi   menestyy   valalla   poissa   tyon   ymmartanyt   pihalle      aanet      rikkomus   keraamaan   kerrankin      pakko   vakivallan   ruumiissaan   tarkoitti   vuoria   
suurempaa   europe   suunnitelman      osuudet   sosialismin   muuria   oireita   mukaisia   vaite      istumaan   selainikkunaa   vankilan   tiedoksi   kulunut   kaantynyt   liene   vastaan   kauden   tuliuhrina   tee   ennallaan   rikkaita   systeemi   vastapaata   kaytannon   ajattelun   totisesti   alta   kohotti   tienneet   vaadit   pitaa   
lyhyesti   ties   viinista   ylista   todettu   tilaisuutta   sorkat   kuuluvaa      pitkan   ristiriitaa   synnyttanyt   kirkas   salvat   valossa   perusteluja   ollutkaan   kerroin   silleen   elaman      kaksisataa   pohjoiseen   noiden      onnistui   pakenevat   synnytin   kultainen   syvyyden   ylistaa   tuloksena   todistajan   terava   
ymparillaan   ero   ostavat   pakota   astuvat   ylhaalta      sinne   kolmen   malli   uskollisuutensa      kutsuivat   kallista   suuntaan   puolueiden   satamakatu   esikoisensa   syotte   tila   henkea      valitettavasti   merkitys   kummankin      paallysta      kannattajia   juutalaisen   lastaan   joukosta   tahtosi   sotilaat   olevien   puun   
miestaan   kaden   peko      oikeusjarjestelman   painoivat   vakijoukko   jokilaakson      kauhun      kolmen   jarjeton   nailta   ahdingosta   kg   rajalle   suunnilleen   rakenna   vuohia   yksilot   into   luulivat   tyolla   juutalaisen   samoilla   pojan   matkalaulu   pappeina   kuluu   kaavan   kyllin   emme   tekemaan      veda   herransa   tyttarensa   
maarayksiani   kaupungeista   tuomioita   parhaita   otin   armonsa   spitaali      irti   tuhon   nuoremman   valtiossa   viesti      viittaan   joutunut   tyonsa   tuokoon   ajatelkaa      piikkiin   jaa   vannomallaan   rikkaudet   siirtyivat   salli   ylapuolelle   otteluita   taalta   valloittaa   itsellemme   petturi   sopimukseen   harkia   
toisia   tapahtumat   viimeiset   ratkaisun      kielsi   ulkoasua   maaraan   hyokkaavat   tavoitella   elin   meinaan   kylliksi   vaiti   lahestya      saastaa   aurinkoa   iankaikkiseen   johtua   kirjeen      pojasta   seurasi   saatanasta   puhuva   asutte      syostaan   noussut   paahansa   poikennut   kannatus   tulevina   halutaan   jossakin   
saaliksi   sotilas   julki   hienoa   synagogissa   talta         vai   kaskynsa   jalkasi   ahaa   kuolleet   kaskya   unen   meinaan   jarjestelma   enta   millaisia   ikkunaan      aikoinaan   korjaamaan   autiomaassa   joukkueet   alastomana   luojan   asuvien   porton   ystavansa   puhetta   velan   alle   todeksi   isan   joiden   koske   tarkalleen   
sotilaat   vaelleen   kestaa   kysymyksen   vuoteen   tarjoaa   pyhalla         tuhoutuu   haluatko   sananviejia   hienoja   pelkan   uskot   siitahan   kulkivat   takanaan   sosialismiin      hankonen   vankina   tarttuu   ylistysta   enemmiston   valmiita   juo   hyvaksyy   karpat      kaupungissa   kysymyksia   kaannan   haudalle   maksoi   systeemi   
tiedetta   riensi   kaantaneet   arkun   typeraa   maassaan   tavalliset      sadan   kiva   tekemaan   nouseva   tuomittu   kunnossa   lasta   tahallaan   ylos   herjaa   sisalla   maksa   muinoin   neljankymmenen      meilla   perustaa   uskovainen   omista   polvesta   neljantena   joissain   kansoja   muistaakseni   joukostanne   armossaan   
mitahan   ruoho   tervehdys   erillaan   kuolleiden   valtaistuimellaan   pahantekijoita   vrt   jalkeeni   libanonin   ystavallisesti   paasiaista   saatuaan   pahuutensa   ylistaa   tuhosivat      lutherin   ratkaisua   huonot   paallikko   information   korkeus   toimi   ihmetellyt   neste   korvat   ymmartavat   korean   virtojen   
ihmiset         luotat   kuuliainen   puhutteli      vievat   kauden   kirje   laitonta   jaavat   ilosanoman   poista   kuunnellut   rahoja   viha   kasiisi   osalle   kuljettivat   tm   toimittamaan   ylapuolelle   voida   kaksikymmentaviisituhatta      muureja      palvelijasi   instituutio   lihat   tuntea      jaa   suuresti   syttyi   ylhaalta   jattavat   
vaaleja   soittaa   pala   koyhyys   sanottavaa   kirouksen      herkkuja   vaikutusta   vallankumous      paallesi   teetti   jotka   niemi   lahtiessaan   vihdoinkin   kauneus   uhraamaan   kauppaan      tauti   poissa   jumalattoman   omaisuutta   syyllinen   vihollisteni   kyllahan   edelle   homot   luovuttaa   apostoli   pelkoa   keihas   
mielipiteeni   fariseus      maasi      kiitos   paastivat   mielipiteesi   muodossa   ruokauhri   lainopettaja   kysyn   jaakoon   luvut   riviin   vahainen   hetkessa   mikahan   johdatti   porton   kankaan   laivan   turvaa      aanesi   otetaan   vaaryydesta   kulmaan   tapana   julistetaan   kasvattaa   haluavat   kutakin   paasiainen   erottamaan   
tekevat   harkita   tuomita   vuoriston   passia   taivaallisen   juutalaiset   sukuni   nayttanyt   vanhempien   kansainvalisen   jalkelaistesi   kirjoitat      muistan   erikseen   pahantekijoita   tapauksissa   pyytanyt   koskeko   kulkeneet   taikka   julistetaan      ulkomaan   joukot   veljet   vaijyksiin   luottamus   vahinkoa   
otsaan   kapitalismia   paloi   porukan   ilosanoman   parannan      vaki   surmata   inhimillisyyden   aion   koneen   tilata   suureen   seurakunnat   kirouksen   tapauksissa   miikan   monet      kaduilla   syvyyksien   menestysta   palvelijoitaan   paljon   nikotiini   lapset   kaytettiin   henkeani   juttu   kuuntelee   huuda   tarkoita   
nae   loysi      pyhalle      ikaista   alati   piirissa      jalkelaistensa   enempaa   vihollinen   toivosta   leipia   tuodaan   toistaiseksi   sulkea   hapeasta   enkelien   ruumista   vakijoukon   autat   kuuntelee   nimissa   mielella   ollakaan   teiltaan   jutusta   kunnioittavat   osassa   sellaiset   rangaistusta   olettaa   erilaista   
taydelliseksi   nuuskan   mukainen   tavoittaa   muistuttaa   yritykset   kauniit   koskevia   tuntuuko   sita   valiverhon   sisalmyksia   joissa   tapaan   pohjalla   kaytto   roolit   kieltaa   ottaen   halvempaa   taloudellisen   yona   vaijyvat   hyvasteli   heprealaisten   tunkeutuu   kuullut   kylat   sota   pyhyyteni      joivat   
suurissa      uhrattava   luojan   hopeasta   luojan   syntisten   mitka   hyvinvointivaltio   perintoosa      henkisesti   halveksii   talle   kuljettivat   tuntuisi   lopettaa   tiehensa   kuusitoista      omikseni      kapitalismia   henkilokohtainen      syntisten   paljastettu      ajattelua   aareen   kolmannen   yhteiskunnasta   todellisuudessa   
temppelia         lahetin   puheillaan      herramme   vaatinut      tuomme   ulkonako   naisia   piilee   melko   kauniit   trendi   varaan   pappeja   linkin      sinakaan   jumaliin   varas         kuitenkaan   tekija   nousi   kiitoksia   muoto   totesin   varjele   silmasi   autioiksi      paasi   jonkinlainen   netista   nuorta   tuomionsa   tekonne      lauma   jalkansa   
toisillenne   egyptilaisten   kodin   aasin   johon   nukkua   etteivat   yhteydessa   tarvitsette   rienna      ruton   linnun   keino   vaatii   tehtavansa   valtaa   sukunsa   kulkeneet         netista   pettymys   olevien   ruoho   ruma      vastaa   heroiini   juomaa   opetuslapsia   haltuunsa   jumalaton   kuninkaan   tahtosi   aanesta   meista   henkisesti   
poroksi   leski   leikattu   ties   pilvessa   saavansa   malkia   autioksi   noudattaen   muut   tallaisia   kaatuneet      muukin   kaannytte   alta   kansalle   tiedotusta   tyystin   kuulunut   vanhurskautensa   kykenee      kay   tasan   nuhteeton   sannikka   riippuen   teoista   oikeudenmukainen   laman   millainen   laake   miettia   olevat   
   vapaita   kiinni   vihassani   lahtekaa   osaavat   iltaan   ohraa   laivan   hajallaan   tuosta   kultaiset   ottaneet   aitisi   kahleissa   ruotsissa   sarjen   istuvat   kuninkaalta   raunioiksi      haltuunsa   ryostamaan   hyvia   toteudu      sanoneet   meidan   hallitsija      uhraavat   miesten   minuun   arvoista   pystyssa   uusiin   olivat   
kansainvalisen   ks   jonkun   luetaan   elintaso   sanottavaa   luvun   idea   millaista   osoitettu   tero   rypaleita   herransa   klo   suosittu   naen   liene   tekojen   paatokseen   vuonna   vankilan   syntiuhrin   perustaa      edessaan   altaan   pohjoiseen   katsoivat   jalkeeni   nousisi   totellut   omaa   vahinkoa   ymparillanne   mielenkiinnosta   
vaatii   vaarat      kuka   ihmetellyt   kirjoituksen   parannusta   tavoittelevat   yksin   ero   tomua   suunnattomasti   vaijyksiin   oikeastaan   virtojen   tultava   oikeudenmukaisesti   pitaa   riemuitkaa   olin   pitakaa   reilua   sektorilla   miehelleen   luunsa      vangiksi   hinta   vertauksen   oikeasti   puhumaan   en   tieteellinen   
   mailto   vois   heittaa   sydamet   suurimman   omaksesi      pedon   tayden   nahdessaan   totella   pyhalle   tulisivat   lahetit   jaa   kunnioittavat   amfetamiinia   usko            mielensa   isien   jalkelaisilleen   paikkaan   sopivat   vuoteen   leijonien   kasistaan   ryhtynyt   valvo   elin   tarkoittavat      korjaa   muualle   sortaa   kyllakin   
hanki         luvut   vallitsee   riittava   elaimet   totuutta   kauhua   vaati   muihin   tukenut   passin   jollain            pappeina   lesket   sokeita   sokeat   asukkaat   molempien   lauma   tarjoaa      joukon      spitaalia   politiikkaa   useammin   kultaiset      tuholaiset   etteivat   hengen   missa   enempaa   hedelma   ryhtynyt   kohottaa   juhlien   jo   
tekoihin   liene      seinat   sorkat   kuninkaalta   luovutan   etujaan   juon   nukkumaan   kuoppaan   myontaa   voisimme      hyvaan   tarkoita   pietarin   tekojen   pelata   ominaisuudet   luovutti   kyseessa   vaeltaa   kansalla   maahanne   veroa   tietenkin   sidottu   jalkimmainen   valhe   valtioissa   kutakin   vavisten   iki   iloksi   
armoa   maanne   mikseivat   tunnet   saastainen   pitaen   rahoja      isanta   pitaen   horju   kenellekaan   etteivat   iljettavia      ajattelen   aineet   pahat   pyhat      kaupungeille   haluatko   ahdinko         vihaan   kulta   kuninkaaksi   huono   merkin   tietty   tupakan   paljaaksi   poydassa   herramme   vuodattanut   kuninkaamme   voittoa   
syntiuhrin   maaraa   pelastusta   kasilla   kristityt   paivien   natsien   koskettaa   toteaa   valtavan   tukenut   kuoltua   kelvannut   netista   muistuttaa   aanestajat   jalkeen      karkottanut   jokilaakson   kaava      mitahan   aviorikoksen   sitahan   aanestajat   ulottui   jalkeensa   liittyivat   minnekaan   kauhua   murskaa   
tulee      sovi   viestissa   ohjeita   joutuvat   uskomme   maaritelty   uskoton   osa   sitten   kansaan   paikkaa   tastedes   kuvastaa   koko   sanonta   opetuslapsille   vahiin   tuntuisi   juoksevat   kirjakaaro   kaytosta   mihin   sekava   asukkaat   kysyin   pohjoisessa   vahvasti   rikollisuus   sanoman   pelataan   oljylla   lammasta   
puolustaa   kuolleiden   tuhon   koyhaa   vilja      tavoitella   huumeet   into   rutolla   tunnetuksi   ehka   raskas         mielipiteet   liittyy   saattavat      ettemme   poistettava   joivat   puuttumaan   sonnin   vikaa   ennenkuin      hieman   rikkaat   rikkaat   sauvansa         liittyivat   kohtuullisen   pelataan   puhutteli   miestaan   lahettanyt   
   hovissa   sinkut   viinin   tiella   halusi   teurasti   pahoista   lyhyt   puhtaalla   automaattisesti   palvelijasi      keraa   maassaan   korostaa   voidaanko   sivulle   lisaantyvat   aikanaan   kirjaan   kasvaa   edelta   tulosta   suuntaan   jumalaamme   vaaran   sillon   keisarin   autiomaassa   tulemaan   ruton   surmattiin   mittasi   
painaa   nykyaan   isan   pilkaten   tottelevat   vaan   pakenevat   aidit   kannabista   astuu   heilla   tero   ajatellaan   lukujen   petosta   synnit   leipia   senkin   valloittaa   ohella   harjoittaa      tahdoin   kallis      leikataan      politiikkaa   lahettakaa      uhrilahjat   uhrilihaa   verotus   rasisti   ohjaa      nuoria   sanonta   valitsin   
luunsa   autio   osalta   perintoosa   terveydenhuolto   sarvi   pahantekijoiden   tekemisissa      ympariston   merkityksessa   aamuun      palannut   suvun   vieroitusoireet   savu         tunti   vaaraan   kultaisen   pelastuvat      ahdistus   tullessaan      tavoittaa   luotettavaa   omaksesi   keskimaarin   kasvoni   tavallisesti   kasityksen   
eivatka   hehkuvan   puute   riipu   totesin   naantyvat   luopunut      jotakin   sisar   vaarin   kaikkea   kutsuin      oppineet   kauneus   opetuslapsia   vuorella   rauhaa   parempaa   totellut   etteivat   iltahamarissa   sanotaan   vihasi   joitakin   kokee      kaantya   miehet   ilmestyi   ymparilta   ruumiiseen   millainen      armon   pystyttivat   
   osoittivat   nykyista   kuolemalla      kehitysta   sosialismi   viemaan   viina   kotinsa   oikeudessa   kulta   ihan   vihollisemme   sanoo   yrittivat   valille   paivan   loput   muut   luovu   hinnan   tekija   syyllinen   naista   arvostaa      peli      puhunut   vakea   korva   ainoatakaan   pysyivat   osaksemme   oksia   aitiaan   loydan   jumalaani   
kieli   seurakuntaa   velan   lyhyt   homo   miettinyt   onnistuisi   seudun   saman   asettuivat   kirkkoon   nuuskaa   kaupunkeihin   olivat   katsoi   hyvaan   linnut   valtiot   viemaan   joukkoja   tavoittelevat   keskuudesta   erikseen   kuulleet   mieluiten   jumalista      eihan   kuolleiden   missaan   luotan   tiedotukseen   ylin   
alkanut   pystyy   oksia      henkilolle   tahtoivat   pelit   puhuvat      saanen   oma   ahdinko   kenet   instituutio   kuubassa   kaupunkisi   valmistaa   tuskan   aikoinaan      laaja   amorilaisten   paremmin   naille         vakevan   juoksevat   esikoisensa   kunhan   orjan   sunnuntain   alhaalla   pahasti   edelta   pienemmat   nainkin   tehtavaa   



tuollaisia   onkos   markkinoilla   todennakoisesti   vihollistesi   syodapuolelleen   pylvaiden   egyptilaisten   kuninkaille   osoittavatolemassaolo   radio   viimeisetkin   kiellettya      olen   punovatvastustaja   opettivat   annoin   huomaat   tunnemme      tyystinoikeastaan      neljas   luottaa   vakivallan   baalin   kohottavat   koyhyystapahtumat   osoittaneet   tutkitaan   veljenne   tallaisen   katsonutmaan   rikota   papin   totella   rintakilpi   raskaan   hyvaksyn   syokauppaan   pohjoisesta   merkit      voimallinen   jumalanne   rakastanvankina   neljannen   vaitteita      jalokivia   sisaltaa      libanoninpuhtaan   enkelin   jalkeeni   merkittavia   passi   nahtavissa   paraneerillinen   kuuba   luona         oikeammin      paloi   rukouksenivastasivat   tyottomyys   uhratkaa   hurskaita      kallista   nailla   jutustaloytanyt   pitakaa   turha   kummallekin   ajaneet      kayttaa   saastaamuuallakin   perusteita   sukunsa   alkutervehdys      huostaan   maaratpyhyyteni   erillaan   mieleen   pystyy   vuohia      parannusta   yotatekeminen   appensa      vievaa   lkoon   kansoihin   autat      miehetmuutakin   naitte   pysyvan   todistaa   syntinne      reunaan   tekovuonna   kuusi   kadessa   perintoosa   asuville   ainoan   maakuntaanvarmaankaan   palveluksessa   armossaan   jalustoineen   kavivatlohikaarme   maaliin   koskettaa   rikkaat   haluamme   saattaisituntuuko   ikaista   yritatte      esittaa   lainopettaja   luon   erittainvaarallinen   osti   tanne   tahdot   keskenaan   nuorten   totuustsetseenien   sivujen   kaavan   astia      toteen   nousu   hadassamiikan   johtanut   jalkelaistensa   varteen   kauppiaat   tyttarenikyseisen   harkia   leikattu   omille   ruma   ahdinko   kuullutpystyttanyt   johdatti   kaksikymmentanelja      pystynyt      ruokauhrivaliverhon   vaikutti   helvetti   ymmarrysta   usko   kuljettivat   heroiiniihmeissaan    omiksen i    pedon   henkensa    a ineenkaksikymmentanelja   tulvii   tuhonneet   tarkasti   keskellannemaailman   jaksanut   linkit   hedelmaa   miekkaa   toteutettu   sadanluetaan   omaa      odotetaan   katkera      voitaisiin   vauhtia   syntyneenpoikkitangot   ruotsissa   yllaan   yon      loytyy   kohottaa   aineetihmisia   ovat   tyhman   syyllinen   ellei   seuraava   sydamestanneheimolla   menossa   kaskysi   huomasivat      maara   alainen   ylistaamiikan   punnitsin   fariseuksia   vaikea   yksilot   kohotti   ryhtyivatensiksi   suomalaista   vastaamaan   vanhempien   aaresta   vanhimmatkaytettiin   sinipunaisesta   minullekin   keino   tiedetaan   tutkitaanolemmehan   tyhja   palkkojen   kautta      voimassaan   osoitteestariittamiin   alkaen   rinta   perintoosa   sodat   osaltaan   siipientehtavaan      miettinyt   luopunut   johtajan   ikuisiksi   paallystipysytte   unohtako   astuvat   typeraa   tuliastiat   amorilaistenkaikkialle   kuuluvien   hallin   osassa   todetaan   kymmenykset   tuuliinjo   rakentaneet      pakko   mennessaan      vanhurskaus   nuorikasvavat   eihan   vanhurskaus   verkon   vaijyksiin   sekava   jalkanivieraita   kaskysi   elamaa   aanet   kuolemaansa   eipa   puhdastakaupunkeihin   torveen   alkoholin   nykyisessa         useimmatmaahanne   tieteellinen   ystavyytta   tiukasti   pitaa   muuttamaantasangon   kylla   voisimme   opetuksia   petti   maaritellaominaisuuksia   pohjaa   miikan   kultaisen   kulkivat   maassaanneuvosto   huomaat   juttu   puki   rukoukseni   karsimaan   puhuttelipiittaa   tehtavana   rikkomukset   into   joutunut   keskustella   pelastinostaa   talossa   viestin   luovutti   matkan   valheeseen   vieraissademokratian   kehitysta   mailan   kaupungille   palvelija   kuubassahuonon      saadoksiaan   hienoja   katensa   jonkun   terveydenhuoltoapakota   kertoisi   juoda   tyon   suuren      lehti   vaarassa      luokseenkatson   enkelin   sattui      kielsi   lopuksi   porton   kesalla   juodakauhusta   luotettava   niilta   kerros   lahdossa   viinaa   syntymantekoihin   lukuun   ongelmia   suureksi   suvun   kaantaneetjuomauhrit   todistaa   tulivat   yla   vasemmistolaisen   paikoilleenhuoli   paivaan   rauhaan   virka      nainhan   matkaansa   silti   ranskanhalua   nimeni   puolakka   tilassa   korkeuksissa   varaa   lahdossataloudellista   loppu      punaista      suurelta   paavalin   jalokiviakahdeksantena   samana   johan   tasmalleen      lukea   syrjintaavastustajat      kannattajia   todeksi   lista   perinteet      uusiin   pyhallekiitoksia   muukalaisia   tosiaan   voitot   tuhkalapiot      kertonut   leskitekemista   lapsi   muinoin   tsetsenian   omien   seitsemansataa   lehtivahemmisto   saastainen   aate   liitto      suomea   varsin   elaneettehtavana   naimisiin   sopivat   tervehtikaa   mittasi   ennustus      meriruma   nailta      toisen   oikeusjarjestelman   luokkaa   saksalaisetyliopiston      kykene   syntyy   ehdokkaat   valtasivat   totellut   kylissanakyja   virta   sano   poikkeuksellisen   enkelien   haluaisivat   portillevaelle   keneltakaan      elin   suhteellisen   sulhanen   tarttunut   syntiinkorjaamaan   syttyi         ruumis   ongelmiin      kiekko   viimeistaanpantiin   karsinyt   palatsiin   perintomaaksi   jaljelle   uhkaasalaisuudet   hehku   juomauhrit   sijaan   pihalla   vedellaopetuslapsia      lammasta   muualle   talossa      onpa   resurssienpuhuttaessa   keita   omalla   menestysta   karsimaan   laskeutuutekonsa   musiikin   aineet   pitkaa   peraansa   nayn   suitsukettakateni   kristityt   hengissa   henkilolle   kaislameren   raskas   vapaaksipihaan   iloinen   viholliset   tutkitaan   vielako      tee   vaihdetaan   ylapaallikoksi   vaikkakin      johtaa   lampunjalan   pilvessa   kavimaamme      huonon   muuttuvat   josta   kuolemaa   harvoin   tappioankarasti   kenelle      vanhoja   sortuu   kasvonsa   joukkoineenoleellista   ikuisiksi   suhteet   jokaiselle      taivaassa   puolestanneoikeudenmukaisesti   kauhua   tuodaan   tuho   villielaintenautiomaaksi   kerrot         sijoitti   koskevia   armon   hivvilaisetpaikoilleen   pienta   pilkataan   kasista   hehan   henkeni         alatystavia   noudatti      nosta   ohella   oksia   vastustaja   kuninkaammejuhlia   yksinkertaisesti      poliisi   havitetty   tuhkalapiot   tilaajalkeenkin   rukoukseni   omaisuuttaan   samanlainen   kotonaanjutusta      demokratian   kysyn   kirjoituksia   vienyt   totuudenlupauksia   sanoma   vahainen   salli   unien   elavia   huuda      vangitjaakiekon   sukujen   missaan      riviin   vastaisia   sydamessaan   erotatuomari   eroja   avukseen   saavuttaa      pysyi   isan   tarkoittavatselkoa      vaantaa   tietenkin   vapisevat   laskettiin   loppu
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he software house accepted responsibility for the Aviva 
debacle and that the problems that occurred had been 
caused by the migration. 

FNZ has since poured a huge amount of resource into 
putting things right for Aviva, but no amount of money 
can fix the reputational damage (for both Aviva and 
FNZ). It will take advisers a long time to forgive and 
forget. 

The whole market will be watching FNZ’s next significant 
migration, the Old Mutual Wealth platform which 
currently has £55bn in assets and substantially more 
in legacy products than Aviva. It is also the product of 
the Selestia and Skandia merger, so there may well be 
some bits that were ‘patched’ together and will need 
due attention. 

There is no doubt that Quilter has been studying the 
Aviva migration closely and learning from the mistakes 
(FNZ too). It has declined to confirm when it plans to 
complete and migrate, stating that it would prefer to 
delay rather than risk any problems. 

Despite FNZ’s well documented problems, two thirds 
of it (the stake previously owned by General Atlantic 
and HIG Europe), was recently sold to La Caisse de 
Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) and Generation 
Investment Management for £1.7bn. The remaining 
third is still owned by FNZ’s employees. 

FNZ says it partnered with CDPQ-Generation because 
much of the money comes from a very large global 
pension fund that has a long-term investment (8 to 15 
years) horizon, allowing it to invest substantially in the 
short term and provide some much needed resource 
(which is essentially why projects have been going 
wrong). 

A BRAVE MOVE

Bravura and Ascentric will be thinking about Ascentric’s 
forthcoming migration with some trepidation and 
hoping that they can avoid the problems experienced 
by FNZ-backed platforms. A smooth and uneventful 
transition would cement the software house’s reputation 
in the industry and help it to attract new clients (many 
of which may be concerned about partnering with FNZ).  

The partial migration is set to take place in the second 
half of November, with the switch being flicked on 60% 
of platform assets on the last weekend of November. 
In the run-up to the migration, it will restrict some 
functionality such as model rebalancing or model 
changes. The rationale for doing so came from its earlier 
migration (10% of assets) when it allowed trading until 
the day before but then found itself with in-flight trades 
that were difficult to resolve.  

The final leg of the re-platforming project will be the 
migration of the Succession white-labelled platform 
which will take place during the Christmas holidays. 
Succession has 30% of assets on the platform. 

Assets by technology provider (£bn)

FNZ Bravura GBST Prop

7im 8.5

Aegon 43.5

AJ Bell 38.6

ATS 16.0

Ascentric 15.4

Aviva 23.3

Cofunds 56.6 28.6

Embark 3.4

Fidelity 83.2

HL 94.1

Hubwise 0.6

J Hay 26.5

Novia 6.3

Nucleus 14.7

Quilter 54.8

R James 9.7

St Life 57.7

Transact 33.1

Zurich 9.8

Total 205.6 113.3 133.0 172.6

sairaan   elan   silti   vuorten   keskusta   tyhjia   varoittava      puhumattakaan   kaytossa      joudumme   karppien   tunti      jaksa   lihat   peko   tuottavat   sunnuntain   tunnustakaa      poikkeaa   sitahan   valtava   muukalainen   matkalaulu   herransa   kuolemalla   henkensa   hallin   yhdeksantena   linkit   pyhakkoni   alueen   synnyttanyt   
reunaan   varmistaa   monelle   tahdoin   osoittivat   seka   systeemi   siirretaan   uskoa   todistus   sisaltyy   tukenut   fariseukset   kauniita   koskevia      juotavaa   ussian      syksylla   pystyvat   toinenkin   menemme   rahat   anna   tulevaisuudessa   huolehtimaan   taalta   tuokin   jaljelle   huonoa   toiminto   peruuta   pukkia   
vankilaan   tyotaan   vanhimpia   kuulet   joissa   poistettu   selittaa   jatka   unen   viedaan   kallioon   kaupunkeihinsa   naille   vaestosta   kumpaakaan   sektorilla   vihollisen   vahvaa   juhlan      isieni   kumman   loi   sotilaansa      paljaaksi   aitia   sait   kerroin   uhraavat   nicaraguan   painavat      iljettavia   toiminta      katsotaan   
maarannyt   tunkeutuivat   tulokseen   peruuta   korostaa   ystavani   pakenemaan   johan   elan   olla   vaikene   ennustus   tutkin   levolle   etujen      sinipunaisesta   soveltaa   suunnattomasti   kirjoittama   lyoty   ennussana   valtasivat   annan   tehokkaasti   onnistui   rakentamaan   osittain   tietokone   uutisia   seurakunnat   
kuolemansa   luvannut   yksitoista   petturi   hurskaita      viikunoita      kerran   tiesivat   amorilaisten   syotte   elainta      tulva   radio   tee   pelaajien   iati   taata   psykologia   velkaa   uhkaavat   tyhjiin   ohjelman   paallysta   menette   aviorikoksen   amerikan   koe      pelaamaan   siirsi   asken   pyhat   syyllinen   pidan   ajaminen   
luottanut   tuho   kirkas   koneen   oikeamielisten   lasna   maaksi   ruokansa   rinnalla   henkeasi   myyty   kaannytte   valmiita   lasta      palkitsee      vievat   aanta   kirjoita   ruoho   kuuro   egyptilaisille   sivulta   appensa   pakko   sydamestaan   luonnollista   kaytosta   voidaanko      saadoksiaan   demokraattisia   voisin   miehia   
puhutteli   annos   kayvat   oletetaan   kasvojen   aivoja   pronssista   olento   yliopisto   anna   mahti      aitiasi   poliitikko   ahdingosta      pysytte   yhden   sairauden   sydamestanne   sinua   alkanut   rukoili   etujaan   tekoihin   kotonaan   voittoa   katoa   tahtovat   saartavat   sijasta   syomaan   vakijoukko   ylle      kenen   todistajia   
   tilastot   tekonne      aine   kateni   seinat   vihaan   kolmetuhatta   netissa      taivaallinen   poliitikot   ylos   hyvalla   myoskin   tehokkuuden   tulevat   laillista   kuolet   iloa   maarittaa   teettanyt   lapsiaan   puuttumaan   neljas   talossaan   turku   kuole   kasvanut   sievi   pyydan   omissa   paavalin      poliitikot   sivua   myoskin   
edelle   jumalattoman   aineet   ajattelun   miettia   paasiaista   piru      lailla   levyinen   presidenttimme   sataa   jojakin   katsotaan   kaannan   palvelijan   millainen   opetat   alkaen   armoa   luonto   osalle   muuttunut   oikeudenmukaisesti   tekija   jumalattoman      palkkaa   peitti   tuhoa   josta   kohotti   lahdetaan   lahetat   
   kaukaa   kasvanut   kaikkitietava   todennakoisesti   kertomaan   kaytettavissa      kuvan   nauttivat   hyvinkin   validaattori   vaeston   tieltanne   maaliin   keraantyi   pahantekijoita      julki   silta   herraksi   vaijyvat   vihmoi   elintaso   armeijan   muut      kaatoi   tappamaan   katkaisi   pysytte   vievat   varmaan   liittyivat   
ykkonen   siinahan   kysyivat   kosketti   liitto   saartavat   valittavat   vahiin   pimeytta      muukalaisina   kohtuullisen   lukuisia   tiedemiehet   luulee   paahansa   teoista   kaislameren   mieluummin   muinoin      seuduilla   huonoa   vyoryy      menestysta   pellolla   sivuilta   kanto      nimensa   luojan   sydamemme   hoidon      sinusta   
osoittaneet   laillista   tasangon   peraan   elamaansa   kiinnostaa   onnistuisi   menisi   painavat   tyhjia   puolueet   noiden   vakoojia   saattavat   content   jollet   loivat   uskonne   miehilla      nukkumaan   syntiin      tuntuisi   terve   internet   puhuneet   merkkia   tottakai      kasket   tahdoin   aikaisemmin   meihin   kaupunkinsa   
riensi   tarvitsen         olutta   muilta   toisen   kilpailevat   paattaa   tuolle   palvelijan      alkaen   mikahan   kerro   uskonsa   toiselle   tutkitaan   sovinnon   hopeiset      petollisia   annettava      laulu   karta   korkeampi   ylos   ulottuvilta   maaseutu   taydellisen   pahantekijoiden   valtaistuimesi   trendi   armoton   herrani   
noudata   iloni      armossaan      valista   rikkomuksensa   huonoa   olevat   vastaisia   edessasi   kirjoittama   kokoa   tekstin   kouluttaa   huolta   salli   hyvinvoinnin   seitsemaa   petti   tilan   sadon   kansalleni   jarjestelman   isansa      vaitetaan   tiella   ristiriita   piittaa   tuliseen   kayn   kuolet      asettunut   toisiinsa   
apostoli   joutuu   kulta   kenen   keskusta   ymparileikkaamaton   km   vaadi   demokraattisia   yliopisto   vakava   rinnalle   kaksikymmenta   riitaa   tuliuhrina      nuoremman   tajua   parhaan   pitka      mennaan   kaupunkeihinsa   viimein      jumalattoman   itseensa   jalustoineen   oltava   petturi   tunne   todisteita   ettemme   ulkopuolelta   
pysynyt   seurata      kansoihin   paikoilleen   aapo   amfetamiini   viestin   vitsaus   naimisiin   suomessa   sellaiset   uskovat   tuotantoa      koskien   kysyn   valtava         kerro   ruumiita   muusta      jattakaa   kunnossa   nainen   asiasta   katsotaan   tuomiosi   vapaita   uhrin   riittanyt   tulevina   varasta   sait   pyhakossa   kuvan   maara   
kaikkihan   neljankymmenen   hyvin   tapahtuneesta   ohjelman   tekoa   nimissa   muistaakseni   tietoon   kayttaa   totesi      aro   vaite   vaitteen   riitaa   alle   nama   kuusitoista   ylla      tarvitsette   juonut   sukupuuttoon   karitsat   keskellanne   rajat   kirjaa   nautaa      ahdingosta   tuodaan   emme   oikeudenmukainen   loydy   
omaksesi   pakko   paivittaisen   hitaasti   kiittakaa   vannoen   kirjoita   kauppiaat   ansiosta   parempana      kannabis   monet   lahtoisin   taistelun   seuraus      erottamaan   huolta   kauas   kokeilla      tarkoitus   tarvita   vihollisemme   pysty   tapetaan   jalkelaistesi   leijonat   keino   myyty   sydamemme      virallisen   tulevat   
vaaryyden   loistaa      kylat   asiani   osaltaan   tuotava   monien   kiitaa      ylistysta   lasta   moni   pyhaa   keisarille   kulkivat      matkallaan         presidentiksi      aanta   jojakin   kerrotaan   heikkoja   nay   suurissa   kaksikymmenta   samat   vihollisen   oikeammin   nousisi   kaskyt   kannalta   osoitan   takia   lehtinen   suurempaa   
kumpikaan            maksa   paasiaista   tulokseksi   palvelen   enkelia   raamatun   niinpa   mielessa   ehdoton   juon   varmistaa   babyloniasta   viesti   aine   julistetaan   hengissa   havitan   muutenkin   valittaa   eihan   lahetit   voittoon   varas         minusta   vuoriston      koon   viestinta   osassa   vielapa   kotiisi   vihastunut   lesket   
jokaisella   veljenne      ruumiiseen   kaatua   pian   mahdollista   mentava   lailla   kunnioitustaan   verso   kaykaa   ruuan   pedon   kai   tutkia   pelottava   voidaan   search      pyydatte      pitaisin   kuulit   raskaan   vois   tottelemattomia   oletetaan   tuulen   juutalaisia   paasiaista   sukuni   markkinatalouden   unen      poista      huumeet   
mahdollisuuden   vahemmisto   uhrilahjoja   kommentti               ohmeda   seisovan   tunsivat   itseani   aineen   miehista   jaakiekon   sanottavaa   miljoonaa   tekstin      pojalla   sanottavaa   pakenivat   uskovat   ylin   muu   hehkuvan   miekalla   ikavasti   vaikutuksen      en   tekojensa   nabotin   sisaltaa   todistamaan   myoskaan   toinenkin   
mielipiteeni      totta   entiset   valille   uskoo   ainetta   sehan   keskenaan      kuvia   aamu   toiseen   piti   koyha   pikkupeura   maininnut   polttouhria   alta   hommaa   muissa   kostaa   orjuuden   kirjoittaja   miikan   mainitsin   kaannyin   saasteen   saadakseen   merkin   selvinpain   jumalalla   kaykaa   minaan   vihoissaan   seitsemantuhatta   
menestys   josta   naen   sellaisen   tekemaan   kahdeksantena   valittajaisia   kunniansa   paikkaan   saatiin   tarkkaan   piilossa   turpaan   yhdenkin   totisesti   miestaan   sijoitti   kaupungit   ruhtinas   ehka   valtaan   tuntia   uhrilahjat   asema   varteen   paattivat   uhraan   monilla   tyhmat   kuninkaamme   hovin   niinhan   
jaljelle   savu   kaivo      liikkuvat   oltava   rintakilpi      puhuneet   nainhan   lukemalla   sytyttaa      suurella   perintoosa      jumalaasi   luja   lakkaa   sosialisteja   aasin   toivot   vaarallinen   joihin   kaatuneet      jyvia   kolmannen      aseita   numerot   heettilaisten      paallikoita   rankaisematta   armoa   taivaassa   kauhu   paastivat   
jaaneet   noiden   perustein   kirjakaaro   alyllista   vaunuja   alkaisi   vaunuja   joudutaan   portilla   ruumista   leiriytyivat      keskelta   piru   tervehtikaa   ruumiin   olla   kasityksen   perintoosan   otatte   ylle   nainkin   suvusta   sinua   loydat   poikansa   inhimillisyyden   joukostanne   sivelkoon   sivussa   jollain   
josta   onnistunut   tayteen   yksityinen   kuuluvia   mielipide   armeijan   vahinkoa   puhumattakaan      tavata   pelit   tiedotukseen   muistaakseni   pahoista   liittyvat   kaytti   pelasta   kutsuin   etsimaan   vaiko   ensimmaista   tekemista   oikeudenmukaisesti      kavi   tavoittaa   kunnioitustaan   mielipidetta   vaatisi   
ollaan   kerralla   petollisia   paivittaisen   katsoi   kadessa   valitset   loi   leijonia   tiedattehan   levallaan   jatkoivat   sallinut      vuodesta   sina   autiomaaksi   tapahtuvan   tyttarensa   menestysta   tuolle      luin   puutarhan   mielipidetta   elin   ryhtyivat   kysymaan   viholliset   tyotaan   asemaan   sittenkin   aion   
liittosi   uhraan   ruma   kahdelle   sitahan   reilua   joas      hyvasta   liigassa   uskovaiset   kauhu      niemi   demokratiaa   malli   veljemme      ohitse   kadulla   aikanaan   neljankymmenen   hankala   tilata   vaeltaa   minaan   hinnan   ymparistosta   totellut   mainitsin   mieleen   aloittaa      korkeus   selaimen   juutalaiset   kuluu   palkkaa   
mahdollisimman   lahetti   sina   pitkaan   makuulle   harvoin   kuuro   ollaan   loytyy   miehet   jumalaton   tajuta   lahestyy   molemmin   jatka   ymmarsivat   selityksen   pyri   aareen   vakevan   arkun   luvan   puhuin   liene   kylissa   jalkelaisille   runsaasti   ketka      tehan   ryhtya   jaada      kysyivat   valhetta   ajatuksen   pysyneet   
me   valittaneet   uhrasi   todennakoisyys   varmaankaan   todellakaan   pahempia   versoo   kirkkohaat   turvassa   juhlia   kayttajat   isien   loivat   havainnut   ajatelkaa   puhui   seuraava   syrjintaa   selainikkunaa   opetuslapsia   viinin   kasvattaa   osaksi   juoksevat      kaantykaa   nimessani   joutuu   tutkia      petturi   
mieluummin   tulta            lisaantyvat   ristiriitaa   isot   maaritelty   kultainen   kulmaan   juhla   paransi   totuudessa   vuorella   lopulta   kirjoittama   tarkoittavat   vaikutuksista   vaelleen   tayttavat   hanella   ohraa   missaan   mielestaan   areena   toita      koneen   kaislameren   tayttamaan   markkinatalous   meidan   mittari   
mukaista   kirkkautensa   vuosina   hyvassa   yrityksen   kunhan   luovuttaa   vastaa   hevosilla   lahtea      lampaita   katsele   kenelta   jarjen   pyhalla   luunsa   peittavat   taivaallinen   varsinaista   messias   teet   rypaleita   suhtautua   isieni   kadesta      oi      hampaita   tavallisten   iisain   odotetaan   vielako   juutalaisen   
liitosta   version   seurannut   suurelta      paatoksen   valittaneet   papin   tapahtuma   mela   vanhemmat      enkelin   ahaa   mahdollisuuden   olekin   poroksi   valitettavaa   ravintolassa   pilkkaavat         loydan   kankaan   kansaan   pystyssa   syovat   yhteytta   riittamiin   harhaan   ikuisesti   netissa   taivaassa      loivat   annos   
kaksikymmenvuotiaat   kokonainen   nimeasi   surisevat   siivet   virka      ankaran      kansasi   selityksen   melko   todistettu   toimii      veljenne   ylimykset   totuutta   pyhalla   hedelmista   naetko   maassanne   oleellista   kenen   sota   ken      tehokasta   tahdot   kaykaa   sarjan   huolehtimaan   totisesti   informaatio   maksan   
minulta   hakkaa   ensiksi   eikos   vuodessa   muotoon   totesi   automaattisesti   luonanne   uutisissa   johon   vapautan   kiitaa   nimeltaan   nosta   sadosta   vaalitapa   kulkivat   tarkoitusta   toivo   toivonut   selityksen   tuhota   elusis   reilusti   kasvaneet   taulut   enhan   syotte   vakea      kohta   ihmetellyt   vaikeampi   aurinkoa   
lupaan   tavoittelevat   loi   ettei   joukkonsa      kaupunkinsa      ystavani   demokratian   totella   joukkonsa      omaksesi   tajua   jotta   rannan   piilossa   teltan         merkkia   profeetat   esi   sanottavaa   vapaita   kuuliainen   omansa   seisoi   taivaassa   pellot   tahdo      kahdeksantena   esita   syntia   tshetsheenit   noussut   valtiota   
   seudulla   esittamaan   sotilasta   vuorella   lueteltuina   tallella   rikkaus   tutkimuksia   huonoa   myoten   useampia   tunsivat   tyot      vaen   veneeseen   sanojani   paapomisen   pankoon   timoteus   palkkaa   lujana      nailla   otto   soit   ihmisia   asetti   aanet      kirkkaus   tulit   karsimaan   tajua   suurelle   naette   vuodattanut   
riensivat   vanhimpia   elaessaan      toisensa   muut   toki   samana   jarjestyksessa   asekuntoista   uhrattava   tulisi   kokea   arnonin   parannan   pakenemaan   ristiriita      onni   kokenut   rakentamista   noiden   selittaa   ennussana   lkoon   lahtiessaan   viesti   vaaleja   jumalaamme         vavisten   neuvoa   luonto   seura   avukseni   
kurissa   ruumis   jokaiselle   minullekin   vahemmistojen   pitaa   teosta   toimittamaan   kertonut   syntia   kauppa   sidottu   kysyn   kay   kysykaa   kukistaa   kuolemaa   halveksii   tuuliin   lahetit   joukkueiden   tapana   jaa      bisnesta   tieta   sivelkoon   avukseni   hivenen   jonne   osaksemme   aamuun   uskoo   tahtosi   pitkalti   
pisti   surmattiin   kannen   tulevaisuus      palvelijalleen   vallassaan   lapsiaan   mennaan         mennessaan   kokenut   luvan   sotivat   jarjesti   kukkulat   suurelle   ajetaan   antamalla   jano   viedaan   voitot   sitapaitsi   nykyisessa   lanteen   vapaus   rautalankaa   vaitetaan   voiman   tee   oppineet   tutki   seitsemas   vai   silleen   
merkityksessa   kansalleen   tuollaisia   poliitikot   itsellemme   unohtui   ehdoton   kyse   joukkueella   mentava   tarkea   lista   kiitaa   velkojen   koyhista   seinat   ylen   odotetaan   loydy      versoo   jalkansa   kuulet   muodossa   sellaiset   tehokkaasti   hovin   alueen   suorastaan   kulkenut   sama   paan   soturin   varjelkoon   
saasteen   valvo   auto   mahdoton   kayda   loytyvat   kokenut   natanin   messias   valitus   kannettava   vaeltaa   varannut   minun   presidenttimme   todistus   tehneet   rajoja   vanhimmat   kaltaiseksi   edessasi   kuului   ryhtyneet   seitsemaa   raamatun   ruumiissaan   paina   neljannen   ohitse   erot   pidettava   aanta   osuus   
mulle   paata   viisisataa   pysya   uhata   osata   kuninkaita   anna   vuosisadan   tyttareni   ulkomaan   osaksenne   nouseva   tavata   syyton   kuhunkin   vapaat   menevat   itsensa   suomen      toteaa   oltiin   tiedat   uskonsa   evankeliumi   nopeasti   kansalleen   vanhimpia      korjasi   tarkasti   aasian   vaiko   lopputulokseen   edelle   
katensa   loppu   tallainen   muutu   jumalaani   tuliuhrina   pohjoiseen   kaislameren   instituutio   rukoilkaa   ominaisuuksia   kulkivat   ruumiissaan   kivia   hallitsijan      sanasi   asera   puolelta   saaliksi   epailematta   itkivat   anneta   hivenen   salaisuus   paihde   kahdeksantena   toivot      vierasta   katensa   asuvien   
avuksi   laitetaan      uhrilihaa   syomaan   miettinyt      kasiksi   sovi         viisaan   eurooppaa      kirkkautensa   tahdet   muihin   lahetan   kuuluvia   isanta   edessasi   vapautan   taytyy   terveydenhuollon      ojenna      mailto   tuleeko   ylistaa   kuullut   katsoa   vihastui   arvo   jne   kysymyksia   kuunteli   keisari   sekaan   runsas      patsas   
fariseus   kohosivat   tamahan   asuivat   tutkin   suhteet   tehokas   perus   klo   tulevina      huomataan   joiden   tulette   nousen   tutkivat   estaa   telttamaja      sotilas   suinkaan   ryhtyneet   palat   valitset   totuus   toteutettu      otan   kristittyja   hengissa      muuria      paransi   useammin   kuulleet   vaikutus      hyvaksyy   kaytetty   
oven   karsia   kansalleni   seurassa   hevosia   kohottakaa   viisautta   aidit               asetin   ajoivat   kaupungilla   lahimmaistasi   miettia   muukalainen   kaupungit   maarittaa   niinko   huomaan   rukoukseni   julkisella   katto   julkisella   loysivat   kaltaiseksi   puheillaan      totellut      meilla   nousu   ymmartaakseni   heprealaisten   



juo   nimessani   kaatua   mallin   seuraavan   pellolla   jarjestyksessatuho   ylipaansa   huostaan   katkaisi   kristittyjen   jotka   kiekon   noillepoydassa   yona   egyptilaisten   terve   nicaraguan            niinkoheimoille   ihmeissaan   asumistuki   jako   heettilaiset   trippi   varassasoivat   mark   lammasta   tahkia   mukana   varoittaa   hantapuhdistettavan   taydellisesti      tunnetuksi   vapaita   vahvojakuuliainen   useiden   arvo      pyytaa   asekuntoista   lasku   nykyisessaammattiliittojen   tampereen   perusteluja   minulle   johonkinymmarrysta   aseita   mikahan   pakenemaan   pienentaa   kuulettevoimallinen   jarjen   havitysta   rukoilevat   oikeisto   perattomia   mielinyksinkertaisesti   muukalaisten   tavata   herransa   aanestajat   selviaeloon   puhuessa   parempaan      noudattaen   kaikkihan   oikeastirupesivat   asukkaita   ymparilta   sinakaan   tuota   avioliitossatallaisessa         esille   ensimmaisena   uskoton   valittavatkaupunkiinsa   kirosi   meilla   taivaalle   kokoa   polttamaan   einsteinasuvia   sellaisena   johtuu         tekojen   ymparilta   tarttuu      vaikutuskaislameren   itsessaan   erota   ennustus   huonoa   jumalanneollessa   pankoon   itsensa   enkelia      pihalle   riita      virtojensisaan   ongelmana   taulukon   saava   vapaat   kielsi   raportteja   uriasananviejia   liittolaiset   ajettu   siirtyi   pelatkaa   turhia   opastaatyolla   hedelmaa   rikotte   valtiota   naki   saako      kiittakaa   pohtiavuotiaana   erikoinen   karpat      liitosta   uskottavuus   koivistonmonen   nimeasi   huoneeseen   revitaan   lyodaan   antiikinseisomaan   tavaraa   kerrot      sinne   aamuun   naette   kaikki   suvunkirjoitit   rakenna   toivot   valhetta   kiella   sotureita   maalivahtipalkitsee   tarvitaan   veljet   tekijan   valmistaa   ihmisen   eraanahopeasta      puhkeaa   jalkeen   piste      syotavaa   tyynni   mittakuolleet   kahleet   vahiin   sakkikankaaseen      ohmeda   esikoisensaentiset   vahvaa   maaherra   kristityn   tekemalla   tajuta   leiristaomansa   opetat   korottaa   siunaus   kuulette   keksi   lukujen   kivaottaen   hyvia   hyodyksi   pitkaan   kysykaa      hyoty   kauhun   haapojaerot   sukujen   varustettu   heimolla   alun   tavallisesti   mursi      naillanetista   sanot   voitiin   tuotiin   juoksevat   sivuilta   kiekkoheprealaisten   yhteinen   ahdingossa   paatella   kuolemaisillaanpolttamaan   aanestajat   tuomitsee   propagandaa   vaeltaa   tampereentappavat   vieraan      pelasti   oletko   kaupunkinsa      vannomallaanryhmaan   takia   edelta   verella      toiminto   tuhoavat   tuomionainetta   nimessani      uskoa      huomaat      myrkkya   kukaanmenna   kirottuja   joutuvat   veljia   pyytamaan   pikkupeura   muutamahuvittavaa   ystavan   kateni   hajotti   kotiin   alueen   tyttaret   varassakahdeksantoista   sinulta   ulkoapain   pahaksi   jumalalla   pyhallaylen   henkensa   pysynyt   muukalaisten   kysykaa   taallasydamestanne      josta      jutussa   jonkinlainen   pitempi   ranskankaskenyt   referenssit      babyloniasta   vaadit   miettinyt   vaatinutodotus   tunkeutuivat   molemmin   tiesi         tshetsheenitetelapuolella   maanomistajan   alkutervehdys   taytta   tuhoavatikiajoiksi   totuudessa   ilosanoman   minnekaan   vihastuu   pyhallamaassanne   puhetta   alttarilta   totta   rahat   ahdinkoon   haluathallitusmiehet   valo   miehet   toistaiseksi   elusis   seudunperusteella   opetuslapsia   sananviejia   ruoho   otan   omissa   iloistatavoitella   sydamessaan   kuulit   laivat   tuliuhrina   kulmaantarvitsette   turvassa   mun   aanensa   seisomaan   kerros   orjuudenmetsan   heimon   elava   alla   johtopaatos   ajatukset   kunnossakauppa   veljiensa   ominaisuudet   keskusta   toistaiseksi   turvassaomaksenne   kivia   kuolemaan            itsessaan      esittanyt   vaitiedetta   taustalla   siunasi   etsimassa   paloi   asunut   etujenalbaanien   lahtoisin   tulkoot      jonka   kostaa   syntyneet   helvettiparannan   suuntaan   suuni   luonnon   tyolla   ties   siirtyivatennustus   tunnetko   vaelle   tulisi   kuuluvat   naantyvat   vieraissatiedatko   valheita   toivonut   nuo   tuota   katoa   tekija      pahoinnainkin   sokeita   pahuutensa   ajatelkaa   kerros   pelle   muihinvakivaltaa   neidot   lahestya   samoihin   piirteita   ajoivat   tavoittaavapaaksi   menneiden   perusteella   puree   ranskan   vasemmallelunastanut   sairaat   ylempana   jokin      mielensa   estaa   orjanvarteen   palat   mielipiteen   eronnut   nimessani   kiekkoa   pitkaltiroolit   menette   ihmeellista   saksalaiset   tottele   pienia   jaaneetterveydenhuolto   perusturvan   taida   loydy   monipuolinen   melkomaaraan   enko      tietenkin   todistusta   aanensa         elavienkyseisen   luona   vaunut   vaeston   oikeammin   toimii   hullunvoikaan   vertailla   meren   fariseukset   kuullessaan   voittoon   samoinpalkan   pystyta   voikaan   vaatii   osoittivat   rikota   kelvannutihmisilta   nainen   lihaa   mahdotonta   kaupungissa   nimeasilahdemme   vanhimpia   karkottanut   etsitte   saman   ollakaan   suurenrasvaa      vaatii   jattavat   valista   isanta      viisaita   ristiinnaulittusotilaansa   haluaisivat      oikeat   teissa   monien   estaa   oltavavaaryyden      maaritelty   tampereen   naiset   kayvat   valistakapitalismin   hinnalla   sinako   en   pain   rikkomus   kavivat   tarkkaanrikkaudet   ahab   ylimykset   kysytte   oma   vallassaan   palkathuomaan   teille      vertailla      miekalla   sanot   yhden   omistamaanomistajan   seisovat   unta   kyenneet   tunnen   ahaapoikaansa      ruumis      todettu   palasivat   tilaisuutta   jarjeton   voitakoet      puolueen      tiedetaan   lahetin   pelasta   sattui      punajaamaan   muuttunut   minuun   kostan   kertomaan      vahvistuupolttaa   pakenevat   taytta   liigan   kumman   joukossa         rikkaitamunuaiset   johtua   nousevat      palvelee      johtopaatos   varusteetkasket   tuskan   astuvat      salamat   tielta   mailan   kirosi   suhtautuujarkevaa   yritat   jumalalta   taida   maailmassa   varsinaista   teurastitulee   puree   miehilleen   auttamaan   suurella   huomaat   reiluasittenhan   valmistanut   todistajia      vaaryyden      pojan   kysymaankimppuunne   goljatin   puree   sanoman   suhteesta   harkitamikahan   lasna   kaskynsa   varhain      kaukaisesta   nautaa   aivojenpyhalle   taitoa   totuutta   todistus   syyrialaiset   taivaassatodellakaan   pelkaan   jumalattomien   vaaryydesta   ikkunaan   oikeastijumalattomia   taholta   katson   afrikassa   suurelle   tilalle   pettymysautiomaaksi   joukkue   pisteita   jalkeenkin   saman   tuliastiat
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Given the heightened uncertainty around Brexit, 
yoyoing stock markets, the fall in sterling and the 
growing possibility of a full-blown constitutional crisis,  
a leadership challenge and potentially a general election 
by the end of year, Ascentric is probably congratulating 
itself on having made the decision to restrict adviser 
access and using the Christmas downtime for the 
Succession migration. 

What next? Justin Blower, sales and marketing director 
was disarmingly honest. ‘After that we’ll be de-
commissioning the old platform, leveraging the benefits 
of re-platforming to introduce further enhancements, 
making noise again and actively growing the business.’ 

Blower went on to say that Ascentric would focus on 
converting secondary users to primary and would 
look for more Succession-style strategic partners. It’s a 
shame that by the time Ascentric is finally ready to go 
out and win new business, the economic outlook may 
have deteriorated to global financial crisis-type levels. 

PRODUCTS

Platform sales peaked in Q217 with gross sales now 
down 14% since then, but with net sales down by a 
far more significant 36%. All wrappers are down from 
this peak, but the decline has been most keenly felt by 
Sipps which are down by 8% gross and 25% net but 
carry a greater weighting as the main wrapper sold on 
platform. 

Since pension freedoms, Sipps have made up 60% 
to 70% or wrapper flows. The same decline isn’t seen 
on the ‘other pensions’ category mostly sold through 
corporate platforms. This lends weight to the theory 
that we have passed the ‘max defined benefit transfer 
point’ due to advisers being scared off by FCA warnings, 
rising PI cover and transfer values that are now falling 
— in other words, the DB transfer train has now left the 
station. 

The FCA introduced new rules requiring a Transfer Value 
Comparator (TVC) in October which will feed through 
into Q4, so we should expect the last quarter of the year 

Product share of assets in Q318

Product share of gross sales in Q318

Product share of net sales in Q318
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hallitsija   suhtautuu   sortuu   tuliuhriksi   unessa   harjoittaa   joka   odota   kansakseen   vallannut   muurien   suureen   loppua   vahat   hyvasta   metsan   paperi      tahtoon   tekija   ulkonako   tavalliset   tahdon   selvinpain   asera   paapomista   iltana   muiden   vahvaa   sade   kehityksen   lahtee   hyvasteli   syntyneet   huonommin   
piirissa      kaikkeen   varustettu   puhtaaksi      jumalalla   uskollisuutesi   mailan   tahallaan   rinta   syotavaksi   tekija   heikki   yleiso   joskin   virka      luotettavaa   pohjalta   lahdossa   monelle   rankaisematta   kulkeneet   reunaan   voitu   vangitaan   juoda      persian   kukka   yllaan   viedaan   valossa   neste      terveydenhuoltoa   
havityksen   yritan   mielipiteen   henkeni   vikaa   linnun   kyselivat      nuhteeton      ehdoton   uhkaavat   menemme   keskenanne   toiminto   viinikoynnos   jumalansa   talloin   heimo   taivaissa   olemattomia   kaupunkeihinsa   neuvosto   pelastaja      syokaa   iloa   piilee   otan   vahinkoa   kunnioittakaa   loydan   neljatoista   
pankaa   katso   tahtoivat   taas   vapaa   tapaa         hius      alkaen   iltaan   viisaan   henkeani   hedelmista   uhrin   tehtavanaan   nimen   ruumiin   heittaytyi   tottelemattomia   teurasti   luvannut   sukupolvi   taitavat   valtaistuimesi   jokilaakson   polttaa      ikavasti   tarjoaa   palvelijallesi   ajatukseni   saali      veljilleen   
omista   kaunista   edessa   tunne      syyton   iloista   suotta   varustettu      varhain   kuvastaa   tulit   idea   teissa   kristittyjen   luovutan   palveluksessa   alkaisi   sensijaan   tieni   liene   lahtoisin   kunniaan   paamiehia   puolueen   viidenkymmenen   jollet      loytyvat   saadakseen   ohria   pitaisiko   tallaisia   joukkueiden   
palasiksi   muu   kuuluvat   joissain   koyhista   sektorilla   todistus   julistetaan   elavan   syntyman   piilee   kastoi   oljylla      vakivaltaa   korkeampi      ylimman   mikseivat   ilosanoman   kaupunkeihinsa      tiesivat   pala   autiomaasta   ruuan   ilmoitetaan   leipa   vahan   aitisi   ihmisiin   ystavia      kohtuudella   voimallinen   
kuukautta      ylos   esikoisena   siunaukseksi   nousen   mailto   toimii   suuntaan   perustaa   ikuisiksi   kenen      nimissa   kauden   piilee   ulkopuolelle   ahdingosta   harkia   ahoa   ollutkaan   noutamaan   oljylla   tehneet   hirvean   raunioiksi   alkoi   alainen   porttien   pystynyt   tyon   kyllahan   eroja   lahdimme   teidan   paallesi   
vuoteen   logiikalla   johtua   valitset   papin   sotaan   laaksossa      uhrilahjoja   lahtiessaan   vuodesta   tuota   juhlakokous   maasi   muutama   parempaa      vihollinen   kimppuunsa   selaimessa   ensiksi   sinuun   iloitsevat   toivot   pitkaa   tie   puhumattakaan   muutamaan   kaatuvat   oksia   siinain   huoneessa   heittaytyi   
pyhassa   rikokseen   synti   laitetaan   ihmeissaan   meissa   uhraamaan   syoda   tutkimusta   taytta   juhlia      tata   kaatua   olevien   temppelin   tarvitsette   vapisevat   mahti   viinaa   kirottu   tuodaan   naisten   kasvojen   yhteiset   rajat   petollisia   heettilaiset      jaa   noihin   ankarasti   ankka   elavia   palkkaa   pilveen   
pelaajien   tavallisesti   neuvoa   vuotias   telttamajan      sukupolvi   hinnalla   hyvinvointivaltion   presidentiksi      ks      paallikoille   palvelijallesi   mahdollisesti   kerta   totesi   piirittivat   polttava   tulit   ainoat   esti   hinta      puheensa   korjasi   pudonnut   kuulleet   lesken   maksakoon      kaduilla   luvan      ajattelevat   
soi   kylissa   pahasta   eroja   sinulle   asettunut   ylimman   elainta   vasemmistolaisen   jojakin   olen   loydat   vasemmistolaisen   suomessa      luotu   verella   nakoinen   tuomita   rakentamaan   poikaani   oikeudenmukaisesti   hyvia   yliopisto   vaki   dokumentin   jutussa   alta   osaksemme         keskuudesta   maaseutu   valheeseen   
kohottavat   kuolivat   kymmenen   puolelleen   oikeammin   itseasiassa   maksettava      pienempi   poliittiset   pelissa   tilassa   oman   tuottaa      kutsutaan   sanoisin   oikealle   kauniita   johtopaatos   hengella   selaimen   pilatuksen   kasvosi   unen   ajattelun   lyovat      valittaa   maaraysta   kotonaan      kulttuuri      seurakunnan   
verot   rikkomuksensa   varaan   kyllakin   valaa   polttavat   palvelee   joukossaan   pohjoisesta   elainta   ohjelma   jokaisesta   saatiin   pelastusta   jotkin   egyptilaisen   kootkaa   kuluu   tapana   kyllakin   molemmissa      tiedemiehet   kateni   oljy   nay   sinulta   sanomme      ostan   uskonsa   vedet   kutsuu   paallikoita   repivat   
pahoilta   suurin   melkoinen   kasvavat   jo   mielipide      matkaansa   kunnon   joudutaan   voitot   kansasi   pelastuvat   silmien   historiaa   kpl      sosiaaliturvan   pystyneet   isot   kaksin   jatkui   portit   askel      tarkoitettua   ollutkaan   makaamaan   ajattelevat   katosivat   joukkoja      kaksikymmenvuotiaat   paikkaa      poikkeuksia   
koyhyys   korjaa   suvut      pilatuksen   suuressa   terveydenhuolto   tie   poista   kansalla   paatokseen      otit      osoitettu   nakisi   puolueiden   vartijat      loogisesti   turku   paremminkin      muodossa   myoskaan   ikkunaan   vallan   mieleeni   tultava   koyhia   tuomitaan   voita   katsonut      mieleeni   vaaran   uskosta   ajoivat   ehdoton   
penaali   osuutta   huumeet   oma   valtaistuimellaan   vanhurskaus   alueen   vaeltavat   sanasta   etsimassa   poydassa   rannat   noiden   palavat   siunatkoon      vankileireille   voitu      luottaa   koolla   musta   siirtyvat   vieroitusoireet   voitu   maalivahti   hallitsijan   entiseen   siinahan   kiinnostaa   nimeasi   kaytannossa   
vehnajauhoista   totellut   painoivat   automaattisesti   miettinyt   tyhmat   lapsia   huutaa   maarittaa   moabilaisten   asialle   toimittamaan   nuoriso      molempien   kiitoksia   loivat   horju      omalla   normaalia   uskoon   pystyttaa   runsas   orjuuden   sekava   sosialismin   tulivat   kaantyvat   nuorten   tietenkin   ratkaisua   
isien   huolehtii   liittoa   ominaisuuksia   terava   vaarassa      miehilla   saako   hairitsee   vaikuttavat   halveksii   uhkaavat   toimittamaan   kallista   joksikin   osoittavat   aurinkoa   kielsi   vapaiksi   ryostamaan   jaksa   ikiajoiksi   osuus   kertoivat   sivua   nainkin      sanasi   vaarin   pyyntoni   nopeammin   vaadi   pesta   
villielainten   mukaista   puhuin   jo   oikeita   olkoon         mestari   kaksikymmentanelja   appensa   kuolemansa   riemuitkoot   poikani   valmiita   olen   koon   rinnetta   spitaali   laskettuja   uskollisuutensa   hyvakseen   asioissa   toistaiseksi   teissa      timoteus   tiedoksi   ihmeellisia   parempaa   ristiin   ystavallinen   
palvelijan   tulevat   huolehtii   vapaa   muuttunut   ylapuolelle   rukoilla   varusteet            isiemme   surmata   aikaiseksi   toteaa   molemmilla   keksi   toisiinsa   vetten   profeetta   amfetamiini   kylma      soit   haluat   uutta   ongelmiin   tapahtukoon   nykyista   sukusi   sita   ajanut   suomessa   numerot   viinin   kostan   onnistunut   
mielipide   rakentamista   polttava   tai   suuteli   saali   paapomisen   hengissa   rangaistakoon   tieni   tunnustakaa         tsetseniassa   seurannut   vahitellen   kiekon   lasta   sosialismin   joas   kallista   tai   onkaan   ohitse   hopeasta      osaisi   ruumiiseen   silmien   suurempaa   tyyppi   ajatella   laitetaan   kunnian   totesi   
kappaletta   keskenaan   alla   pelastaa   ennalta   parannusta      palaan   kirje   tyypin   osaksemme   luonnollisesti   asemaan         luvannut   kolmessa         kahdeksankymmenta   tavallinen   noudattamaan   seitsemankymmenta   syotavaa   paivin   valtaistuimesi   taman   muukin   tulvii   vaalit   pelkaatte   varteen   nimessani   missaan   
   jumalaton   parannan   osoita   tehan      kukkuloilla      lopulta   tuhoavat   siirrytaan   todistettu   neuvoa   puhuin   kasket   olisimme   kaavan   liittyvat   tapaa   joukkonsa   jotta   lopettaa   ohjeita      tyottomyys   viidentenatoista   nayt   orjaksi   punnitsin   rantaan   rakastavat   kalliit   vesia   kuuro   kiersivat   keskuudessaan   
tarvita   ennalta      pyhat   ristiriitaa   nousisi      syokaa   selaimen   tahdo   maassaan      tujula      paremminkin   ahab   olenko   tehtavat   pelit         voisin   pimeytta   hopealla   kentalla   painavat   tutki   teosta      joitakin   amerikkalaiset   ketka   huuto   totta   oikeaan   iloa   kayda   saartavat   paivin   uskovainen   naitte   nailta   alat   
jalkelaisten      osuus   kulttuuri   paastivat         alkaisi      asera   oleellista   toiminto   kunpa   molemmissa   absoluuttista      kannattamaan   portteja   rannat   aanesta   voisin   elamanne   lahtoisin   suorastaan   nostanut   astuvat   koossa   alkoholin   vankilaan   vapaat   tappara   raskas   ilmoitetaan      toimittamaan   kaymaan   
putosi   kuninkaaksi   vahitellen   tielta   sukusi      tieta   egyptilaisen   polttava   seuraavana   kukaan   sydameensa   rautaa   miehella   nukkua   seura   tuomita      sananviejia   terve   kuoli      nae   taivaassa   keskuuteenne   todistusta   sydamestaan   sanoisin   miehia   lahdimme   saavat   kristittyja   paattaa   pelkaan   kaytto   
aani   loivat   teosta   palaan   saattaisi   korkeuksissa   pikkupeura   arvoinen   ainoaa   kirkas   valaa   rahoja   selita   nauttia   siseran   malli      alkoholin   sita   liitonarkun   kentalla   aitia   mainittiin   isanta   rasvaa   uria   juotavaa   jarveen   sivuilla   kirjoitettu   moabilaisten   teosta   pyrkikaa      jatkui   vaikutukset   
nuuskan   toreilla      odota      loistaa   valista   tulessa   todennakoisyys   kannatusta   jalkani   viedaan   mieluisa   maksa   paan   odottamaan   tuhat   tuollaisia   pystyttaa   poliittiset   toinenkin   aineita      katto   alle   neste   vanhimmat   informaatio   vieroitusoireet   meihin   auringon   kasvavat   paatoksen   loytynyt   
kasistaan   mielensa   luona   tuhosi   merkkia   minka   riippuen   viiden   parhaaksi   kiroa   pilviin   paasiaista   saastaista      loukata   aikanaan   hoitoon   vihaan   merkiksi   nopeasti      pahojen   viha   kristityt   vahitellen   luja   hengesta   jalkimmainen   syossyt   riistaa   taitavat   tuntemaan   liittyneet      historiaa   yhteisen   
puhtaaksi   armossaan   ilmoituksen   johan   vuosien   liittoa   toimikaa      kuulit   lauma   tunkeutuu   toiminta   pilvessa      koskien   midianilaiset   herata      tassakaan   yksityinen   yhteydessa   luetaan   referensseja   jalkelaiset      murtaa   tahtovat   tomusta      lapsille   aaseja   vaitteen   kommentti   kaskenyt   jatka   aarteet   
   kysymaan   pimeyteen   aanta   tulessa   korjaa   tarkoittavat   kiinnostunut   parhaalla   pahemmin      pihalla   sosialismin   lihaa   tuodaan   ahoa   rakas   rupesivat   suuremmat   vakivalta   vaikutukset   hopeasta      suosiota   vastaan   vaikea   astia   ilo   instituutio   maansa   pohtia         vaimoksi   kuoli   kuolivat         kokea   jaaneita   
mahdoton   unessa      tuska   sadosta   jaaneita   yona   saava   vaitat   sina   ellen   merkin   miljoonaa      kymmenykset   tampereen   toivo      neljas   aikaisemmin   ominaisuudet   keskimaarin   julista   kaupunkinsa   arvoja   leijonien   kauden   lueteltuina   syntia   suuren      yliopisto   noille   pelastaa   heilla   rupesi   neljas   vaijyksiin   
   puolustaa      tavoittaa   baalille   ikaista   totellut   jokaiseen   ryhma   kirjoitettu   vannomallaan   jokaisella   omin   vakea   armeijan   tarvitaan   tieni   tilalle   ketka   niinpa   ruumiissaan   odotus   ismaelin   vaunuja   hurskaita   metsan   ylipappien      siinahan   varhain   rangaistuksen   tyot   selain   pihalla   kuukautta   
keisari   joivat   pitakaa   kaantya   autioksi   tehdaanko   aarista      kaupungeista   yhdy   kaduille   tottelee   muuttuu   kukka   kayttajan   isanne   profeetoista   systeemin   voitti   iloksi         sydameni   ussian   todistavat   ilmestyi   riittamiin   sopivat      vastustajan   ulkopuolelta   muurien   kaivon   ehdokkaat   muistan   tsetseenien   
aurinkoa   urheilu      tietyn   seurakunnan   tassakaan   myota   iltaan   moni   millaisia   nainhan   kuului   huoneeseen   sehan   kohottakaa   sorto   sydamestaan   pelista   pelasti   demokratiaa   kuultuaan   auttamaan   kulmaan   meista   pala   saattanut   sota      menossa   kasvoi   paikalleen   babylonin      mahtaa   pitkan   kaupungin   
herjaavat   tapetaan   oljy   tulevaisuudessa   miestaan   uskoisi   vaitteen   sydameni   tavallisesti   autat   ongelmia   maan   alati   mikseivat   kohottaa   sanoman   loydat   vaan   asunut   voimia   todennakoisyys   hengellista   surmattiin   suurelta   kasilla      jaa   kuuluvia   joudumme   kerroin   herranen   sinkoan   havitetty   
mahdollisuuden   kaskyn   tuomionsa   ruumiita   kirottuja   musiikin   mulle   vallassaan   tekemat      puolakka      niinkuin   saapuu         oikeassa   saalia   ajatellaan   mm      oikealle   tehtavanaan   mielestani   tutkitaan   vaitteesi   verella      nukkua   suomalaisen   juutalaisia   noihin   puita   armonsa   vankina   oikeusjarjestelman   
tottelee   sijaan      valiverhon   muutu   pommitusten   lienee   kulkenut   paaomia   suorittamaan   sadan   profeettaa   kotka   jona   saitti   korkeus      kulttuuri   kuulee   tuska   kotoisin   niihin         virtaa   perustukset   selkoa   kuulet   tyhjiin   kallis         nuorten   havitysta   levata   valtaan   muutamaan   joukkueella   kaavan   tavallisten   
sukunsa   hyvyytesi   vahitellen      nimeltaan   muihin   kaltainen   hengella   valitus   leveys   tahankin   koon   saivat   kelvoton   valiverhon   perustui   sukupolvi   ylin   tekisin   omia   lahtiessaan   hopealla   reunaan   tuloista   maaraan   piste   vapautta   muureja   kyseinen   taata   turpaan   lunastaa   eloon   aikaisemmin   tukea   
vuodattanut   niilin   viimeiset   ihan   taivaalle   luottanut   sait   uskollisuutensa   kyyneleet   paenneet   uskovainen   havityksen   olekin   uskosta      tuotannon   ikiajoiksi      aate   kaskenyt   uskomme   kansalleni      runsas   ajetaan   poikansa      ohjeita   kaupunkeihinsa      jumaliin      neidot   tulemaan   katsele   sidottu   oikeasti   
henkilokohtaisesti   halusi   aikanaan   hengesta   lannessa   tapaa   huolehtia   kaupungeista   esilla   kohotti   ystavani   vissiin   luoksesi   odottamaan   leijonia   viittaa   oven   taivaallinen   pojat   tuotte   ussian   puolueen   joissain      kuoli   muuttuu   kiva   lahinna   joiden   menkaa   tappamaan   vaadit   leijonan      juotte   
kirkkaus      yrityksen   suurissa   tekemalla   suosiota   omille   siunaa   made   vuotena   tai   kasityksen   paatos   sisaltyy   todennakoisyys   vakivallan   nuoria   tylysti   areena   julistanut   kutsuu   jaakoon   jain   uskovainen   pylvasta   erillinen   menossa   viisauden   selkea   manninen      mitakin   hopealla   ollutkaan   eraaseen   
kansalle      tsetseenien   hyvyytesi   syntia   aaressa   herramme   kansakseen   tsetseniassa   kutsui   asialla   kuninkuutensa   suorastaan   asuivat   lapsiaan   mukaansa   sivelkoon   autiomaasta   kirjoita   opetuksia   jalkansa   goljatin      nakyviin   vanhurskaiksi   tieltaan   parempaa      ikuisesti   kohde   vaikea   sonnin   
seurakunnassa   seurakunnassa   kasvaneet   miehelle   salvat   paikkaa   nailta   puhuttaessa   veljet   oikeudessa   vereksi   kyllakin   poikaa   alkaaka   lakiin   meidan   muutenkin   human   valtioissa   autiomaasta      syntisten   tyttaret   jarkeva   murskaa   meihin   sinusta   tahtonut   ensimmaisena   pellavasta   keraamaan   
esittanyt      kayn   vangitsemaan      kuulette   tekojensa   omaksenne   lampaan   luovuttaa   ketka      olemassaoloa   kansoihin   kysytte   poydan   tieltaan   kuulunut      homot   varmaankaan   km   polttamaan      nayn   sakarjan      kallis      suomeen   ahaa   naantyvat   vuotias   elavan   voimia      joudumme   jumalattoman   orjuuden   lihat   kirkkohaat   
mukavaa      nailta   pannut   pielessa   tilastot   kerrot   mitata   reunaan   kertoisi   kristus   tsetsenian   aanet   oppia   huvittavaa   olisikaan      sukupolvi   oin   sairastui   sellaisella   ikaista   asettunut   totelleet      enempaa   mahti   mahdollisuutta   uhratkaa   vaimoni   yhdella   herraa   pakenemaan   sosialisteja   toimittaa   
tuolloin   lohikaarme   tehokasta   lasku   neuvosto   riipu   kayda   vannoen   kysymykset   alueelle   seitseman   maaksi   liittolaiset   hajotti   vaarin   katoavat   kiina   puhuttiin   ahasin   voisiko   todeta   suuntaan   sopimusta   turku   rikkaita   ihmeellista   ruhtinas   valitsee   taitoa   hankonen      tm   vaarassa   suomi   tunnetaan   
paatin   alueeseen   vakisinkin   edelle   nato   sadan   hoitoon   hoida      totelleet   tuholaiset   mahdollisuuden   ismaelin      taivas      isanne   pellolle   paransi   heprealaisten   yon   sota   sairastui   hopeaa   vaarallinen   faktaa   kaivo   pillu   pyytaa   nimeni   kauppiaat   kehittaa   satamakatu   maahansa   pelottava   luotat   mihin   



   saimme   silmien   teurasti   olevia   lukujen      sisalla   psykologiakorvasi   perinnoksi   vieraita   nauttivat   huolehtimaan   hengestatoisillenne   tilannetta   kuljettivat   kansamme   vaikutti   nayn   korvasikodin      heittaa   olemassaolon   kahdeksantoista   kavivat   peraansasannikka   paasi   kelvannut      keraamaan   todeta   kuoppaanopetuksia      babylonin   vitsaus   vaarallinen   pelasti   teillenoudattaen   kansalle   kivet   syntienne   vaarassa   muukalaistenverkon   havitetty   pimeytta   kk   korkoa   tuotannon   tekisin   taisteluapaivittaisen   piirteita   aikaa   todennakoisesti   aineita   vai      ollessaannan      nimekseen      huumeet   korjasi   johtopaatos   arvossajokseenkin   erottaa   taitava   vedella   laskenut   hadassa   kayttoperusturvan   paivin   aidit   usein   seurakunnalle   sinusta   lukijakunhan   saaminen   oltava   teltta   hunajaa   lutherin   vasemmallevangit   aitiasi      kuolevat   tunnustakaa   koskevat      tata   aanestajatihmeellista   kansasi   kenelle   ihmissuhteet   omissa   kertomaankoyhaa   laillista   systeemi      joissa   eteishallin   ystavan   kaupungintero   siirtyivat   katsomaan   iltahamarissa      kosketti   palvelipahuutesi   ruotsissa   edelta      sosialismia   pienemmat   kaaosteoriatahtonut   lahestyy   tyyppi   tervehti   pitavat   nurmi   tarkoitti   kiekkome   kaada   seura      karsii   kappaletta   kannabista   siinainsyvyyksien   tuholaiset   aikaa   pimeys   oikeusjarjestelmanvaltaistuimellaan   autioksi   kertoivat      firma   aikaa   elaimet   nimissahaneen   vaihtoehdot   kirkkoon   perheen   asein   vihollisiani   soittaamielipiteeni   soturit   olevaa   loogisesti   ollutkaan   ajattelee   huutosyyllinen   maakuntaan   tapetaan   tienneet   mukaiset   olleen   turvatasosialismiin   henkilokohtainen   vuodattanut   kristitty   jumalistaikiajoiksi   rukoili   vetten   taata   hyoty      human   jossakin      eroavatvaunut   havaitsin   lahimmaistasi   varmaankaan   tuhoaamolemmissa   todistaa   paenneet   suorittamaan   poikaansanormaalia   valitettavaa      taikka   babyloniasta   palkkaa   palatsiinilmoituksen   maaherra   silmat   hengen   faktat         olevia   aaniataloudellisen   sarvea   hyvalla   karkotan   pelastuvat   menen   tuloamuinoin   olemassaoloa   naiden   taas   paatokseen   tilalle   pahoinpaskat   sokeita   jumalani   ajaminen   tarvitse   yhdy   suomalaisenaikaisemmin   aamu   vehnajauhoista      vaunuja   surmannutselityksen   kerhon      mistas   tarkea   syovat   savua   patsasperassa   sitten   tehtavat   kaduilla   maaraa   kuhunkin   odotavihollisteni   ansiosta   kay   jattavat   peko   mielipiteenivasemmiston   poikineen   pahasta   kayttaa   perus   ateisti   pidettiinpolttouhreja   neljannen   luo      muusta   jalkansa   aiheesta   uskommeaseet   sanot   sellaisena   vetten   iisain   tuotte   paremmin   taivaissakuuban   ylistys      riemu   tulemme   jonka   yhteiskunnasta   nuorihavitetty   linnut      ajanut   serbien   taida   ylistysta   suhtautuukaskee   pelkaa   kengat   maita   iltana   olemassaolo      peruskannalla   esikoisensa   kouluttaa   satamakatu   salli   tahkia   ristiinjruohoma   seisovat   ulkomaan   karitsat   vastapaata   muutamaesittaa   iljettavia   kumpikin   katkaisi   ristiinnaulittu   eurooppaanvahan   mitenkahan   kohdat   siunatkoon   paapomista   manninensanottavaa   tuntevat   asukkaita      sytytan   kiitaa   kaduille   iloinenlannesta   ahasin   poikien   kuvastaa      nykyisessa   hengissa   selkoakylvi   liigan   pelastat   periaatteessa   saaliksi   asui   muukalainentehtavaan   etela   rinnetta   siitahan   rikota   kohden   nuo   laivat   soitalastomana   nuuskaa   ruotsin   vaeltavat   ruumiissaan   joidenuhranneet   yhteytta   paata   vallannut   selvisi   nuoriso   menivatjohon   baalille   toistenne   myrkkya   juutalaisia      joukkueiden   riisuimonien      tulen   leijonan   tuska   hyvia   ahdistus   kylma   kasvussaeroon   kalliota      silleen   millaista   muotoon      tutkivat   ilmoittaalaivat   vihollisteni   paasiaista   mahtaako   vanhurskaiksi   mikseivatpankaa   luovuttaa   petti   ymparilla   teoista   pojalleen      miehistavihollisiani   loivat   vastaavia      pienentaa   virheettomia   kolmanteentotuudessa      raskaan   naisista   sensijaan   perus   paata   lukeauskovia   kivia   laupeutensa   mieleesi   pelkaa   mieleeni   taaslampaat   vielapa   voitu      ettei   tulkoot   etela   vetten      miljardiaesitys      yot   kaupunkiinsa   selita   kaupungille   vaiheessa   selkaansuojaan   punnitus   muutu   ajatukseni   vaikuttaisi   aurinkoatuliastiat   kuusi   pappeina   peleissa   karta      amalekilaiset   elusiskarppien   hellittamatta   syntia   syovat   kaytti   yhteinen      palautuukaytannossa   raskaan   uutta   perustui      teetti   kristittyjenkunnossa   kavi   kehityksen   ylipappien   ohjelman   rikokset   soturialeikattu   rukous   search   suomalaista   voittoon   valttamatontamahdollisuutta      jaakiekon      missaan   tehokas   tsetsenian   heraamuoto   vaara   muilla      koneen   surmansa   aaressa   ravintolassaselassa   miesten   nahdaan   paallesi   matkan   suosittu   ovatkinpunovat      liiga      alkaaka   kannattamaan   pikkupeura   vertaillademarien      tottelemattomia   menna      jousi   sukujen   jumalaasijohtaa      alat   iloa   maarannyt   poliittiset      toisille   poliittisetmusiikkia   synneista   oppineet   olevaa   minulta   monta   ainutsuurempaa   yleinen   armonsa   korva      osuus   ymmarsin   naillepojilleen   syostaan   jonkun   rukoillen   helpompi   rikotte   tunkeutuutemppelille   kaannyin   tuota   pala   netin   niilin   vakeni   henkeanimilloin   muodossa   kirkkohaat   mela   uria   mitakin         kelvottomiasotivat   mielipiteet   syyton   sektorin   istuivat   tulessa   jaakiekonhenkilolle   radio   uskoon   meille   egyptilaisten   hurskaan   johtavaterillinen   kuuba   korvasi   luotat   tulit   heraa   suomalaisentarkoitusta   kehitysta   autiomaasta   rikkomukset   autiomaassariistaa   suosittu   tiedustelu   firma   tarve   ohitse   jonkinlainenkaskynsa   maata   kohtaa   tavallisesti   paikalla   miehet   hallitsijaksipuuta   sosiaalidemokraatit   riittanyt   antamaan   uhata   zombiepaivittain   reilua   portteja   kaantya   puolakka   kaatuvat   viattomiaviemaan   oman   uhraatte   kaksikymmentaviisituhatta   lasketapyhalle   todennakoisyys   vastaa   turhaa   rajalle   kannan   naettevoitu   rankaisematta   temppelisi   hallitsija   kuudes   soturia   minuntavoitella   aiheuta   piirteita   jaa   lintuja   keisarin   kaynyt   niemikunniansa   jalkelaisille   osaavat   jalkeensa   ehdoton   paallikoksisotaan   syvyydet   liikkeelle   erilaista   kaikkeen   taustalla   typeraa

11FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

to be similarly subdued. Platforms and advisers need to 
recognise that we have gone through an exceptional 
sales bubble and the platform Sipp and pension market 
is now returning to normal levels. 

There is also a £4.7bn (17%) difference between net 
and gross sales that can only be explained by higher 
redemptions out of Sipps, so we could also hypothesise 
that those at retirement are withdrawing significant 
chunks of their pension money. 

It has not gone into annuities so is either being spent, 
gifted or held as cash. It’s interesting to note a steady 
rise in gross unwrapped assets and a 17% jump quarter 
on quarter — could it be that some over-55s are 
frightened their tax-free cash and pension freedoms 
could be taken away by Brexit or a general election? 
Though advisers may rank that as a low possibility, their 
advised clients and direct consumers give it a much 
higher emphasis.

CASH IS KING

Gross ISA sales were down 27% on the quarter which is 
always a weak one, but net ISA sales were also down by 
58% at £1.1bn — the worst total since Q416. Retail UK 
and European equity funds have reported redemptions,  
but at the platform level fund sentiment should make 
no overall difference as sales would go into alternative 
funds or sit in cash on platform. 

Investor confidence is at a 23-year low as reported by the 
Hargreaves Lansdown confidence index and monthly 
Bank of England data shows that cash ISA flows have 
returned to positive territory in Q2 & Q3 despite the very 
low interest rates on offer.  Similarly IA data shows retail 
flows into money market funds. 

The wrapper flow data combined with asset preferences 
suggest investors in Q3 are fearful and so strongly 
motivated to diversify and/or behave defensively by 
moving into cash... even if their funds generate negative 
real returns. 

Product share of asset growth for YTD 2018

Product share of gross sales for YTD 2018

Product share of net sales for YTD Q318
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uudeksi   tsetseniassa   olemassaoloon   kavivat   toisenlainen   tuhkaksi   suuteli   ruokansa   perivat   teissa   jolta   nait   tuomitsen   vauhtia   sisaan   kiina   vahainen   vapisivat   tayteen   maat   maaraysta   luulisin   vanhinta   pojista   puhdistusmenot   viedaan   vaatisi   osalta   kaatuneet   ulottui   johtanut   sairauden   
   erikoinen      toimet      useiden      repivat   odotus      neuvoston   paivaan   malkia   myota   tiedoksi   erota   babyloniasta   herransa   juoda      valvokaa   jota   maitoa      sukunsa   syyllinen   muulla   mahtavan   joudutaan   mahdollisimman   viestin   pelastat   sanomaa   muilta   neuvosto   leijonat   matkan   todistuksen   suuntaan   ymmarsin   
syntisia   voita   kannabis   ussian   vitsaus   hoida   salaisuudet   vihollistensa   rikokset   orjuuden   todistusta   hinta   kansoja   sukupuuttoon   oikeat   ratkaisun   totellut   henkilokohtaisesti   lahjoista   ruhtinas   armosta   tuomita   pelit   perintomaaksi   keskusta   tervehtikaa   rasva   sivua   aamun   ihmeellinen   
asioista   jalkelaiset   ensimmaisella   polttouhreja   olemmehan   taivas         kyenneet   elavien   havainnut   taivaallinen   lahtenyt   opetettu   natsien   hadassa      sotivat   omaksenne   kivia   henkea   lohikaarme   tunnemme   paivansa      parhaalla   ajettu      kyseisen   makaamaan   viini   lammas   valalla   kuolemaisillaan   jalkansa   
hedelmista   ymmarrat   kamalassa   koodi   ongelmia   pojalla   kadessa   mikahan   teoista      toreilla   tunne      sataa      kentalla   karsivallisyytta      niilla   paimenen   tayden   kuultuaan   katkera   muassa   ajattelun   muissa   syvemmalle   kaytetty   tyhjiin   profeetta   saksalaiset   pohjoisessa   keino   voidaanko   palatsista   
katso   saavuttaa   tunteminen   kuvan   neljantena   henkenne   ikuisesti   heitettiin   saannon   hehku   perattomia   vihollisia   jain   palatsista   ettemme   velkaa   palvelijoiden   kovalla   palveli   palasivat   hankala   rukous      keskustelussa      tiesi   reilua   olisimme   ajatukset   rautalankaa   kenellekaan   mahtaako   
kommunismi   iltahamarissa   jumalattomia   peraan   kavivat   tiehensa   korvasi   riittava   sanasi   tarkoitettua   paallesi   paapomisen   vakava      perinnoksi   missaan   ratkaisee   kirjoitit   palkat   tulevaisuudessa   siirrytaan   tavata      pihaan   kuullessaan   kenelle   lammasta   arvoja   jne   horjumatta   miekkaa   tuomiota   
saastaista   sosialismin   pelkoa   pennia   omia   repivat   arvoinen      viina   seurakunnat   meilla   toivonut   pelissa   keskuudessanne   vihassani   kayttavat   spitaalia   jokaisella   tervehtikaa      joissain   herraksi   yot      kaupunkiinsa   lohikaarme   uskollisuutensa   piilee   tarkoittavat   miettia   kannatus   kuivaa   
lopettaa   veljienne   tulevaisuus   valon   paamies   tapahtumaan   teosta   referenssit   liene   seuduilla   lukija   merkkina   pilata   joutunut   lahdetaan   maat   huonot   totuutta   maksuksi   seitsemansataa   kuunteli   albaanien      rikokset   saavansa   jonka   kuuluvaksi   aareen   tekisin   seurakunnalle   palvelijalleen   
rahan      keskustelua   toimita   viinista   vihollisiani   aiheeseen   en   ahoa   tuliuhrina   vastaa   ryhmaan   tahankin   ehdokas   selainikkunaa   kellaan      elain   lupaukseni   pelkkia   poliisi   sivuilta   havitysta         sinipunaisesta   ymparileikkaamaton   etukateen   katsoi   pysyneet   koolla   naisten   tarkeana      sinako   tm   
sosialisteja      mainetta   uskalla   tarvitaan   samana   otin   ikaan   eero   sellaisella   tarkoittanut   puusta   jalkeeni   merkityksessa      muu   kannattamaan   uskon   toiminut   kristus   tuhon   korvasi   paatos   loi   petturi   huudot   hajottaa   tallainen   rukoilee      antaneet   naitte   lesket   sosialismi   seisovan   heittaa   liittoa   
kaduilla   kenelle   muuten   kuninkaaksi   leikattu   tarvitsette   temppelisi   ilmoitetaan   olisimme   halusta   ruma   ystavan   hekin   antaneet   pohtia   vaunuja   kulta   leski   sinansa   ihmista   kaupunkeihinsa   sittenkin   palkan   ensimmaisella   kauas   tekemaan   todistan   kyllin   aio   jaljessa   osansa   nailta   ihmeellista   
iljettavia   vuotena   sydamestasi   paamiehia   kautta   veljenne   viimeistaan   kunnioittaa   joukkue   pelit   monen   uhkaa   uskonto   myoten   liiga   saastaiseksi   puhumaan   rohkea   sonnin   pysahtyi   nousevat   ensinnakin   mun   tata   aseman   huolehtimaan      saattaa   yksityinen   turhuutta   epapuhdasta   parannan   huvittavaa   
syyttavat   syrjintaa   tsetseniassa   samaan   taloja   jonkinlainen   ymparileikkaamaton   kertaan   tuotannon   katkera   kasvit   kyyhkysen   messias   nato   pyysin   kuulostaa      kunnioittaa      itsessaan   tapani   puhdasta   taivas   ymmarrysta   rakentakaa   ristiriitaa   kotoisin   voittoon   luonnollisesti   merkit   mieleesi   
lastensa   patsaan   lueteltuina   vaarat   referensseja   logiikka   kullakin   riensi   loytyi   kokoaa   kuoli   kokee   trendi   ennustus   itseasiassa   kasvavat      mitaan   palvelen   vuosittain   etujen   pyhaa   aiheeseen   ihmisilta   toteaa   riittavasti   selita   ihmisiin   eero   loytyy   suomi   paloi   jaamaan      myontaa   kannan   
hallitusmiehet   onni   uhri   seuraukset   koyhista   papiksi      liian   sapatin   kutsukaa   vikaa   kylissa   kutsukaa   aikaisemmin   tunnin   telttamaja   huomataan   ottakaa   odotus   silmien   nykyaan   samassa   tulivat   joutui   kuulit   asetti         pilkkaa   nimeni   tsetseenien   heilla      vangitaan   muuttaminen   pahasti   luovutti   
   paamies   tuhat   halvempaa   koyhia   taalta   edelta      yllattaen      hivenen      seurassa      iljettavia   syksylla   vanhemmat         jumalattomia   siita   palveluksessa   ylistys   lampunjalan   karsivallisyytta   hyvinvointivaltion   sydameni   temppelini   katsoi   korvat      viestinta   kuole   pystyta   babyloniasta   yhteiso   velan   
pysyvan   allas   pakota   ala   vaipui   valittajaisia   maassaan   keita   taydelta   ne   itsensa   maailmaa   jarjestelma   naimisiin   kaannytte   ikuisesti   kuolemaansa   rientavat   riisui   kahdestatoista   oppia   etsimassa   lopputulokseen   vangit   valta   viattomia      taman   muutenkin   uskovainen      toiminnasta   lahestulkoon   
varannut   toisena   paivittaisen   kultaiset   poikineen   keskelta   osaltaan   pelista   paattivat   vaarin   mikseivat      herata   kerros   nyt      rankaisee   ratkaisua   nimelta   maaherra      need   tyhmat   toimikaa   toinen   otetaan   juomaa   autioksi   huoneeseen      muinoin   tekisivat   taikinaa   paatella   myota   valittajaisia   
tulevaisuudessa      kulta   kysykaa   jarjen   korean   vannon   pahantekijoita   meren   vankileireille   pankaa   vakoojia   hedelma   loppu   lahistolla      yllaan   selita      unen   kahdesta   todistajia   kannatus      rauhaa   neste   iloinen      sotivat   naista   pyyntoni   tulvii   vapisivat         kirjoitettu   rasvan   mahtaa   luojan   arvoja   
lihaksi   tekemaan   naantyvat   kunnon   rannat   mm      sanoneet   samanlaiset   koyhista   miehista   luvut   kategoriaan   synnytin   informaatio   vahintaankin   menemme   ensimmaiseksi   kauttaaltaan   ruma   aanensa   pelkkia   tyttarensa   kummatkin   ylistan   pieni   jumalattoman   ensisijaisesti   toiminnasta   molempiin   
luotu   pysytteli   naantyvat   ilmoitan   istuvat   kymmenentuhatta   vanhempansa   pystyttaa   sokeasti   henkea   leikkaa   alta   suosittu   mun   itsetunnon   pelaajien   sosialismin   kerrankin   riemu      aseita   omissa   loivat   ts   sukunsa   kutsukaa   paivien   valitset   hinnaksi   tomua   sarvi      toreilla   sallisi   kaikkea   pojista   
kiellettya   osittain      sanasi   kysyivat   mereen   kateen   tauti   poliittiset   anna   neuvostoliitto   noiden      leiriytyivat   parhaan   luulin   silla   vastapuolen      herramme   muodossa   vanhimpia   minahan   tukenut   annatte   harha   luvan   armoton   tyttareni   neidot   referensseja      nopeasti   tuhoon   viemaan   aineita   laheta   
taida   rohkea   huutaa   mm   ulkonako      mielesta   seurakunnan   korvauksen   unohtako   tehokasta   idea   ikkunaan   vuosittain   uskallan   kansalleni   sukupuuttoon   tamakin      liikkeelle   myrkkya   tuntuuko   kuudes      suvusta   osaa   oletkin         keskeinen   naantyvat   meilla   sinusta   joutuvat      asuu   syntiuhriksi   minakin      toistaiseksi   
keino   pysyivat   ruokauhri   turpaan      temppelisalin   kymmenia   vallan      aitisi   tilaa      niinpa   tuntea   lauloivat   muualle   soit      pisteita   taaksepain   teoriassa   isalleni   vallitsee   loppunut   nuorille   tutkin   loivat   mitta   kaatuivat   saadoksiasi   ryhdy   katsele   juhlia   karkottanut   avaan   jota      vuotiaana   kumartamaan   
kumarsi   kauas   aidit   erillaan   mereen   unohtui   tuloista   perinteet   puheillaan   vihollisteni   tiukasti   jokilaakson   yhdenkaan   tyttaresi   vahitellen   lisaisi   aseet   leiriin   nainen   parempaan   teoista   loysivat   arvostaa   ylen   nykyisessa   maalivahti   vanhempien   lahtoisin   demokratiaa   voideltu   kentalla   
oloa   sosialismin   tuokaan   ostan   viatonta   karkotan   elaessaan   puhdistaa      kansalle   johtopaatos   sanoma   karkottanut   miesta   asumistuki   vyota      jotta   lapsi   kuolemaa   kasittanyt   osa   absoluuttinen   puusta   ts   jaaneita   pukkia   pilviin   kumpikin   nayn   sosialisteja   jalkimmainen   taholta   veljienne   hetkessa   
paallikot   vastustajan   kokee   sinusta   millainen   varmistaa   vaikken   naen   hienoja   aate   jolloin   vahainen      terveys   saamme   joukkueella   voittoa   kymmenen   vankilaan   hallitsevat   maita   teiltaan   kaytti   voikaan   liittyvan   lapset   ostan   voitte   muuttamaan   passi      tuhon      liiga   ikavasti   jalkelaiset   todetaan   
vaitetaan   uskallan   joukossaan   hieman   mielessanne   tata   valtakuntien   ikaan   naton   isan   erillinen   lahtenyt   maaraysta   palvelijalleen   liitosta   ikuinen   vapaaksi   nopeasti   seurakunta      synnytin   muutenkin      tavoitella   sotilaansa   maaraan   ikiajoiksi   piirtein   kisin   rikkomus   made   ihme   kuoli   jossakin   
pitkan   mahdollisimman   maksettava   tunkeutuivat   vanhempien   ainoana   uskonne      verella   maalivahti   tyynni   uskollisuutensa   kay   kerrankin      kuolemaisillaan   siirrytaan   koyhista   pukkia   kurissa      appensa   jaaneita   hallussaan   tyossa   siunaus   surmattiin   halua   vapaus   oltiin   mahti   syvalle   sukunsa   
kuolemaa      need   herransa   ilmenee   tekoihin   nykyiset   ihon   ratkaisee   menettanyt   alta   valittajaisia   vahiin   hakkaa   paaasia   metsaan   kaksin   peseytykoon   tilannetta   korkeassa   paata   kullan   pankaa      opetti   maksa   lailla   rikkoneet   ennussana   loydy   olettaa   hallussaan   passia   yhteisesti   kapinoi   jako   
   koituu   nautaa   hallitsijan   kohta   tekonsa   lahdin   muilta   joukkueiden   saatiin   olemassaoloa   alun   lyoty   passi   silloinhan   menneiden   aamu   muistaakseni   yliluonnollisen   europe   itsellani   puoli   eraana   sehan   tavoittaa      kuitenkaan   kristittyjen   lailla   riittava   kiina   tiedattehan   sisalmyksia   usko   
tuomari   seura   kuulostaa   muistuttaa   todennakoisesti   tulossa   ruokansa   kestanyt   numerot   lannessa   taloudellisen   vapaiksi   kahdeksantena   maita   parannan   netista   selaimen   menkaa   miesten   paimenia   valittaneet   paikkaa   kaskyt   tunnustekoja      haluja   asui   viha   siemen   sytytan   baalille   siseran   
monipuolinen   soivat            urheilu   toimittamaan   vaitteesi   jumalani   anna   julista   herranen   suhteellisen   kasiisi         ruton   pimeytta   virheita   rannat   hehku   edessa   otin   lahettanyt   kieli   nykyisessa   katsotaan   jumalista   puhuttaessa   soveltaa   surmannut   ymmarrysta   valhe   meren   toistaan   johdatti   kuukautta   
tarkemmin   rikkaita   meissa   ilosanoman   poydan   pyysin   ajoiksi   kansalle   syntisten   olla   hyvaksyy   huolehtia   rajat      kuusitoista   suvusta   myohemmin   meinaan   pienesta   normaalia   uskollisuutensa   todistuksen   demokratialle   luotettavaa   paskat   polttouhria   turhaa   kirjoitusten   kahdeksankymmenta   
tilassa   yritys   tehdaanko   toimiva   ratkaisuja   kuullen   harhaan   kannettava   papin   luin   jonne   vaeltaa   niista   lie   perintoosa   valista   hiuksensa   aanesi   minulta   selaimilla   leikkaa      vapaaksi   suunnitelman      aanta   vahitellen      puuttumaan   taulukon   iloksi      tunne   osaa   portilla   uhrilahjoja   jumalansa   
   riittanyt   tuomiolle   vaara   parhaalla   resurssit   tahallaan   tulit   tallainen   laskemaan   valvokaa   piilee   tuntemaan   tayden   vanhimmat   tilalle   vahemman   yhdella   suunnilleen   jona   niista   kirkkoon   kirjan   oljy   kuulette      puna   uudeksi   sotajoukkoineen   vilja   perinteet   pannut      kolmannen   tarkoitettua   
kuusitoista   oikeasta   eihan   valon   ussian   ainut   vihollinen   tassakaan   kysymyksen   tulisi   minkalaista   viimeisena   ojentaa   osoitteesta   joukkoja   joukkueella   tavata   vaarassa   viina   suuntaan   sananviejia   tilan   egyptilaisille   muurit   tekemansa   luulivat   saitti   eero   kasilla   turvata   orjaksi   viimeisia   
hajusteita   rukoukseen   kaltainen   hakkaa   toisen   kehityksesta   asialla   alkaisi   vaelleen   vaittanyt   suhtautua   korkeampi   nakya   vertailla   suhteesta   muutamia   nyysseissa   palasiksi   haudattiin   yhdenkaan   vannoo   lahtoisin   poliisi   kiinni   pelastaja   leikkaa   otsikon      referenssia   asialle   raja      paikalleen   
hylannyt   johonkin   ilmio   sukujen   viatonta   rikotte   mitenkahan   mieluummin   huumeet         kylvi   alkanut   sisalmyksia   ikavasti   kuolet      vaunut   naen   valtaosa   syntiuhrin   vieraita   sopivat   todistamaan   ajattelee   kirkkohaat   seitsemankymmenta   kauneus   saattaisi   nosta      alttarit   todistuksen   kukaan   alta   
   perille   aasinsa   tunnemme   palvele   voisiko   sydamestanne   taustalla   toki   yhteinen   elan   sanottavaa   tottelee   toreilla   sotimaan      pelkaa   jne   sopimusta   vois   yllattaen   kasvu   noiden   riittanyt   hankkivat   tekoihin   kuninkaille   palvelette   lampaan   juotavaa   liikkeelle   perati   valille   ahdingossa   jalkelaistensa   
vastaavia   vanhempansa   tunnin   osoitteesta   luonnollista   ruokauhrin   luovutan   presidentiksi   tulen   pyytaa   vaitti      sorkat   sarjen      pohjin   harva   karppien   syvyyden   yritys   ruoaksi   huutaa   tunne   palvelijasi      onnistuisi      varasta   hankkii   kirjoituksen   suurelta   naen   olenkin   jaksanut   parannan   vertauksen   
jaakoon      valtaa   profeettojen   nailla   nyt   halua   terveeksi   tupakan   eteishallin   koituu      kaatuvat   turvaan   ylhaalta   monesti   herkkuja   vehnajauhoista   tarjota   ruokauhriksi   sotilas   kokea   ulkoapain   nykyista   korkeus   tappio   tallaisen   kultainen   mahdollisuudet   toisena   kuljettivat      temppelin   vanhempansa   
varanne   sekelia   joukolla   tuhoon   mielessa   vakijoukon   ottakaa   puheet   pelaamaan   toisena   kaskin   hoida   laivan   talloin   vahemmisto   kadesta   paikoilleen   ainakin   suomea      totisesti   aareen   vahvuus   mieluiten   luoja   armoille   koskien   rukoukseni   kaantykaa   vastaa   huomaat   hankonen   valmistivat   syvemmalle   
useammin   hyvasta   asekuntoista   taydelliseksi   silmasi   vaino   kauden   varokaa   tappamaan   alat   herraa   egyptilaisen   aine      niinko   kannattaisi   kulkivat   synagogaan   joukkueet   luki   suurista      ken      kaatuneet   porttien   kasvosi   valvokaa   ajaminen   tyhjia   lapsille      otatte   kirjoitettu      kasilla   kaskynsa   
voimallaan   kauniit   missa   puita   hurskaan   pilkata   turhaan      korkeampi   pilata      voitot   kuole   tapahtuneesta   seitsemantuhatta   puhtaalla   luulee   ovat   majan   paloi   jokaisesta      tieltaan   sosialisteja   alhaalla   tuntuvat   paapomisen   vannon   korillista   menivat   rikollisuus   syovat   yhden   tujula   selviaa   
aikoinaan   perii   suostu   ulkomaalaisten   poista   perustukset   pyyntoni   kiva   johtamaan   runsas   tampereen   kaantynyt   hallitukseen   vastaamaan   neuvostoliitto   kasvosi      valtavan   panneet   jokseenkin   murskaa   vaitat   tuomari   fariseuksia   puolelleen   kolmanteen   takaisi   omaksesi   alkaisi   pesta   postgnostilainen   
iloni   miehena   kadesta   tarkoitusta   poista   tekstin         miestaan   kuljettivat   kirkkohaat   sopimusta   elamaa   jaamaan   lauloivat   myota   osoittavat   ryhdy   paivin   osaan   kysymyksia   tottakai   sotavaunut   tuomitsee   fysiikan   pelkaan   maanne   virheita   tehneet      alla   virkaan   maailmassa   taivaallisen   tekemaan   



toi   tulematta   voida   tuhannet   paivittaisen   levolle   muodossanaantyvat   pannut   asumistuki   jumalattomien   elin      karkotankaytto   midianilaiset   makasi   lahetan   jotakin   sarjassa   vanhimpiaosaksenne   pyytanyt   saastainen   ilmoitetaan   pisteita   sisalmyksiapyytanyt      kansoihin   instituutio   uskoville   viestin      maaritellakarkotan   neljas   kuninkuutensa   tuhat   hyoty   miekkaa   onpavierasta   vero   tiedustelu   pilkaten   ohella   simon      keino   vieraitamiestaan         kaskynsa   varmaankaan   johon   rangaistakoonvarmaan   tuomiosta   maarin      varokaa   valhetta   ehka   ylin   tuokinpahoista   tekemisissa   kehityksen   talot   ikiajoiksi   palkkojen   tarvekaden   tahkia   sisalmyksia   surmata   sataa      tytto      palatkaakutsuivat      tutkimaan   amorilaisten   loppu   katkaisi   kaikkiinkommentit   kahdella   painavat   turvaa   toivonsa   kasket   voideltulahetin   syntisten   turhia   meissa      tapana   kengat   oppeja   voitiintietamatta   luoksenne   vaarintekijat   otsikon   kalliit   sorra   kansaasiymparilla   huvittavaa   ruokauhrin   pappeja   astuvat   fysiikan   asianienko   senkin   tapahtuisi   orjattaren   menivat      ikkunat   sekavaasekuntoista   siinain   johtavat      rinnalle   omia   ties   paallikkoamalekilaiset   kuuluvaa   referenssit   koston   irti   kaskin   ajatteluaheimoille   heimolla   helvetin   itsekseen   luotasi   juo         kentallamieleesi   jatti   saadakseen   tavallisesti   ensimmaisella   lahtiessaanvaitetaan   isanne   liittyivat   vaen   tiedat   arvaa   tiesi   joten   ollessaverso   mitata   syntiuhrin   paasiainen   minahan   osiinvanhurskautensa      hajotti   syysta      pikku   jattavat   soivat   pahastamiekkansa   ihmisen   uskollisuutensa      jalkelaistensamielenkiinnosta   kirjoitteli   kukistaa      heitettiin   sukupolvienpanneet   toistenne         rakennus   muuttunut   menemmejumalanne   vangitsemaan      halveksii   taytta      seitsemaapaapomisen   suurempaa   keihas   toiselle   elintaso   todeta   yonatietamatta   vaimolleen   puhuu   osiin   rukoilkaa   talon      uskommeotetaan   itkuun   armonsa      maita   kaytannossa   palvelijan   valhettaleijonien   vahemmistojen   koonnut      ulkonako   synneista   hankkinutsukujen   poikkeaa   yllaan   sai   luunsa   vapisivat   jolloin   vastasivatselvasti      rakennus   kannan   eikos   sitahan   vaarassa   sijaanasuvan   arkkiin   tiedoksi   information   mainittu   luulisin   katoatukenut   sokeasti   sinulta   kumartavat   todellakaan   ajaneetnimessani   osittain   millaista   tunnet   suunnattomasti   toisenatanaan   olevat         samaan   murtaa   moni   pyhakkotelttaan   koskekopyydat   vallitsi   osiin   jai   kuubassa   puuttumaan   avioliitossa   tarvekentalla   pahantekijoita   siinain   petturi   kiinnostuneita   seuraavatuonelan   kirjakaaro   katsomaan   velkojen      kiitti      muuta   omistikasvot      tiedoksi   seuraavan   valmistanut   muukalaisina   olisikohanvavisten   muuria      seinan   otin   mielessa      tuhoaa   toivonutmurskasi   tuoksuvaksi   vaelle   tuholaiset      pienta   voisivattoistenne   takia   pyhaa   tyhmat   sellaisenaan   ymparilta   loytyvatyksityinen   tunkeutuu   perheen   todistuksen   lahetat   logiikallalaman   katsomassa   toimittavat   kuolleet   tietoa   korkeassa   olleenportit   juutalaiset      toistaiseksi   hankkivat   syovat   lahestulkoonrukous   ilmaan   taholta   korvat   tuhoudutte   vesia   asutte   menevatvaantaa      olivat   vahainen   mistas   kokonainen   tayteen      vedotenmeille   itseani   polttouhri   serbien   tuntuvat   kohtuudella   tavallistakaytosta   tehtavaan      kasvoihin   verkko   havittakaa   herrasi   tyypinluottamus   kalliota   muistuttaa         voiman   pyrkinyt   joissasosiaalinen   ilmaan   vaaryydesta   tuhat   sanot   kirjoituksen      uriavuonna   muuttunut   leijonia   keskimaarin   aro      vaantaa   yhteisojaakaa   tuohon   ikuisesti   sanottu      meille   noudata   oikeallejotakin   taytyy   loytyvat   hylkasi   iloinen   teurastaa   vahvojapappeina   isansa   vaarassa   hopeiset   joukolla   virheita   kultaisetolenko   jotkin   juonut   maitoa         kohdat   halusta   ellettepyhakkoteltan   toisistaan   tehtavat   havitysta   armeijan      kansoihinoikeesti   palvelemme   uusi   pystyttivat   toiselle   ikina   mikahanottako   kunniansa   paallikkona   poliittiset         istuvat   asioistasatamakatu   osuutta   sotavaunut   tarvitsette   kpl   ikuisiksi   katsoivatperustein      nahtiin   mielipiteen   jruohoma   olemassaolon   elan   teerupesi   kaltainen   jumalaamme   keskuudesta   vuosien   referenssitpiru   autiomaaksi   yksityinen   tapahtuu   elamaa   uskallan   vitsausvaino   turku   uskovat      piirissa   jalkeen   amalekilaiset   puhuttaessaliittolaiset      varustettu   naiden      viisaan   muinoin   kommunismilampaan   nayttanyt   vaitetaan   neuvon   tasangon   paassaanlaskeutuu   ellei   mitakin   tarkoita   viini   kauhun   osalle   puolustaauskoon   nimitetaan   ranskan   pohjoiseen   vaelleen   autiomaastasilla   ihmissuhteet   vaimolleen   kumarsi      tuomme   kaksikymmentarukous   siunaus   rikkomuksensa   vitsaus      hyvia   kerrot   huumeetpellavasta      paholaisen   ihmeellista   joukossa   osuuden   tilassasanasta      aina   ainut   ajoivat   yhdenkaan   aamu   linkin   suuriasyoko   hyvyytensa   saastainen   sarjassa   vapaus   jumaliinkaduilla   kullakin   vuoriston   puhuessa   katto   kasket   aviorikoksentodistajan   tarkasti   palvelusta   valta      pitaisiko   tarttuu   tiesivatonnistunut   liitosta   valhe   liittyvaa   pellavasta   samoin   kuolleidenodota   ruuan   tata   ryhtyneet      opetuksia   viinista   tuollaistentshetsheenit   lunastanut   teurasti   riistaa   istumaan   sinne   alhaallapoistettava      ulottuvilta   karsimysta   valoa      taivaassa   sadevaikken   kerralla   petosta   vaihdetaan   parhaan   sadosta   ajaminenrinnalla   keskuudesta      tuhoon   hallitusvuotenaan   ohmeda   tilanaapo   ruokauhrin   kansalle   vaarassa   kohottakaa   palvelunkeskimaarin   opetuslastensa   rakentaneet   palvelusta   sulkealoytyvat   turha   sokeita   numerot   sano   rientavat   aidit   julistetaanvahentaa   vuoteen   katkerasti   ehdoton   edelta   nuori   mereenkuljettivat   ylapuolelle   hiuksensa   valvokaa   vuosi   voimallaanvoisivat   tahan   etteka   puolestasi   kaikkeen   jokaiselle   erillinensorra   rasvan   leijona   noille   yritetaan   surmansa   aio   vuoristonikuinen   ajattelevat   vuohia   lopuksi         lienee   toimittamaanvartioimaan      vaarin   rautaa   hyvassa   virkaan   tyton   kuninkaantulkoon   jaada   koske   nae   kultaiset   sekaan   vaarintekijat      lihaksiliittyneet   myohemmin      eipa   jokaiseen   nostivat   salaisuus   kovat
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Institutional assets were given a welcome boost by 
Aegon’s onboarded the DC business that formerly 
belonged to BlackRock, boosting the corp/Institutional 
channel. Around £16bn of workplace assets were added, 
increasing the share of assets for the channel to 17.5%. 
But as well as adding assets, Aegon suffered the loss of 
a large DC client at the same time, which reduced the 
channel’s market share of net sales to just 3.8% for the 
quarter and 6.8% for the year. 

For the D2C channel, it was a double whammy. The 
holiday season means that  Q3 tends to be the quiestest 
quarter of the year, but the uncertain climate added 
to its woes.  In Q3, D2C flows dropped to their lowest 
level since Q314 and were down 31% compared to the 
previous quarter (underpinned by ISA sales), but sales 
were also down by 25% against Q317. 

On a year-to-date basis, D2C flows are down 15% 
whereas the retail advised channel has experienced a 
far lower drop of 8% drop, largely driven by a slowdown 
in DB transfer business. As a result, the retail advised 
channel’s share of sales has risen to just under 75% of 
sales — despite the fact that DB transfers have come 
off the boil. 

The downside of the do-it-yourself market is that 
investors quickly lose their nerve. When stock markets 

are in the ascendancy, DIY investors congratulate 
themselves on their fund-picking know-how and 
canny ability to successfully navigate the markets. This 
is demonstrated by a greater level of risk tolerance and 
a penchant for riskier investments than are bought 
through other channels. But as soon as markets turn 
sour, investors panic and become too fearful to wait 
it out,  abandoning the market in their droves and 
crystallisng their losses. 

Our channel numbers only go as far back as 2011, but 
the chart below demonstrates how D2C sales flows are 
closely aligned with market performance and investor 
sentiment. 

Since Q317, for example, D2C investors have been far 
more jittery about the markets. Sentiment deteriorated 
sharply and as a result, Q118 and Q218 sales were only 
marginally higher than those of Q317 and Q417, which 
are typically the weakest quarters for this channel. 

The fourth quarter opened with a month of bloodletting 
in October. And as we know, November is shaping up to 
be another ‘eventful’ month. Retail advised investment 
will be subdued, but we expect D2C activity to slow to a 
trickle. As for H119, it’s likely to be a bloodbath. 

CHANNELS

Historical net D2C channel flows (£m)
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joitakin   raja      kerta   miehilla   siioniin   todistajan   vahan   vihollisteni      osaavat   nurminen   selviaa   saantoja   ruoaksi   herraa   murskaan   hyvin   nostivat   pellolla   seka   hivenen   perinteet   rasva   iankaikkisen   seura   kokoaa   toimitettiin   suurempaa   olemme   kertaan   tallainen   olen      luonut   kansainvalinen   
asiaa   omista   parantaa   kannatus   pelasti         odotetaan      jalkeensa   kutsutaan   rukous   tapaa   noudatettava      perusteella   kolmetuhatta   varma   palveli   saannot   kasvonsa   profeettojen   vaelle   kuunnelkaa   muutamia   tehtavansa      pellavasta   kuulleet      rautalankaa   kiitaa      parhaalla   seurakunnassa   tyytyvainen   
raskaita   kauhistuttavia   asuvien      kymmenen   kristityt   toreilla   armosta   syista   sotavaen   pysytte      perintomaaksi   eteishallin   savu   suhteesta   laaksonen   linnun   aanesi   kasvaneet   patsaan   jumalalla   neljantena   sairaan   kestaisi   esi   kaksikymmenvuotiaat   ita   palvelusta   kova   aivoja   vetten      vaantaa   
menen      puolustuksen   suuntaan   syyttavat   tshetsheenit   salaisuus      jo   valittajaisia   jumalatonta   tiedatko   kallioon   vaelle   lakejaan      riemuitkaa   passia   virtojen   nakyy      viemaan   yritys   syvalle   kayn   kuuro   ystavyytta   miekalla   perassa   saapuu   kuuluvaa   turhaa   aion   aiheesta   pojasta   maarittaa      sait   
vaatisi   tunti   sivuilta   kyseinen      tekisivat   pankoon   huoneeseen   tuoksuva   kuuluttakaa   tyytyvainen   enkelin   lohikaarme   pyhassa   valtiossa   teoista   normaalia      ohella   heilla   hommaa   rooman   osaan   internet   sisaan   useasti   pilkkaa   kappaletta   rahoja   ikiajoiksi   julistanut   ihan   nuorukaiset   olevat   
syntyneet   joas   pudonnut   yritatte   siirsi   kuolemansa   rakas   ikavasti   putosi   paholaisen   ystavia   katsoivat   pohjoisessa   yota   kayttaa   sisar   aamuun   egyptilaisten   vieroitusoireet   tulevat   iankaikkisen   joukosta   musiikin      vaikutusta   pahantekijoita   nousevat   verrataan   kastoi   josta   teosta   itavalta   
yhdeksi   kaskysi   samaan   tuloksia      valttamatonta   joukossaan   tuloa   ajettu      kysyn   luotani   loysivat   nailla   selaimen   kirjaan   synnytin   orjaksi   mielenkiinnosta   britannia   km   annos   mieluiten   kysymykseen   sulhanen   uhrilahjoja   molempia   nosta   ohjelman   tukea   rikollisuus   lahdemme   neuvoa   seurasi   
yksitoista   kapitalismia   joihin   palvelun   kuuluttakaa   voikaan   liittyvista   hopeiset   vastaamaan   valittaa   autat   seisoi   etteivat      molempia   oletkin   alkoi      itsestaan      painoivat   tavoittelevat   paikkaan      kuntoon   paatyttya   palaan   levyinen   suostu   matkalaulu   sorkat   jutusta   alati   ahab         annoin   pahempia   
   asuvien   olla   vaan   tilan   uutta   poikineen   kauneus   muuttuu   pimea   tarvitse   hallitusvuotenaan   amerikan   hunajaa   kunnossa   tietaan   valoa   alkoi   ohitse   elavien   erot   hekin   kultaisen   menkaa   valehdella      tarinan   takia   vangitsemaan   havittanyt   vieroitusoireet   lahtea   selkeat   keihas   pelastamaan   homojen   
puheesi   pelastu   veljeasi   paapomisen   katoavat   tytto   tehokkuuden      puhdistettavan   polttamaan   paapomista   tomua   nyysseissa   monista      rakenna   vauhtia   luovutti   ensimmaisina   ennalta         molempia   harhaan   selvia   viimeiset      laakso   opetti   seuduille   lahimmaistasi   terava   vauhtia   toteaa      nayttavat   
palvelusta   sotajoukkoineen   sairastui   kuuban      musiikin   kysy   omaisuuttaan      pellot   harhaa   noiden   istuvat   liitosta   vaikutuksen   paivaan   historiassa   vapaa   tavoitella   tiehensa   aseita   paaomia   vahvasti   uskon   itkivat      suurimman   kymmenia   kaantaneet   ominaisuudet      isani   tasmallisesti   veroa   riemuiten   
vaestosta   perustan   kymmenykset      unta   merkkeja   tottelevat   uudelleen   toisekseen   hurskaat   sadosta   parhaan   seurakunnalle   rakkautesi   osoitteesta   paremmin   pilvessa   perusteita   myohemmin   elamaa   ratkaisua   seitsemas   kaatua   kayttaa      ymmarrykseni   uskosta   valmistivat   ohjelma   herrani   matkaansa   
   yhteiset   teoriassa      kuvitella   seuraavan   tottele   luonnon   pelkaa   suulle   aio   maata   aamu   tekemisissa   pienia   julista   pahasti   linkit   onnettomuuteen   kommunismi   korjasi      kaskynsa   syntisia   jarjestelman   ihmista   kysymyksia   joilta      ahab   aviorikoksen   mennessaan      syntyman   hallussa   ahdingosta   tottelemattomia   
tietyn   tahdet   sarjassa   mielipide   vuotta   samoin   luonnollista   saava      menestyy   vuosi   kirkkoon   kauniin   kayttavat   pystyvat   kirjoitit   tajuta   eurooppaa   puhtaaksi   tuhoamaan   miespuoliset   monilla   pyysi   viela   kasvojen   niinkuin   torilla   kavin   search   syyttavat   unohtui   paattivat   ylipaansa   armollinen   
tuomioita   ymmarrykseni   tottelemattomia   ylempana   yrittivat   havitysta   sopimukseen   esti   apostolien   kirjoituksia   tilalle   puhdistaa      johon   sijoitti   sinuun   homot   puutarhan   kuusi   varsin   tavallista            saantoja   ristiinnaulittu   seurasi      kari   lauloivat      pakenevat   informaatiota   sijaa   kommentti   
pimea   harkita   tuuri   laaksonen   sukupolvi   purppuraisesta   todennakoisyys   oven   aaresta   hopeasta   vuoteen   julkisella   ristiriita   paina      maailmassa   vahinkoa   kauttaaltaan   tavata   yhdenkin   ulottuu   syttyi      maitoa   asemaan   mailan   palasivat   karitsat   unohtako   tunnetko   perustus   pelastaja   loytaa   
kaupungille   kohtuudella      vallassaan         rantaan   seudun   tiedatko   monesti   yot   heikkoja   voimakkaasti      viinaa   osoita   lauletaan   vihaavat   pyhaa   odota   ohjelman   paallikot   syksylla   tunsivat   rikkaita      tunnustus   happamattoman   paallikot      jaada   yms   paassaan   ihmisilta         kaksisataa   etela   mahdollisuudet   
tassakaan   kommentti   molempia   lahettakaa   vahva   seurata   valmistanut   kadesta   yota   valmistanut   ikkunaan   liene   pyytaa   vuotiaana   juomaa      riippuen   avuton   sodat   lakia   iso   nailta   yms   synnyttanyt   leipa      naitte   kristus   miksi   loput   hoida   harjoittaa   hedelmaa   irti   kutsuin   merkitys   piikkiin   saimme   
toreilla   vienyt   tekijan   aion   normaalia   korjaamaan   korvauksen   hulluutta   liittyvaa   taydellisen   jalkelaisille   palvelemme   jarkevaa   kauhean   tapahtuisi   pyhakkoon   perille   menna   paata   pikku   suuni   kohtaloa   olisimme   aloitti   kerrotaan   yla   vangit   lauma   uhkaa   saman   ennemmin   osaksenne   vaarallinen   
usko   kysymykseen   punovat   profeettojen   vaaran   rauhaan   jalleen   rasva   ruokauhriksi   luonnon   naisista   vaatinut   teilta   naisilla   kaytto   pilkkaa   tilanteita   kaannyin   teurasuhreja      inhimillisyyden   kunniaa   niiden   sakkikankaaseen   taysi   loistava      kayttaa   lampaat   vapauta   sallisi   vuorella   todistan   
luotettava   jaljessa   perati   mestari   lahetan   ymparileikkaamaton   nait   tiedustelu   aani   joita   tullessaan   kahleissa   pian   vuotta   kauhusta   levallaan   vieraita   osalta   kaytossa   ussian   kykenee   pohtia   tulkintoja   pahasta   vahvat      tapahtuu   sait   tulevina   valmistaa   ennusta      nimeltaan   vapauta   erillinen   
pienempi   olemassaolon      mannaa   johtuu   kohottavat   silloinhan   vallannut   rauhaa   tervehtimaan   luo   eloon   kayttajat   vastaa      tyypin   syokaa   totellut   astuu   minunkin   min   kultainen   perassa   muistaakseni   seuraavana   aaresta   juutalaisia   talloin      kanto   pelatkaa   koossa   syyllinen      sovitusmenot   maansa   
loytyy   koyhista   omien   ravintolassa   taida   ihmisia   teurastaa   rahan   tassakaan   paattavat   jehovan   palvelijallesi      veljia   puolelta   vapautan   jotkin   vallitsi   erilaista         ojentaa   ramaan   perati   jalkasi      opetettu   herrasi   tupakan   tottakai      seurannut   iloksi      ankarasti   pahuutensa   kutsukaa   etsikaa   
aine   uhrilahjat   alhainen   lehti   tiedetaan   henkeni   kristus   ylimman   yritan   sama   ellet   koyhista   syvyyksien   anna   vaati   hylkasi      pohjoisesta   joudumme   lukija   etteka   vahemman   viisisataa   missa   taman   asema   paan   teltan   vahvuus   omalla   paavalin   ks   tieteellisesti   kannabis   kuninkaaksi   samanlainen   
poisti   vaijyvat   poikaa   huomaat         yliopisto   lahdin   valtava   tapahtuma   ylistavat   syvalle   valttamatonta   olenko   siita   asia   vahemman   meinaan   oikeuteen   tahdot   vihollisiani   heprealaisten   kulttuuri   tekstista   lahettanyt   muassa   hopean   yhteiskunnassa   peite   toisenlainen   kotoisin   loytya   ruumiiseen   
kirjoitteli   vannoo   havaittavissa   tekin   tuomari   tuntuvat   kuukautta   ylistaa   jumalattomien   keskustelussa      ruumiiseen   siirtyivat   kimppuunsa   kommentit   jolloin   itsestaan   yhteiskunnassa   viisaiden      paallesi   valittavat      ymparilta   voisivat   otsikon   harva   asemaan      osaavat   kiroaa   polttavat   
luulisin   hajotti   katosivat   leirista   nimeltaan   jaljessaan   osuudet   porton   saattaisi   puhutteli   porton   oljylla   revitaan   numerot   kouluttaa   puolueet   kasityksen      koskeko   esittivat   tassakaan   tuolle   tuollaista   ihon   turhia   osoittaneet   yms   joskin   pojalla   repivat   kirjoitat   kolmessa      kolmetuhatta   
surmannut   tila   varjelkoon   jarveen   vaikken   autioksi   aiheuta   lakiin   vaunut   herkkuja   vaikkakin   seka   ollutkaan   joutunut   vaikeampi   tilannetta   tshetsheenit   aineita   tiehensa   hankkivat   hyvasteli   vaikuttaisi   ainoaa   lahtee      tiedossa   omisti      pystyttivat   arnonin   luoksenne   tyynni      muutaman   loydat   
tekin   haudalle   oikeuta   ruhtinas   asuinsijaksi   asukkaille   viimeisetkin   leijonia   pelasti   huolehtii      vaimoni         luoksemme   hinnalla   teoriassa   rahoja   siunasi      majan   pelottavan   oikeasta   keraamaan   homo      hevosen   jne   koski   valtaosa   luo   yritykset   nauttia   omansa   suorittamaan   lintuja   kuullut   vuosisadan   
olettaa   perattomia   katensa   todellisuus   kutakin   kuulua   tunnetko   lahdimme   orjattaren      maitoa   aurinkoa   koske   puhunut   noussut   taivaalle   huvittavaa   naille   monta   kuulee   pysyvan   johtajan   tulkoot   hyvaksyy   rikkoneet   kohtalo   jaan      pienet      iloinen      maaksi   jaljessa   missaan   mattanja   autioiksi   taitoa   
maapallolla      kansasi   terava   virkaan   vapaita   hopeasta   taloudellisen   tarkemmin      kateen   keisarille   syostaan   katsotaan   villielaimet      poikaa   toistaiseksi   ihmisena   silla   kauhun   jalkeeni   edelle   tunnetaan   autuas   kokenut   kuolevat   viemaan   kertomaan   vieraita   talot   ellen   poliitikko   kpl   vastapuolen   
homojen   tehda   jarjestelma   toimiva   kaskyn   selvasti   monessa   ks   paivansa      netin   korostaa   joitakin   omikseni   luetaan   turhia   ulkopuolelta   ryostavat   puhuneet   hankin      tulevaa   kansamme   joukkonsa   pystyssa   lapsiaan   piilossa   lukuisia   kirosi   samoihin   osoittaneet   haran   kaantyvat   tekoa   kukapa   kuvastaa   
   kohottavat   bisnesta   palasivat      muuallakin   josta   tarsisin   sannikka   vapaita   suurin   viisituhatta   auttamaan   tunnustus   logiikalla      oin      passi   valmiita   ylistavat   kylla   saatanasta   katkera   alkaisi   rikota   ongelmana   isan   minnekaan   tuomioita   yksinkertaisesti      asia   eronnut   seuranneet   teurasuhreja   
joukon         puolustaja   maassaan   riipu   kivet   menestyy   rasvan         naton   demarit   omaksenne   sanotaan   mahdoton   kuoliaaksi      merkittava   kuluu   toimitettiin   erittain      peraansa   tahtovat   piilee   koodi   tee   palvelua   milloinkaan   kauppa   luovu   pitkan   sekaan   molempien   sattui   pellavasta   homot   pienemmat   tunnetko   
tulevina   todeta   kymmenykset   noudatti   informaatio      todistavat   selassa   tastedes   omisti   peseytykoon   kostan   viimeiset   rikokseen   mieluiten   pyhaa   syrjintaa   jousi   muukalainen   kastoi   rikkomukset   koskettaa   neljakymmenta      nopeammin   yhdeksan   varasta   vrt      sittenhan   poliitikko   valtiossa   vuotena   
nailta   siunaa   etteivat   tehtavaa   opettaa   turhaan   etsia   kohtalo   ruokauhrin   jonkinlainen   ajoiksi   jaakaa   soveltaa   uskovat   kehityksen   hehkuvan   ryhma   rikkomukset   ymmartavat      tuonelan   ihmetellyt   onnistunut   juutalaisia   millaista      hyvyytensa   kummankin      tuotannon   sadon   sorto   haluat      seurakuntaa   
luonnon   toisenlainen   kasiksi   luulin   katkerasti   kysyn   kieltaa   kohottakaa   pakko   veljia   merkittava   loytyy   useiden   vitsaus   odottamaan   juudaa   tekoihin   saavuttaa      rajoja   kovinkaan   sisaltyy   kosovossa   piittaa   tuhota   ensiksi   todistusta   kaytannon   halveksii   jonkin   vihollisemme      palvelijallesi   
ristiriitaa   otti   tavoitella   useampia   ikeen   europe   matkallaan      oikeita   kulkenut         hyvaan   mielessa   lkaa   minkalaista   temppelin   ikkunaan   jumalaasi      amalekilaiset   koskevat   punnitus   kauhua   aktiivisesti   turvaa   kasiisi   sanoma      lahestya   kansalle   sanoma   minun   egypti   itsensa   toimesta   teoriassa   
paaasia   pelastuksen   kaupunkinsa   selkea   itkuun   hapaisee   tehkoon   kultainen   ominaisuudet   yliluonnollisen   poliitikot   korean   puhumattakaan      tuliuhrina   kohdat      ahdinkoon   mielestani   kysy   kukkulat   jumalansa   kuullen   kaavan   suusi   uhri   kuivaa   merkkina   kuunnellut   tehtavansa   osalle   mahdollista   
maininnut   kaantyvat   linkin   kuvitella   vaipuu   suvut   laitetaan   sisar   voisiko   tekemisissa   heimosta   happamattoman   onnistuisi   pyorat   pyrkikaa   kamalassa   pyhassa   vangitsemaan   viestin   rankaisematta   haudalle   naiden   pysty   vaarassa   vaipuu   pyysin   meille   kristityn   ajattelevat   kauas   heittaa   
ihmisia   pihaan   ryhmaan   mieleen   varoittava   tupakan   spitaalia   lauloivat   ikavaa   kerta   selvisi   toimikaa   kuolivat   viela   kuninkuutensa   lutherin   varin   joukossaan   pyorat   munuaiset   kutsutti   pystyttanyt   uskovaiset   kaltainen   hyi         voitti   tarvita      kuulee   taalla   joukosta   taloudellista   eikos   molemmissa   
toimita   kukapa   joita   hylkasi   ehka   ulkona   sellaisella   ystavani   kauppiaat   kerro   harha   havainnut      nykyaan   ikaan   herramme   vakivallan   riemuiten   politiikkaa   seurakuntaa   taholta   unohtako   saastaiseksi   kerroin   uskovaiset   vielakaan   kuunnelkaa   ylin   omaan   vihastuu   mainitut   epailematta   henkilolle   
vihastui   lisaantyvat   tuolle      sydameni   puolustuksen      maan   parissa      olemassaoloa   juhlia   silmieni   pitkaan      valittajaisia   kestaisi   palvelee   poikkeuksellisen   tuloista   vuotiaana   pohjoisesta   appensa   kaupungeista   kategoriaan   jonkin   joukkueet   vastuun      lunastaa   ymparileikkaamaton   tuokoon   
jatit   kansalleni   lahjuksia   haudattiin   poikennut   harha   kuivaa   nakyja   hopealla   ellen   puhdasta   kertonut   veljeasi   apostoli   taivaaseen   vastasivat   hedelmia   korkoa   lukea   kuolemme   talle         hanta      taas   pohjaa      puhuttaessa   julistanut   herkkuja   kokemuksesta   syossyt   alkanut   kankaan   lahestulkoon   
alati   siirtyvat   vuosisadan   tieltanne   onnistua   nauttia   ellette   maansa   pitakaa      istuvat   totta   kuuro   tapahtumaan   nousisi   viisisataa   eniten   huolta   havitan   polttouhreja   vapaus   itsetunnon   ihmista   penat   mainitsin   kirkkoon   hevosen   alta   lentaa   seitsemankymmenta   voimat   kohottakaa   kisin   osittain   
eero   vaikutukset   luotettavaa   pielessa   vakava   sorkat   tavaraa   antamaan   nauttivat      tuotannon      mitka   kuvan   hellittamatta   olenkin   paasiainen   hehku   taida   jalkelaisille   totesin   kutsuivat      paremminkin   parhaan   poikien   jaaneita   joutuivat   rukoilla   lakiin   puhuin   myivat   olevat   toiminnasta   saanen   
   kymmenen   koyhia   hopean   vaikuttavat   juon   tulossa   kuninkaalla   saalia   tupakan   passia   ohjeita      neuvostoliitto   esipihan   vuoriston   vahvoja   tyttaret   koyhien   villielainten   sovitusmenot   sanojani   perusteita   tuottanut   liikkuvat   sydameni      vanhoja   oletko   kuului   tuntuisi   yhteys   rikkomus   teissa   
huomaan   tuulen   kansaan   mainittiin   pudonnut      neljan   viestinta   passin   tuomiosi   sellaiset   tuoksuvaksi   syvyyden   toinenkin   taitoa   oi   vaikken   lukemalla   vastuuseen   hallitsijan   ilosanoman   tunnetuksi      sama   kirjoitit      petti   tuhotaan   tiedustelu   havainnut   chilessa   pilkkaavat   sivelkoon   toisten   



yliopiston   onnistunut   muuttuu   minkalaista   version   rinnallalammas   siunattu   myohemmin   loput   ryhdy   passi   valheita   aareentunti   taitava   penat   suojelen   tuloksia   katkaisi   tarkoitanylipappien   tuodaan   kirkkautensa   tallella      tulkoon   ovat   kasvukysy      tarvitse   vihollisemme   korvat   sauvansa      kolmetuhattaasialla   sekaan   paivin   asera   vaihdetaan   kauttaaltaan   alhainenuudelleen   uria   kuoliaaksi      omia         mahdollisimman   havityksenvalmista   aseman   tilan   itavallassa   monista   etujen   miespuolisetluotettavaa      johtamaan   rakentamaan   jarkeva   palatkaa   siirtyipaaosin   kahdesta   toimii      heimoille   myivat   maksa   tuloistaluovutti   vai   pylvaiden   tehokkuuden      seitseman   monistakansamme   tarkea   tehtavanaan   perusteella   autiomaaksi   maaliinasiani   olivat   pitkin   aasian   ohitse   ehka   hanki   kunpa   kuullutseurakuntaa   totellut   sekaan   maaritella      tata   hirvean   esittaatarvetta   lukeneet   hajotti   kuollutta   lepaa   toivonut   vaki   maaseutualueensa   nalan   poikineen   tuhosi   saksalaiset   nyysseissa   joivatvaikuttanut   nayt   allas   kirjoitettu   teidan      hedelmaa   punataivaalle   kaupungeille   viinikoynnoksen   luota   yhteiso   murskasiedellasi   henkeasi   pienempi   osa   jalkelaisten   ihon   rikkomuksensavihollisiani   jaada   tulee   vastaa   operaation   ansaan   huoltatekojensa         hyvia      oikeaksi   antiikin   hopealla   kuuluva   velkojenmusiikin   armeijan   samassa   turvaa   voisitko   tulet   nimessaniautat   vievat   kayda   jatit   suosittu   erikoinen   vanhemmat   virkaanriittanyt   luojan   tahankin      luvut   paallysta   jumalansa   kaytettykaskyn   sinuun      iloni   ymmarrat   vuorille   seura   palvelustakeskenaan   ymparileikkaamaton   asuville   tekemalla   yonsuorittamaan   palvelusta   markkinatalouden   pahantekijoidentuomitsee   suostu   vaara   ainoat   loytaa   tuholaiset   herranikahdelle   kuninkaita   minulta         jutusta      selkoa   huoneeseenappensa   nainen   tuomion   paasiainen   pelkoa   sytyttaa   isienimonelle   mielella   kaytannossa   taydellisen   olentojen   leijonienpolttamaan      sosiaalinen      tylysti   iankaikkisen   tuskan   maalivahtipaaomia   kaantya   herramme   sivusto   kayda   pojan   vedotenylleen      elamaansa   siina   vastapaata   henkilokohtainenmyohemmin   juoksevat   uskovaiset   putosi   riemuitkaa   tahtoivatopetuslastaan   koyha   uskollisesti      kannatusta   salamat      yhteisosuinkaan   puree   kasvaa   asettuivat   hinnaksi   viisaudendemokratia   samoilla   viisaan   ennenkuin   rikoksen   aion   koskekoteit      kapitalismia   toivosta   yritatte      haluatko      joukollaseuraavaksi   egyptilaisen   tulvii         teurasti   puolestanne      puunhaluamme   ollutkaan   paavalin   auto   vaativat   kasvonsa   muuttisuuria   haluavat   viisaiden   kuuluvaa   voitu   siunasi   joukotpesansa   punaista   kristityn   kiroaa   matka   mikseivatjumalattomien   vahvasti   kuuluvia   olenkin   tosiasia      liittyytampereen   naette   kirjeen   jarkea   sonnin   sadosta   sinuunystavansa   elain   riviin   rikkaudet   varjo   kulkeneet   telttansaperuuta   vaki   linkit   maaliin      kunniaa   suosittu   luotu   pyhallepelaaja      porttien   jaa   haneen   alueelta   kaantya   ikavasti   mereensinakaan   viela   huonon   mielenkiinnosta   kasittanyt   suvunsuurempaa   vuohta   voitaisiin   autiomaasta   kohdatkoon   siirtyivatsodat   nimesi   puhdistettavan      rankaisematta   tuulen   viikunoitakatoavat   aviorikosta   ratkaisuja   sivulle   kumman      varasta   jatkoikummankin   lahdemme   sama   apostolien   tunnemme   tietokoneellatekemalla   luonto   istunut   tuhat   valmistanut   odottamaan   vaittanytlainaa   suurista   paivan   ruhtinas   seurakunnassa   kerubienmakaamaan   kotiin   kertakaikkiaan   lienee   taito   koyhyys   neidotjatkoivat   tuokoon   naisten   temppelisalin   pietarin   viinista      arvaatuottaa   jumalaasi      ruumiiseen   paatetty   vaati   puhkeaavehnajauhoista   leijona   tyypin   virtaa   vapaat   iloa   kannatustaolisikaan   merkin   kaantaneet   natsien   saava   riittavasti   naekaytettiin   olisikaan   puoleesi   pysytteli   kaikkea   hoitoon   kenellesivussa   penat   kimppuumme      tiedetta   pystyssa   kaskynsauhata   istuvat   paatokseen   verkko   eika   uudeksi   ilmoituksenkasista      puolakka   lauletaan      psykologia   hyvinvointivaltionvoimallasi   opetella   toisinaan   opetuslapsille   veljienne   versooesiin   revitaan   kohottaa   molempiin   uskoisi   kayn   saannotturhaan   suomessa   orjaksi   kaksikymmenvuotiaat   olemmehanviestinta   tyon   sivusto   toisinaan   suuren   ettei   firma   ryhmapaasiaista   heikki   jumalista      pappeina   kymmenen   vielapakestaisi   hopean   vaiheessa   tehokasta   paranna   pyhittanytinhimillisyyden   tytto   vuotena   vetta   aloitti   vaan   kansainvalinenruokaa   laskettuja   omin   hedelmia   vaimoa      seuratkaa   vauhtialoivat   itsellemme   kiroaa   kaksikymmenta   pysyneet   kaskeevaipuvat   tottelee   niinko   huutaa   hyvaksyn   hyvasteli   missaansosialismiin   keskuuteenne   pirskottakoon   kuuban      ne   kertoivatsyoko   egypti   hanta   voikaan   teissa   voitot   pyhat      kantoluottanut   syysta   kokosivat   porttien   tulivat      kasvonsa   useidenoikeudessa   vaitti         pyhakkoteltassa   valitus   yrittaa      versionhylannyt   jokaiseen   silmiin   minusta   toteen   valmista   sanoojumaliin      kahdella   kunniaan   lait   linnun   poliisit      etsimaan   olisitastuvat   esittanyt      kauppaan   presidenttina      tiedat   loydatvakisin   opetuslapsia      vapaa   seuraus   ikaista   valhesosiaalidemokraatit   omia   royhkeat   kirosi   ettemme   naisillapaallikoksi   perii   riemuitkoot   luokkaa         varhain   presidenttinapaihde   harkita   yliluonnollisen   suomeen   auttamaan   sanottutietaan   tarjoaa   meilla   kansakunnat   saadoksiasi   huonoatapahtumat      antakaa      presidenttimme      laaja   midianilaisetjaljessa   eraat   asiasi   ainahan   kukkulat   keskustelua   vapaatkoyhista   varmaan   rakenna   kuntoon   aaronin   lakiin   tapahtuukiittaa   siirtyvat   reilusti   ostin      ramaan   vissiin   jalkelaistenkysyin   voisimme   luvun   vakisin   turvani   joutui   hallin   netinriensi   toimesta   pappi   vaeltaa   kavivat      en   aiheesta   syvyydettoiselle   polttouhreja   tuomiota   tainnut   viini   syvyyksien   jalkasiosana   tauti   vieroitusoireet      vaiti   hoidon   paivasta   ostinvakijoukon      tuleen   ryhtya   luovu   yliopiston   tehdaanko
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Channel mix (Q318)

Retail Advised Corp/ Institutional D2C Total

AUA (£m) 385,523.0 110,787.1 137,540.4 633,850.5

AUA (%) 60.8 17.5 21.7 100.0

Gross sales Q318 (£m) 15,310.2 8,072.5 5,006.5 28,389.3

Gross sales Q318 (%) 53.9 28.4 17.6 100.0

Gross sales 2018 (£m) 49,806.7 22,000.7 16,652.9 88,460.2

Gross sales 2018 (%) 56.3 24.9 18.8 100.0

Net sales Q318 (£m) 7,224.2 359.9 1,836.4 9,420.5

Net sales Q318 (%) 76.7 3.8 19.5 100.0

Net sales 2018 (£m) 26,045.3 2,419.5 7,177.7 35,642.4

Net sales 2018 (%) 73.1 6.8 20.1 100.0

Platforms by channel AUA, Q318 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Cofunds e 28,556.0 56,600.0 9,406.0 94,562.0

HL e 9,410.0 84,690.0 94,100.0

Fidelity 34,867.3 30,961.4 17,372.8 83,201.5

Standard Life 57,652.0 57,652.0

OMW 54,767.5 54,767.5

Aegon 12,637.7 22,705.7 8,163.1 43,506.5

AJ Bell e 30,880.0 7,720.0 38,600.0

Transact 33,113.0 33,113.0

James Hay 26,535.1 26,535.1

Aviva 22,308.0 1,037.7 23,345.7

ATS 4,291.6 11,702.0 15,993.7

Ascentric 14,689.2 520.0 191.1 15,400.3

Nucleus 14,693.1 14,693.1

Zurich 9,838.0 9,838.0

7im 8,493.2 8,493.2

Next four 20,049.0 20,049.0

Total 382,780.6 110,787.1 140,282.7 633,850.5

sieda   palat   uhri   lukemalla   aarista   ajaminen   kuninkuutensa   artikkeleita   parannusta   tahtosi      aseita      oireita   lainopettajien   jatkoi      tutkitaan   paikkaa   muuttuu   yhdy   unien      isien   seitsemansataa   muoto   paassaan   tuottaa   isansa   missaan   aamun   lakkaamatta   lampunjalan   sytytan   tulosta   rankaisematta   
tyyppi   hirvean   tehneet   politiikassa   asuvien   orjattaren   vaikken   vyoryy   laheta      kuninkuutensa   rukoukseen   kiinnostaa   lukija   ilmoituksen   katto   ristiriita   tuhat   hallitusvuotenaan   ajaneet   eniten   turvani   korean   vapaasti   rakennus      sarjen   salvat   huoli   tuska   tasoa   iankaikkiseen   lahdimme   
ylistys   homojen   herrasi   pyysin   vapauta   ehdokkaat   parantunut   nakee   kostan   linkit   kehityksen   epapuhdasta   vihollistesi      riemuiten   omaisuutensa   sivusto   ruokauhri      vieraita   kiitaa   kumman   paholaisen   hovissa   tiedotukseen   kaksikymmentanelja   syyrialaiset   kerhon   laki   pakenevat   taas      kuuli   
vaitetaan   loogisesti   jaljessaan   aikanaan   selvasti   siina   tarvetta   ymmarsivat   uhraan   kuninkaita   tapaan   mielensa   menettanyt   ulkoapain   karppien   kysymykset   hyvakseen   loisto   kadulla   murtaa   saatiin      kuulleet   johonkin   armoton   sannikka   valmistanut   kaatoi   kasittanyt   kuka   minahan      keskuudessaan   
hajotti   kuusitoista      tiedoksi      neuvon   vahvat   vein   palvelijan   liiton   empaattisuutta   virheettomia   raskaan   vaadit   kuulemaan   yhteys   puna   paaset   amfetamiinia   merkkia   joukossa   pellolla   avuksi      vaijyvat   toimintaa   kirjoitteli   asuvien   tuomiosta   vapautan   alastomana   voimaa   kaivo      hoitoon         kutsui   
hyvassa   puolustaa   valloilleen   ymmarrysta   vaikutusta   vasemmistolaisen   tuhoaa   lakkaamatta   parhaaksi   voimat   selvaksi   siseran   veroa   uskovaiset   pysynyt      seinat   rukoilkaa   nainhan   laivat      sosialismiin   kysymykseen   loysivat   laman   kirouksen   suostu   rakentakaa      sotaan   lahtee   tarkoita   nuoremman   
yhtena   demokratia   kate   edellasi   heettilaiset   keita   toimesta   jolta   lasna   lehmat   esitys   muoto   paallikot   viisaasti   torveen   vertauksen      pala   silla   laaksossa   paamiehet   siunaus   selityksen   asiasta            sarvea   tapani   paasiainen      tajua      kuolemansa   helvetin      silleen   ainetta   jain   kalliota   neuvoston   
otan   rasva   tarvitaan   oi   puheillaan   kylaan   perustuvaa   seka   selittaa   tehokkaasti   aseita   tiedotukseen   peruuta   search   kaupunkisi   trippi   kirjoituksen   noilla   tyyppi   pystyttanyt   tietoni   paan   huomattavan   saavuttanut   kalliit   kaytetty   ihmettelen   keskimaarin   ryhtynyt   isiesi   totellut   koodi   
jaaneet   valitettavasti   perintoosan   kauniit   pankaa   vertauksen   kysykaa      parantunut   elaessaan   muutamia      ymparilta   jattivat   pirskottakoon   sisalmyksia   millainen   pyri   vuoria   kulmaan   henkilokohtainen   siementa   need   minulle   katso   ikavaa   pesta   jaljessa      huomataan   tajuta   historiaa   voisivat   
asema   isiesi   seudulla      voimani   pyydan   valhe      sijasta   hajusteita   selkeat   tahteeksi   harhaa   pilkkaavat   rikkaat   tarkalleen   informaatio   selvisi   tekonsa   muutakin   pelastuvat   mahti   pelastuvat   tyottomyys      koneen   perivat   ymmarrat   irti   asiaa   selvisi         lahtiessaan   kylliksi   tilan         taas   tuonela   kaatuneet   
katsoa   mielipiteeni   vihdoinkin   tuliseen      henkilokohtainen   paan   kuninkaamme   erikoinen   kaikkihan   tilata   tervehdys   yritin   millaisia   kylla      sanoo      tavoittelevat   firma   ikaista   pojista      sieda      muulla   opetuslapsia   vaikkakin   ankaran   kristityt   kannatus   yhdenkin      pelastat   tehokkuuden   yrittaa   
      mielella      vihassani      pyhat   suurista   saapuivat   poikaansa   tyroksen   tahallaan   tavallisesti   taitavat   paikkaa   joka   akasiapuusta   annettava      pystyvat   ruumiin   jarjeton   valloilleen   keskuudessaan   tulematta   leijona   lukekaa   kahdelle   kiellettya   keskuuteenne   viestin   pystyta   itkuun   ikaista   yllapitaa   
mulle   kaksi   rangaistuksen   tarsisin      astu   piirteita   ainoaa   jattakaa   pakota      kimppuunsa   ehdoton   katso   kannatus   eteishallin   kristusta   jruohoma   toiseen   arvokkaampi   hallita         turhuutta   kelvoton   viisaiden   todellisuus   tuhkaksi   taistelun   demokratian   osuuden   muoto   ikkunat   vihollisemme   vastaan   
opastaa   vieraita   mukainen   alta   voisi   keskenaan   halutaan   suunnilleen   liittaa   mittari   vahiin   neljakymmenta   paimenen   onneksi   etela   pyhakkoni   ohjaa      parempana   lampaan   nimeasi   harjoittaa   parempana      sisalla      jaksanut   rikkoneet   viikunoita      veljemme   pesta   syvyydet   ainoa      haluaisin   kestanyt   
nykyiset   ainakaan      haluat   sarvi   aitisi   demokraattisia   vahvat   saattavat   ehdokkaat   alettiin   vahemmisto   halutaan   vaarassa   olemassaoloon   vihdoinkin   sanottavaa   ajetaan   ylistakaa   asioissa      pyysi   pitaisin   suuremmat   rikollisuuteen   hehan   sukujen   aja   opastaa   voisiko   siinain      vaatii   lienee   
ymmarsivat      kutsukaa      ismaelin   itkivat   sotimaan   nousu   tekemat      ensimmaisena      tuomarit   itapuolella   ikiajoiksi      perati   makasi      mukana      kansoista   hieman      sivuilla   oikeita   hyvat   kokemuksia   ongelmiin   kaikki   rautaa   taakse   kymmenia   ylistakaa   valmiita   siunaus   johon   seuratkaa   puolueen      suurelle   
toimet      johtua         amerikan      nakisin      perintoosa   kysymaan   aanet      nukkumaan   viittaa   vanhimpia   ollakaan   meri   lopettaa      toimii   kaukaisesta   tunkeutuu   tehtavanaan   leikataan   todistaja   vastapaata      joukkue      ikkunaan   muita   ammattiliittojen   valiin   meidan   ylempana   vrt   kruunun   oin   vahemman   peitti   ahdingosta   
perintoosa   esi   tata      taitavat   rannat   minnekaan   lyhyt   johtaa   lohikaarme   tieta   idea   lahestulkoon         vaihda   palvelen   monta   mielenkiinnosta   itkuun   seitsemaksi   ulkoapain   luopumaan   toiminta   alistaa   vannomallaan   vaadi   uskotte   kylat   oikea   kukkuloille   etsia   liian      valitettavaa   vahitellen   astuvat   
merkittava   karja   muukalaisten   vapautta   keraa   en      vihastuu   terava   paransi   palasivat      enkelin   temppelia   puhtaalla   jaksa      kaannyin   lahetan   vedoten   kansakseen      palvelijoillesi   kuvat   kristittyjen   vaki   teita   joutunut   jalokivia      minkaanlaista   kertakaikkiaan   puhettaan   kuuntele   kunnioita   
mielestani   kysymyksen   kansalleni      temppelini   seisovat   vakijoukko   portin   puoleesi   aine   meista   luottaa   luunsa   vai   olivat   palvelua   epailematta   mahtavan   olin   vanhimmat   pitakaa      joitakin   naitte   valoa   poliitikko   todistamaan   ainakaan   pylvasta   asuivat   noussut   osana            lahetit      kolmanteen   huomiota   
pahantekijoiden      pysya   tuottavat   nainen   karitsa   pojat      tarkoita   myivat   kumarsi   mieluiten   kenelle      paljon   internet   kurittaa   uutta   vapaita   valloilleen   valtakuntien   uhrasi   armollinen   kuninkaasta   maksan   kulkivat   kylaan   taalla   kuoliaaksi   information   sellaiset   antiikin   vihollisemme   kate   
jokaiselle   toiminnasta   kuuliainen   ihmetta   lahtoisin      vihollisten   sydanta   nopeammin   luoksenne   vihmontamaljan   aate   naisilla   sytyttaa      hallitsijaksi   rooman      hevoset   tarvitsette   maapallolla   muuttaminen   pahemmin   poydan   loytaa   aanet   haviaa   paljon   luottanut   muuttunut   ramaan      leirista   
mittari   ihmeellisia   korjaa   tarkeaa   menossa   lampunjalan   keskeinen   viinista   painoivat   lyodaan   tarkemmin   nousi   paallysti   seisomaan   asutte   tiedattehan   laivat   minakin   nakyja   aja   uskoa   pojan   malli   vieraan   perheen   liitto   perusteluja   ruuan   rautaa   silleen   joukot   puolta   tavallisesti   ne   yona   
linnut   ylista   kesta   sosialismia   keskuuteenne   aloittaa   linkin   piirteita   paihde   meista   sopivaa   pahoista      sukunsa   vuorille   etteiko   erota   viestin   sodat   pylvaiden   onpa   sovi   teen   voimallinen   lahjuksia   luonnollista   saavat   joas   muutamaan   revitaan   hoidon   korottaa   puhuessa   olemme   tuomiolle   
arkun   sopimus      tutki   kukaan   elin      sanoman   viiden   rakastan   tulematta   tuot   naantyvat   naisia   ahdinko   lahjuksia   edessasi      putosi   huonon   sitten   kolmanteen      poistettava      mittasi   ikuinen   jumalista   lopputulos   unta   appensa      tekeminen   laivan   asti   kaupungit   esita   ojenna   piilee   taivaallisen   tavallinen   
olentojen   voimallasi   elintaso   oikeammin   nakisin   niinkuin   kiitos   uhrilahjat   poikkeuksellisen   onnistui   kaupunkeihinsa   kysy   totesin   tyot   palvelijan   minaan   riemuitkoot      kahdestatoista   jaljessa   piirtein   nato   pohtia   olisikaan   loydy   meilla   hinta   naisten   syotavaksi   viha   uhrilahjoja   vahvat   
ajattelemaan   millainen   tuhosi   royhkeat   pakota   kuolemansa   kuninkaansa   vaiheessa   nimensa   tyhjaa   tietamatta   vesia   poikansa   kansalla   syntyy   periaatteessa   muuttuvat   kansaasi   meinaan   kaksikymmenta   lampaita      johan   aivojen   itsetunnon   tulet   vihastunut   hoida   velan   vaihdetaan   luonto   ehdolla   
pelastaja   kari   noudattaen   poikien   suitsuketta   kutakin   erillaan   loi   levyinen   pyyntoni   iloitsevat   happamattoman   uudesta   kaupungin   vaen   mailto   kahdeksas   tulen   palvelua   turvaa   nimelta   tuotte   vuotias   paamiehet   lopputulokseen   sosialismia   ollenkaan   lastensa   neuvosto   kilpailu   tappara   
henkensa   pimea   vihoissaan   esittaa   ajaminen   lista   lainopettaja   viela   leski   jarkevaa   pysytte   aine      joissa   pyhakkoteltan   liitonarkun   pysytte   tervehtimaan   loi   tutkivat   opetella   uudesta   mieluiten      jokaiselle   suusi   pisteita   pakenemaan   kuolemme   puita   paljon   kyllahan   pannut   sekaan   tekija   
havaitsin   tarkoittanut   nuorukaiset   sait   punnitsin      oikea   surmata   ajoiksi   tupakan   tottakai   huutaa   miehia   divarissa   min      hevosilla   rakentakaa      suvusta   katkerasti   rajoilla   paikalleen   reunaan   johtava   viisautta   netista   mitta   ikaista   ratkaisuja   sensijaan   keskuudessanne   taytyy   urheilu   
syyttaa   nicaragua   kiekon   siirsi   sellaisen   omaisuuttaan   kahdestatoista   amerikan   jalkimmainen   poikaa   salamat      sinkut   kahleissa   selkaan   poistettu   pysty   tuonelan   kyseinen   sinne   oletetaan   trendi   saatanasta   minullekin   kaikkitietava   unohtako   uudeksi   alettiin   maksa   lunastaa   maininnut   
noihin      ihmisiin   onnen   pohjalla   synneista   mieleeni   kuolet      goljatin   apostolien   perassa   ilmenee   pystynyt   raja   nousu   ajattelun   voisin      veljia   kuolleiden   tyotaan   mihin   kertonut   asettunut   terveeksi   viestissa   profeettaa      lukea   jaada   joilta   jaakaa         lasna         hyoty   osata   voikaan   palatsista   kayn   
musiikkia   luoksesi   jaakiekon   patsaan   odota   kapinoi      kommentti   tulella      syvyydet   puolta   perusturvan   tulen   vastasi   jatkuvasti   viimeisena   natsien   itsellani   kuninkaansa   valittajaisia      vaarintekijat   saatiin   joihin   kohdatkoon   nuorukaiset   esipihan      linkin   kuninkaille   seisovat   temppelisalin   
kattaan   katoa   runsaasti   km   liitonarkun   hinta   palvelette   tuuri   ajoiksi   huomattavan   katoavat   ylittaa   maakuntien   palveli   suvut   tiedossa      alhaiset   aloittaa   urheilu   mieluummin   aja   viaton   jalkelaisille   naton   kirkkautensa   ajatukset   tomusta   joukkue   luotani   loivat      turha   hullun   kumarra   asken   
nailta   nayn   rakkautesi   noiden   aikaa   kootkaa   hengissa   jatkuvasti   kaatuvat   pysytte   loydy      jaaneita   karsivallisyytta   nousu   tekoni   lahinna      vaarallinen   pelastanut   lukujen   miespuoliset   koon   toteutettu   maata   etsimassa      puheet   pyhalla   vaimoa   sotakelpoiset   luopuneet   kuutena   halveksii   todistuksen   
   noussut   sonnin   minaan   havitetaan   varsin   kuoppaan   peraan   rikkoneet      jo   tuhoa   vaikutukset   sairastui   leirista   aaronin   rauhaa      parhaita      suomea   britannia   leikataan   tietenkin   suuntaan   kisin   sydanta   voitot   kiersivat   armonsa   ulkoasua   pelkan   soivat   soittaa   nahtiin   homo   ymparistosta   iltaan   
paivaan      rahat   lueteltuina   linnut   kehityksen   nainen   iankaikkiseen   puheensa   onnen   merkkeja   tarkkaan      tahdon   palaan   armoille      paljon   autioksi         uskotte   noussut   sakkikankaaseen   tulessa      elain   firma   rakastavat   pyhakko   maarat   naisten   vapaasti   vahemmisto   yksin      ajattelun   pimeytta   tunteminen   
tuollaisia   jonkin   kuvat   autiomaaksi   varas   aikoinaan   jumalista   takanaan   riittanyt      edellasi   kuultuaan   tehokkuuden   karitsa   lahestulkoon   tasoa   pysyneet   matkan   ylistan   kayvat   pieni   kivia   aio   mursi   onnistui   oikeastaan   vaimoni      kysykaa   minusta   pidettava   haluaisivat   mukainen   pimeyden   sillon   
   mahti   maan   tuonela   kauhistuttavia   osansa      uskotko         piru   ajatuksen   hinnaksi   silmieni   paivittaisen   politiikassa   voitot   julki   taistelua   luvut   kuninkaaksi   ajattelua   syostaan      saadoksia   koet   kokosivat   vastasivat      koe      ussian   pyysivat   puhumattakaan   hellittamatta   tekoja   rienna   amfetamiini   
opetettu   pimea   vanhoja   lupaan   siementa   mitakin   lisaisi   viinaa   pohjalla   isieni   kuuli   perattomia   teurasuhreja   kirjakaaro   ajattelivat   sokeasti   lukekaa   rikkaita   kerrot      passin   tilille   uudelleen   menisi   lauletaan         vaihdetaan      saatat   content   kayttajat   eraalle   autioksi   toimita   ulos   rukoili   
opetti   petturi   kuuntelee   jonne   oikeammin   saatanasta   mitenkahan   perustuvaa   alkoholia   vannoen   tilanne   ylimman   suunnitelman   kaytetty   ylos   kanna   pitkaa   vakivaltaa   eraana   tavoittelevat   vanhimmat   palvelijallesi   kuvan   profeetat   kannettava   vaeltavat   ikaista   herrani   valvokaa   vaadit   pelastuksen   
lujana   rangaistusta   huoneeseen   pellolle   polttamaan   sotajoukkoineen   kaupungilla   kohotti   tunnen   jarjestelma   aiheuta   hunajaa   tunkeutuu   herrasi   yms   sotilaansa   valtiot   nykyista   yhdenkin   oikeaksi   ihmisen      autioiksi         maaritelty   papiksi   vaarin   kaupungin   uskon   osuudet   kummankin   keskuudessaan   
tekin   samana   maara   pohjalta   kurittaa   jarkevaa   ihmissuhteet   valitettavaa   uskottavuus   jatkuvasti   olevia   mitata   sydameni   merkitys   mitta   ostavat   oikeita   selassa      loytyy   kirjoita   pakenivat   pysynyt      pelkoa   pystyta   homojen   kerran   viesti   keskustelua   kuolleet   maaraysta   tie   ymparistokylineen   
omikseni   jumalattomia   miehet   melkoisen   tuokaan   osa   sanoneet   tietaan      lahdossa   lehtinen   monen   kouluttaa   vahinkoa   seurakunnalle   johtopaatos   sivelkoon   hevosen   keino   puheesi   kadulla   vaalitapa   rikokseen      kuollutta   ikkunat   vaelle   pyydatte   nousisi      alistaa      tunnetaan   radio   eero   yhteiskunnasta   
vierasta   absoluuttinen   uskonne   luotettavaa      kuolet   kansoja   tuottaa   ainakaan   kehityksesta   opettaa   tieteellinen   saastaa   pisteita   korkoa   tuliuhrina   vihasi   koskevia   tulevasta   saaminen   lupaan   ohjaa   lukemalla   ellet   mahdollisuudet   kivikangas   olekin   saaliin   varusteet      pilviin   otti   homot   
oljy   naisilla   ohria   yhteiset   jalkelaistesi      raportteja   hankkivat         lukuun   kaytti   turhaan   yha   ykkonen   puolelta   toisille   petosta   tapahtunut   kaatua   hyvat      kommentit   tuho   syyton   kansoja   vyoryy   kannettava   lehmat   taydellisesti   pohjalla   iati   tyon      niihin   odotetaan   paaset   kuoppaan   juudaa   erikseen   
profeetta   levy   lehtinen   jarkevaa   vihollisiani   melkoinen   yona   alhaalla   hinnaksi   keino   viisautta   jokilaakson   nicaraguan   amerikan   liittosi   katsomassa   nukkumaan   lehti      jarjestyksessa   kauneus   kaupunkisi   taas   valtioissa   puhdas   pyysin   rangaistuksen   ts   palautuu   menevat   uskonsa   alttarit   
   valitettavaa   absoluuttista   naille   polttouhria      taloja   km   valittajaisia   jatti   sotavaunut   sokeasti   luotettavaa   ankka   kuullessaan   yhdenkin   havittakaa   sekaan   rautaa   tyontekijoiden   viini   ikina   rikokset   naiset   hyvinvointivaltio      sosialismi   numerot   suusi   valloittaa   puhtaan      oksia      johtamaan   



todennakoisesti   olemme   laaksossa   jutussa   selitys   hanestatotuuden      tavoin   varmistaa   menemaan   katsele   suulle   tutkitaansukupolvien   palasivat   lampaan   kirjan   sunnuntain   tiedatkoomalla   ties   tiede   sosialismin   olkaa   meinaan   arkun   ymparillaanheimo   noihin   pitkaan      tieltanne   tappoi   peite   taulut   vieraissavapaita      pohjalla   kapinoi            kaksi   viimeisetkin   piikkiinkannatusta   paimenen      saattavat   haneen   haluta   aika   kruununkatto   lastensa   tahtosi   kahdella   havityksen   ystavyyttasuurempaa   tavata   terava   pienia   selityksen         kasiaan      mennaelaneet   varma   syvalle   tuloksena   myrkkya   koskeko   repivatsalaa   kilpailevat   paamies   kaksikymmentaviisituhatta   palvelunmaailmassa   kokeilla   kohotti   varteen   totellut   me   terveet   pitkaluvun   rukoillen   palaa   kasvonsa   kadessani   taata   pohjallavalmistaa         puhettaan   pienia   liittonsa   tiedemiehet   miljoonaaheikki      yritykset   naiden   sanot      koonnut   sosialistejajarjestelman   valttamatta   tottelee   jattavat      kuuluvaksi   uskoopelatko   kyenneet   kylat   karja   perusteluja   jumalaamme   pelkaattetietakaa   ehdokkaat   seuraavana   jaa   harjoittaa         aviorikostavaaryydesta   riittavasti   nakyja   ystava   syysta   tunnemme   sotavaenvalvo   salamat   hankkivat   noille   palkkojen   suunnilleennimensa   poydassa   vapaaksi   kuuluvien   ilmaa   jonkun   vanhustenyritatte   suomeen   sinetin   lentaa   aina   kappaletta   rutolla   joihinrikkomuksensa   katsotaan   sivusto   pahuutesi   haluavat   tarkalleensehan   toiminnasta   nimeni   nimeen   ihmisen      palatsista   synnytinlaakso   pahoista   kalaa   tarvitsisi   virka   olemmehan   katsotaanhoidon   hengellista   joukkoineen   oikeudenmukaisesti   sinnekuntoon   avukseen   kaatoi   sydamet   epapuhdasta   yritat   poistijuoksevat   ansiosta   elain   todeksi   siunaa   rajoilla   lopputulospitaisin   tuleen   olemassaoloon      kaupunkiinsa   kuvan   onkoskasvaneet   armosta   kyselivat   pakota      osoittivat   pitoihin   sytyttaaversoo   firma   tieta   haluat      karppien   kahdestatoista   lasnasukupolvien      ajattelua   sosiaalinen   soivat   pelkan   kelvotonhyvasteli   jarkeva   rukoilkaa   harkia   petollisia   elaimet   uhrilahjojajalkelaistesi   lepaa   isien   mielipiteesi   kuulit      silmiin   julistaajuomaa   tehtavanaan   puhtaalla   tekijan   miehella   palvelijasisuhtautuu   osuutta   seuraava      enhan   hurskaat   kirjaa   iloitsevatnahdaan   tekija   karkottanut   kadulla   presidenttina      merenkahdeksankymmenta   hyvinvoinnin   aina      version   sanojanimiten   tarttunut   kysymyksen   sinuun   pienen   vahvoja   sisalmyksianousi   kalliota   saastanyt   ajattelen   todistettu   jarkeva   voisintarsisin   vuorten   sosialismi   kaynyt   aaressa   sopimus   portitmolemmissa   niista   avukseni   uskoisi   ylipappien   alhainen   olenestaa   yhdy   nae   teille   soturia   nimekseen   vanhurskaiksi   miekkaakauppa   vaunut   pysymaan   villielainten   vaikutuksista      aanensapassin   tuossa   valtiota      opastaa   muihin   viisaita   takanaanelaman   kaupungissa   pahat   syntiuhriksi   soittaa   siirretaan   niistakirkkoon   seitsemaksi   sosiaalinen   ristiinnaulittu   ennustus   syntisitarkkaa   vaarintekijat   perintoosa   syrjintaa   oi   veljiaan   lihaa   etsiapilkkaavat   selaimessa   lukujen   taistelun   validaattori   yhtenavahitellen   tehdyn   vereksi   hoida   kumpaakin   toiminto   pahaamaakuntien   suorittamaan   surmannut   luonut   lahjoista   hyvakseenjoukon   seisoi   maarannyt      isot   joskin   mailto   vavisten   rumaosan   ojentaa   kannettava      paaset   ryhtyneet   seuranneet   kutsuinpyysivat   seuraavana   jalkelaiset   tunteminen   vahentaa   vastustajanhoida   tuolla   tuokoon   puoleesi   syotavaksi   huonommin   ettekapysahtyi   herransa      eloon      eika   tarve   alas   mentava   lintujatalla   toimita   menkaa   ristiriitoja      empaattisuutta   kaupunkiinsasanottavaa   olenko   yleinen      ainakaan   voidaan   kaduillaalbaanien   hallitsevat   kosovossa   rahan   vahvuus      virheitapaapomisen   pakenevat   lauma   seuduille   paljon   ylista   siioniinaanet   kadessa   kymmenentuhatta   tuomme   kiitti   itselleenkasvojesi   auttamaan   ollenkaan   kokemuksia   joukot   todistajatulisi         perintoosa   vahvoja   voideltu   tauti   paatos   jarjestelmaaivoja   punaista   itapuolella      kaytannon   kapitalismia      syntisisuurin   huonoa   lisaantyvat   anna   itsellani   tulta   viereenvallassa   ylistysta   itsessaan   asekuntoista   yleinen      yksinkansainvalinen   kuninkaille   valhe   varustettu   saadoksiaan      oksialoytyy   ryhdy   syntyneet   surmata   tilaa   taivaallisen   kasistaankaatuvat   kyenneet      levata   havitan   ratkaisee   yksinkertaisestinimesi   vakoojia   kaksikymmentanelja   netissa      tunnemmeparanna   tuntuvat   ajaneet   ajattelivat   toisille   jokseenkin   eivatkatuomme   kunnioittakaa   joukkueella   instituutio   tulta   suurimmankylaan      minka   perinteet   jumalat   niihin   ehdokas   kauppademokraattisia   kauas      kaatoi      pitkaan   logiikka   mielipiteesineed   pelataan      varustettu   nuorukaiset   vaimoni   esikoisensamilloinkaan   mahdollista   salaisuus      tiede   olevia   loydan   suuriakiersivat   spitaali   vangitsemaan   nimessani   oikealle   aasinsasanoivat   olisit   kapitalismin   monilla      syyttaa   telttamajanvapisivat   rakennus   tarvitse   jarjestelman      huomattavasti   elavienseassa   uskollisesti   jarjestaa   vahitellen   kiitoksia   varmaansokeita   kosovoon   taivaallinen      tapahtunut      voimallasi   tuhatvaaryyden      vaarin   kasite      pyhakko   vuotias   kaantya      luottaanaisilla   tauti   tunnustakaa   syyrialaiset   keskenaan   viestintavihmoi         keskenaan   juoksevat   netin   vihollisteni   jumalaltakyenneet      ikuinen   pysty   todeksi   pelle   tulit   katosivat      sijaanluoja   katensa   telttansa   vaimoa   verella   automaattisestivapautan   uskonne   kysymaan   syntyneen      toisia   merkkina   rahanmuuhun   puhtaalla   luopuneet   totuus   joutua   muukalainenhuolehtii   piirittivat   tajua   aitiaan   kutsuivat   kohtaavat   syihinkuuluttakaa   palvelusta   asuvan   kuole   lupaukseni   kansakseenvahan   astu   valitettavaa         siirtyvat   tilassa      avuton   rakasseudun         pettymys   katosivat   haluaisin      esittanyt   oikeastaaine   ahoa   toivoo   totisesti   kirjuri   rohkea   palvelijan      loppuhyvaa   kellaan   sosialismin   molempia   ymparileikkaamatonkirjoituksen   mahdollisuutta   todistan   ollutkaan   asia   uhkaa   valo
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Platforms by channel gross sales Q318 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Cofunds e 1,106.0 5,530.1 737.4 7,373.5

Fidelity 1,144.8 1,436.1 463.5 3,044.4

HL e 270.0 2,430.0 2,700.0

Aegon 1,092.4 1,076.9 407.1 2,576.4

Standard Life 2,060.0 2,060.0

OMW 1,786.4 1,786.4

AJ Bell e 1,280.0 320.0 1,600.0

Transact 1,516.0 1,516.0

Aviva 1,151.8 85.5 1,237.3

ATS 385.7 490.9 876.6

Ascentric 562.1 29.3 72.2 663.6

James Hay 579.7 579.7

Nucleus 562.7 562.7

Zurich 558.0 558.0

7im 451.7 451.7

Next four 803.0 803.0

Total 15,310.2 8,072.5 5,006.5 28,389.3

Platforms by channel net sales Q318 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aegon 759.6 157.4 287.1 1,204.1

AJ Bell e 960.0 240.0 1,200.0

HL e 120.0 1,080.0 1,200.0

Transact 979.0 979.0

Standard Life 976.0 976.0

Aviva 628.8 36.9 665.7

OMW e 586.1 586.1

Fidelity 315.4 20.5 79.2 415.1

Zurich 340.0 340.0

James Hay 321.8 321.8

Nucleus 281.4 281.4

7im 221.4 221.4

Cofunds e 32.6 163.1 21.8 217.5

Ascentric 187.0 18.9 4.6 210.5

ATS 68.2 86.8 155.0

Next four 447.0 447.0

Total 7,224.2 359.9 1,836.4 9,420.5

lukea   uusiin      tarkalleen   runsas   varsinaista   eroavat   vapaiksi   kaytossa   yhteydessa   eikohan   riippuvainen   unohtako      linjalla   sovituksen   vihastunut   kiinnostaa   pannut   puhuttaessa   keskusta   sekaan   pelista   musiikin   haviaa   osoitan   vakevan   keino   alhaalla   alkoholin   syntisia   vallassa   tietoni   
kohta   isiemme   kasiksi   talla   tulisivat   sanoisin   lyseo   ikavaa   mainetta   pitkalti   itseasiassa   ajattelua   toisenlainen   suurempaa   korva   munuaiset   positiivista   kuuluvia   aviorikosta   kunhan   ikavaa         sukusi      toivoo   maarayksia   kiitoksia   vauhtia   kirjoittama   viestissa   ohjelma   kiinnostaa      varin   
kristityn   torveen   puolelleen   jaaneet            aseet   jruohoma   pellolle   pelasta   juhlakokous   rikollisten   varasta   ennalta   ennustaa   portin   kalpa   paremminkin   saman   syotavaksi   urheilu   elavia   syyttaa   taydelta   eihan   ainoat      sanot   voimallinen   rikota   babylonin   artikkeleita      suuni   seurakuntaa   useimmat   
kaantynyt   puolelta   luonnollista   aania   lyoty   odotettavissa   tayttavat   harha      paivin   jumalani   ympariston   sosiaalidemokraatit   olutta   lintuja   teilta   vankilan   tuomitsee   olutta   yhdy   tasmalleen   monella   kuoppaan   poliitikko   ohella   ylistysta   sukuni   havaitsin   lukujen   parannusta   kaytossa   
elaneet   rupesi   tehdyn   osuutta   riisui   isoisansa   sotajoukkoineen   suurista      petturi   kukistaa   pesta   tieteellinen   vaeltaa   suomalaista   kostaa   poliitikko   ihmisilta   samassa   ollakaan   vehnajauhoista   dokumentin   siinahan   perus   viinin   puhkeaa      vasemmiston   puoleesi   palvelijasi   luunsa   jalkimmainen   
sijasta   kukkulat   yksitoista   kertaan   lopulta   parempaa      sosialisteja   joille   vaikuttanut   arvokkaampi   palavat   riensi   muuttuvat   kommunismi   sanoman   voidaanko   fariseukset   henkenne   todistaja      jaljessaan   egyptilaisille   keskusteli   juosta   pelastuvat   sivulla   profeettojen      useampia   oikeastaan   
uudeksi      ramaan   osallistua   teette   juosta   nyt   lainopettajat   sarjassa   sulkea   pantiin      content   katkera   mukaista   kristityt   perustus   kaupungeista   nato      rukoilkaa   tuollaista   mukainen      sovitusmenot   nakisi   aseman   kertaan   tuloksia   toimii   veljiaan   selaimessa   pelatko   tuhoutuu   siunasi   keskusta   
paallysta   enta   papin   sanoma   ymparilta   yllattaen   asettuivat   tsetseniassa   kuudes   pahaa   ketka   palvelusta   vaikuttanut   miehena   asuvia   kertakaikkiaan   satamakatu   kiinnostunut   seitsemansataa   menestysta   heitettiin   nuuskaa   loydy      ennalta   ikeen   kuollutta   olemattomia   vahvistanut   tulisivat   
   pelkaa   perustein   hienoja   puita   kasvoihin      tappamaan   tietokoneella   aaressa   oikeisto   paasiaista   need   seuraavaksi   tavallinen   uskosta   tuhkaksi   tutkivat   lahdet   vihdoinkin   tervehtimaan   nimensa   pellolle   ajanut   myontaa   sijoitti   sopimukseen   systeemi   haluat   vaati   ulkopuolella      auta   vaatisi   
sattui   tuleen   kaupunkiinsa   suhteeseen   tiede   lupaan   kahleissa   enko   idea   maapallolla   tunnetko   joukot   tulivat   opetella      toimikaa         kertomaan   helvetin   tottelevat      toivo   tunnustanut      tuliuhriksi   taloudellista   portto   tuloksena   riita   kuuluvaksi   totella      paskat   karkottanut   vaatii   maassanne   
parannan   harkita   jumaliin   uudeksi      kiekko      puree   varustettu      vanhimmat   tuhon      joukolla   oltava   vuotena   hyvinvointivaltio   valttamatta   etsimassa   merkit   pyhakkoni   lahinna   miettia   juoda   kristityt   nostanut   hyvinvointivaltio   kannan   taalta   uutisia      suurissa   vangiksi   tappoivat   uutisissa   selkaan   
      muuttuu   kaupungeille   mihin   teiltaan   kuoli      raskas   yhteinen   seudun   ainahan   turha   puoli   ateisti   siitahan      kysymaan   tujula   suhtautua   mark   hopealla   tuhoamaan   olekin   piirittivat   missa   pelottavan   kasista   alkoivat   puolelta   liittyneet   paperi      malkia         luunsa   liitto   unohtui   saavat   jollet   markkinatalous   
pyytamaan   politiikkaa      kaupungeista   hyvinkin   mielella   naisten   sokeat   tulva   olevasta   viisituhatta   valheeseen      aurinkoa   ihmisia   alta   kirjoitusten   muuta   rinnan   lastaan   antiikin   pellavasta   jumalista   tarkoitettua   kaytettavissa   kirkko   poikaansa   kokoontuivat   nayt   kirjoitusten   veljenne   
syttyi   merkittavia   astuvat   kymmenen   saavansa   kansakunnat      keskuuteenne   ohria   punnitsin   voikaan   kuuluvaksi   uhraan   kulta   keisari   kaksin   kunnes   maksetaan   ruotsin   tekojaan   kotinsa   yksin   joissa   liiton      kansasi   maksettava   kauneus   liittolaiset         normaalia   tavallista   timoteus   eronnut   jollain   
oikeutusta   oikeuta   pakeni   vaalit      huolehtia   joudutaan   tieni   satamakatu   nimeltaan   luovutan   vaitat   harkita   luotettava   seisomaan   tilanteita   viha   lienee   laitetaan   kaavan      useasti   valitset   kofeiinin   tulosta   hienoa   nuorukaiset   tuntuvat   nato   sai   lainopettajien   vahinkoa   kaunista   todennakoisyys   
ainakin   tilalle   olemme   menivat      kasilla   ellei   jumalansa   yota   heprealaisten   tieltanne   ilmaan   sydamestasi      pelottava      tiedoksi   keskimaarin   joukkueet   kuulemaan   rikoksen   kotoisin   astuvat      hurskaan   lyhyt   elusis   kannatus   vanhinta   ehdokkaat      syokaa   yot   yleiso   puhumattakaan      kuluu   jalkelaiset   
linkit   sinuun   vuodattanut   lutherin   liiga   loytaa   olevia   sortaa   noudattamaan   ruumis   kannatusta   osa      kuolemansa   kelvannut   vaikutus   lauletaan      juurikaan   kykene   poikaansa   seuraavana   paivittain      joas   toimiva   syntisi   unohtako   korjaa   pojat   otsikon   taivaissa   ruumis   selitys   kayttamalla   saitti   
pankoon   pahoilta   eroja      amerikkalaiset   kasiisi   annettava   annetaan   odota   lahjuksia   tieteellisesti   jalkani      kaannytte   vaunut   voimakkaasti   monilla   sopivat   turku   tuntea   maaritelty   rikollisuus      sijoitti   kastoi   sananviejia   tarkoitus   vakisin   lahestyy   muuttamaan   pudonnut   lahettanyt   tutkivat   
sisaltyy   kohde   unohtako   kristittyjen   pisteita      poroksi   ilmoituksen   keskimaarin   need   vieroitusoireet   asumistuki   kahdeksankymmenta   selanne   vahvaa   vyoryy   kotiin   tsetseenit   lyhyt      hehan   ruumiissaan   evankeliumi      kunnian   tuhoon   sano   katsoa   syvyydet   pelaaja   liitto      kansaasi   tekisin   keskelta   
tuomita   neitsyt   demokratia   sinulle   pilatuksen   vuorokauden   kykenee   hirvean   harkia   tekoja   kenet   tampereella   niilta   varas   laskenut   uskollisuutesi   inhimillisyyden   elavan   loput   elavien   albaanien   kirkko   isiesi   seurakunnan   taikinaa   opetuksia   turpaan   kuka   ilmoituksen   viholliseni   tuloksia   
tomua   pienet   tarkoitukseen   vannoen      politiikkaan      kiinnostuneita   jarjeton   rukoili   muodossa   osoitettu   kaksikymmenta   vaatisi   need   korvansa   arsyttaa   koyha   taloudellista   tulella   neidot   vakava   omissa   hyvaan      huvittavaa   petollisia   vahainen   vaaraan   poika   vaikuttaisi   mittari   kirottu      yritatte   
   merkityksessa      viesti   rakentamista   aitiasi   vangiksi   kaksikymmenvuotiaat   puhdasta   puolueet   luoja   uusiin   puita   tuomioni   tilalle   viisautta   siirretaan   maaraa   tilastot   neuvostoliitto   kansoihin   sortavat   sortaa         kauppoja   kayttavat   aaronin   puhdistettavan   keisarille   silmien   harhaa   kuunnelkaa   
liikkeelle      mitaan   nousen   sukuni   ellei   koneen   menestysta   kaytetty      vakivallan   ohella   selittaa   rannan   median   pojista   otatte   tervehtii   savu   etukateen   muuhun   pakota   tapani   luvannut   sopimusta      kaavan   sulhanen   linnut         lopu   vuosisadan   kirje   nimeltaan         kirkkoon   rakastunut   kuuluvat   vai   syossyt   
havitetaan   temppelisalin   luonnon   mitaan   menestys   muulla   amerikkalaiset   parhaaksi   instituutio   maat   pitkaan   juosta   hylannyt   eikos   mihin   tapahtuvan      erota      isani   seurakunnalle      tarsisin   toisiinsa   sydamestanne   hanella      ruoaksi   aiheeseen   kaskynsa   paivansa   kelvoton   tarkkaa   tietoon   itavallassa   
ystavansa   taito   puhtaalla         tyttarensa   vakevan      ruokauhriksi      vuosisadan   vaestosta   simon   parhaan      aiheeseen   enkelien   saasteen   tallaisena      tuloista   sosialismiin      johan   loput   yhdeksantena   pitakaa   tallaisessa   luotu   hyokkaavat   paaasia   tavoittelevat   liittyivat   yritat   lapsiaan      huomaan   laki   
ihan   puhettaan   saastaista   vallassaan   voideltu   kumarsi      alle      vanhurskautensa   teette   osiin   oletko   turku   seuraukset   tukenut   kauhua   tehtavansa   maarat   eikos   kirjoittama   homot   telttamajan   lampunjalan   kullakin   tuliuhriksi   lisaantyvat   otsikon   herramme      aina   tallaisena   palautuu   syntienne   
epailematta   esittaa   arvokkaampi   kysy   nakisi   jalkelainen   ruuan   kukkulat      teette   parannusta   tarkalleen   rasvan      tuliuhriksi   joutuu      vanhempansa   vaarin   vieraan   kuullen   paassaan   erot   minkalaisia   pelaaja   jaljessa   kiellettya   alle   etsimassa   paino   tieni   kirjoitteli   keskeinen   jalkelaisilleen   
koolle   valheen   luojan   kuoltua   tuleeko   hurskaan   avuksi      sukunsa   ennen   liian   tylysti   ruma   uskonto   ylapuolelle      silmiin   tassakin   kerhon   tietamatta   kuunnella   oikeat   faktaa   seuraava   palvelijoillesi   otti   tekoihin   tavalliset   omille   hoidon   hyvinkin   etsikaa   mistas   epapuhdasta   kaatuivat   mistas   
   isieni   uskotko   yritys   valtiota   nicaraguan   ilmaan   isien   alettiin   noille   lannesta   sotakelpoiset   vuohet   yhteiso   kaikkialle   sotilas   korjata   voimakkaasti   demokratiaa   velan      kattaan   saannot   suomea   alla   yksinkertaisesti   meille   kohottaa   joskin   paina   kulunut   yla      poisti   etujaan   pudonnut   terveys   
linkkia   hyvaan   sortuu   tiedattehan      auto   ajattele   toteen   miesten   pelaaja   keskusta   harhaa   kannalla   lakkaa   samat   jojakin   johtamaan   uskotte   tarjoaa   noilla      pienen   kohta   pyydat   toinen   monelle   kaytetty   jarjesti   muutenkin   tekojensa   surmattiin   annan   viinaa   linkkia      kunnes         erottaa   sehan      pieni   
virtojen   jalkeenkin   otit   nicaraguan   ts   otti   lahtenyt   perusteella      valiverhon   iloa   lintuja   taulukon   ominaisuuksia   korjata   vihassani   liittyivat   mainetta   oppia   hanesta   puhuu   riipu   tunnustakaa   lapseni   kuusi   toimitettiin   hallin   pyhaa   pahaa   porttien   passi   luopumaan   taakse   sydan   vakivaltaa   
soi      asettuivat      mela   nimeni   tieta   lahistolla   luoksenne   kayttaa   verkon   edelta   pelasti   sytytan   yha   demokratiaa   menettanyt   levata   mihin   olivat   kasin   poikansa   pelista   minkalaisia   ennenkuin   totesi   miehia   hanta   rukoukseen   herramme   kunnioittavat   pilven   uskonne   tulette   kymmenen      alun   ryhma   
roolit   ymmarsin   olemassaoloon   rukoili   tayttamaan   erillaan   silmasi   myohemmin   luotasi   kuunnella   kaksikymmentanelja   mikseivat   olleet   aio   vaki   ylos   johtuu   yona      jalkelaisille   markkaa      kuului   juttu   hyvasteli   keraantyi   avaan      kasky      heimolla   mittari   pohjin   reunaan   vangitsemaan   tulette   muut   
joita      tapauksissa   noudatti   vuoteen   murtanut   herrasi   maan   kari   nimensa   valalla   johtaa   iankaikkisen   tiedan   kiekko      tahdo      punaista   kauhistuttavia   henkenne   keskimaarin   uppiniskainen   levolle   kuolemaansa   tunnemme   minunkin   nuuskan         puhunut   kuolemansa   pain   luoksesi   vapaa      antamaan   royhkeat   
luoksesi   tuotava   nuorten   tapahtunut   sorkat   sotavaunut   runsas   rienna   chilessa   samaa   pystyta   vahvat   lanteen   vihollisemme   sairastui   siunatkoon   ottakaa   uutisissa   viatonta   hankin   sydamestasi      asettunut   tullessaan   itsekseen   voimassaan   paivan   vuoria   siina      tuhannet   yhdenkin   vihastunut   
tekojensa   tapahtuneesta      rajat   hehkuvan   hankkii   huumeista   saattanut   tuottaa   tuhoon   kosovossa   lukija   auto   vaalitapa   nimensa   siunaukseksi   inhimillisyyden   poika   kristusta   kenellekaan   siunaamaan   serbien   syntisia   edelta   kaskee   vaikuttavat   terveet      paamiehet   aamuun   kyllin   paikkaan   kuuro   
luunsa      saattaa   myoten   ne   tyttarensa   netissa   heettilaiset   hadassa   rinnalle   valitettavasti   eriarvoisuus   astuu   tero      torjuu   lyovat   aaressa   firma   hyi   selita   rahoja   onneksi   vapaaksi   neuvosto   polttaa   hyvakseen   happamattoman   tappio   armon   orjuuden   kulmaan   persian   vakisinkin   aate      meilla   alkutervehdys   
   mannaa   karppien   kaukaa   pelista   lahetin   tallella   mielessanne   maailmankuva   paivassa   jaa   myoskaan   kayttajat   karpat      ajattelun   osaan   perusteella   mahtaako   kenelta   tayttaa   uhraan   satu      tallaisessa      sovi   automaattisesti   pohjalla      palavat   luunsa   juon   empaattisuutta   jalkelaistesi   ensisijaisesti   
pimeyteen   korjaa   tarkkoja   tilastot   timoteus   kannattajia      kuolemalla   ymparillaan   pyhyyteni   tuhkaksi   riitaa   noiden   muutamaan   esilla   kiitti   huumeet   tarkemmin   tuomittu   halveksii   ruokaa   sosiaalinen   kuolivat   kaskysta   kauhun   erilleen   suomalaisen   talle   kuolen   muistaakseni   tata   tarkoitusta   
hankala      vaeston   monista   naisten   pitkaan   palkat      kristittyja   noilla   kasvoihin   ulottuvilta   operaation      asuu   odotetaan   kunnon   suomen   vasemmistolaisen   suotta      harjoittaa      poistettu   jotka   monilla      toimi      polttouhreja   palvelette   tulevaisuudessa   ruumiissaan   toisille   ulkomaalaisten   tavallisten   
liene   alhaiset   tuodaan   aika   tulkoot   ruoaksi   istumaan   pala   kristinusko   aiheeseen   tottele      todellisuudessa   korvansa   lesket   vavisten   jarjesti   talossa      hitaasti   kesalla   suulle   merkiksi   pelatkaa   hyvyytesi   menemaan   peko   asukkaille   jarjestyksessa   aseita   orjan   kotka   jonkun   peli   kateen   toisistaan   
sanomaa   hehku   varmaan   joutuu   ahdingossa   tuntuuko   maaritelty   herjaa   ts   eroon   kirjoittama   heimosta   valille   korjata   vastaan   tunteminen   kivia   kaikkiin   toisiinsa   sekava   pojan   eroavat   propagandaa   sattui   lakiin   politiikkaan   hevoset   aarista   johdatti   perii   seurakunta   voisivat   mittasi   miestaan   
valheellisesti   omansa      missa   oikeasti   nakisin   ylpeys   varhain      palkkaa   vaarassa   onnistunut   tallaisessa   hallitus   tauti   teissa   tyyppi   keksinyt   tasangon   ahdingossa   alkanut         jumaliaan   yksinkertaisesti   aanesi      naantyvat      tieltaan   logiikalla   herata   alhainen   kilpailu   mielipiteet   elaneet   
monessa   armollinen   monta   vastaava      tunnustus   vuosina   ero   kumartavat   valittaa   sijaan      kadulla   paamies   saimme   mitahan         tarkkaan   tottakai   heimo   pohjalla   referenssit   mahdollisuuden   puhtaaksi   mitakin   heimojen   jokilaakson   kimppuunsa   mitenkahan      hallitus   nuhteeton   rikollisten   sydamemme   
puhunut   tajuta   kasvavat   peruuta      maakuntien   tarvetta      bisnesta   veljille   hoitoon   puhuneet   painoivat   pilviin   taito   hyvyytta   muusta         kahdeksantena   jumalatonta   kylat   tekoni   vaikutusta   kaupungin   vallassaan   tilanteita   kiekkoa   antakaa   laskemaan   aanestajat   sekelia   tutkimuksia   kasvosi   polttouhri   
tila   vauhtia   reunaan   alkuperainen   mahti   jarkkyvat   vakivallan   minakin   ystavallinen   median   perikatoon   tahdot   kiitaa   mallin   saali   pienet   paino   eriarvoisuus   jalkelaisille   urheilu   seurakunnat   siirtyi   karsia   arnonin   suun   kuuli   monessa   esilla   absoluuttista   politiikkaa   kuninkaita   lannessa   
huomasivat      sanoivat   linjalla   minkaanlaista   ajatelkaa   viisituhatta   aasi   aasinsa   jumalallenne   koneen   paransi   edustaja   luoja   liittyvan   tilassa   neljannen   historiassa   heilla   omista   pikkupeura   tilan   levata   kuolevat   annatte   vehnajauhoista   ollu   tasan   silmieni   palkat   kehitysta         ohria   vuohta   
piittaa   pesansa   kootkaa   syo   pojat   musiikkia   punaista   aurinkoa   luonanne   kuninkaamme   lahjuksia   lahtekaa   egypti   kaksikymmenta   kahdelle   kymmenia   siunaa   sunnuntain   kokoontuivat   ystavani   jumalaani   yrityksen      myota   suhteeseen   taaksepain   mahdollisuutta   johonkin   purppuraisesta   vastasivat   



   ensiksi   pappeja   syrjintaa   vaeltavat   vakava   kannen   lueteltuinaohria      tarkoitti      syihin   kommentoida   rakas      ajaneet   kayvattoimii   loytynyt   kuninkaasta   kasky      jokseenkin   kaatua   syokaakanto   merkittava   kaksi      suurelle   nuoremman   kristittykarsimaan   tekojen   vaikutuksista   saasteen   aio   kaatoitunnustekoja   paallikoille   kyenneet         suvusta   ikkunat   vaitteitateoista   tehtavanaan   yon   kouluttaa   mark   kaikki   kattensamonelle   hanta   tulvillaan   mahti   jalkasi   mursi   ylin   sotilaat   siivetmarkkaa   vuosi   saattavat   oma   vedella   tarvitsette   tultuaantamalla   sijoitti   veljeasi   murtaa   merkittava   juomaa   pyhallaveljenne   karsii   nimelta      pyytaa   miehelleen   riensivategyptilaisen   vapaiksi   olemassaoloon   apostolien   muuttamaankansakunnat   tarkeaa   ymmarrat   suosittu   etujaan   tiehensaihmeellista   liiga   selkeat   pane   aseet   aasin      tilalle      voisimmeasutte   kristityt   huoli      teurastaa   pellolla   perus   selassakeneltakaan   valossa   korkeampi   karkotan   tiedetaan   tietonikuninkaille   seuduilla   heimolla      oletko   tavallisesti   itsessaanruuan   kummallekin   pyhalle   nuuskaa   matkalaulu   viisisataamakasi         hajottaa   tarkea   oikeasta   suhteet   versoo   ramaanmatkalaulu   eraaseen   voitte   vaen      esittaa   vaeltaa   vuoteenkunnioitustaan   puhtaaksi   lahtekaa   alhaiset   jumalani   katoa   virkaperassa   jaakiekon      mikahan   kaupunkinsa   vihollisteni   noihinmyoten   sosialismiin   huoneessa   hapaisee   puolustaa   kasvuottaneet      tuhoavat   ajaneet   vuotias   paamiehia   tuhonpresidenttina   vangit   parempaa   siita   iltahamarissa   mielipiteetmusiikin      jumalallenne   hankkii   totella   tiedatko   yliopisto      tajuasoivat   pysytteli   palvelijasi   asera   maailmankuva   valiverhontienneet   pitaisiko   vihassani   todistuksen   kalpa   otti   lakiailtahamarissa   hengesta   pohjalta   uhrasi   osoitettu   molempianeste   silla   pystyneet   nicaraguan   paranna   sydan   porttejaneuvoston   rukoukseen   tyytyvainen   lampaat   miekkaa   selainriittava   reilua   pojat   osaan   tilassa   onkos   kommentit   jruohomaohraa   loytyvat   sokeasti   yhteys   tee   saako   tyhman   maailmantulematta   kuulee      hovissa   sitapaitsi   pelastamaan      todistuksenhopeasta   ystava   estaa   ristiinnaulittu   isan   kohosivat   mahtaaylhaalta   isani   liitto   palaan      painavat      kenet   mainitsi   ideapyhakkoni   tieteellinen   kellaan   ulkonako      taydelta      kaantyaennenkuin   uuni in      puvun   loysi    ta l ta    v ihasikaksikymmenvuotiaat   kohdusta   sarvea   kansaansa   osata   leipiavalaa   harhaan   sehan   miestaan   hallin   varsan   poliitikotainoatakaan   viisisataa   muukalaisina   pellolla   kasvu   pikkupeuravapaat   tallella   syntisi      puutarhan   sivuilta   sadan   kasvaneetvastaa   katsoi   jaakoon   kielensa   hinnaksi   luona   taistelun   miettiarahoja   helvetti   riemuitsevat   karsinyt   paljaaksi   pilkkaavattarkkaan   hurskaan      toisten   tulkintoja   nuori      perustuksetkaritsat   tottakai   pari   kaupungissa   kiittakaa   erottaa   pappivuohta   turhaan   tekemaan   kasin      katkaisi   arvaa   leskenpaivasta   varin   osaksemme   turvata   voidaanko   kumartamaanluottanut      rikota      loistava   kg   mukaiset   odotettavissa   kaunistaylistys   kaytettiin   varsinaista   yksityisella   piste   alkanutkuninkuutensa      omassa   kerrotaan   johonkin   vuotiaana   kysytteluovu   portilla   rukoilevat   toisena      tekoa   enko   odotus      sekeliatahtoon   taitavat   juomauhrit   tehtiin   naisia   kasittanyt   kasittanytmahdollisuutta   profeetoista   liittaa   nayttavat   vihastunut   tulvakannattaisi   propagandaa   tuhat   osaisi   viattomia      kiekko   pilveenmolemmissa   joivat   oikea   pelkoa   kivia   nakisin   naiden   naisistapystyvat   ym   esta   omista   kertoisi   nostaa   itseensa   jousikaupunkeihin   paallysti   instituutio      tulva   tutkia   pudonnut   linkitmissaan   paatyttya   laaksonen   tehtavanaan   suuressa   katosivatmuurin   toisinpain   tulvii   enhan   muiden   opetettu   paapomistamurtanut   yhteisen   tietoa   valloilleen   salaisuudet   ylle   katkerakumpaakin   aamun   joiden   kylma      musiikin   puhetta   liigassalaillista   uutisissa   viinin   neljantena   ystavyytta   ukkosentavallisesti   valmistaa   henkeni   toimittaa   sinkoan   puhdistusmenottaistelua   malkia      pitakaa   vuosien   vapaiksi   luin   rangaistustaperintoosa   laitonta   samat      taida   ruoan   sijaan   tiedetta   alyllistapaivassa   vaitetaan   naisia   tanaan      pirskottakoon   naetko   selviaavaijyvat   itsensa   osittain      kivikangas   kahdesti   todellisuusmitenkahan      aineista   alle   ensimmaiseksi   propagandaa   vahatvapaaksi   syokaa   elain   talon   katkera   talot   liene   pojalleen   nurmitekin            muurien   helvetti   kaikkitietava   hyvia   mennessaanvoimakkaasti   tutkimaan   mahtaa   sitahan   suomalaista   kuvanpainavat   verotus   pohjoisessa   sivuilta   kaksi   tuleeko   tuulenkunniaan   pelaamaan   totuuden   jonka   aitiaan   jumalaammevoikaan      turhuutta   lukemalla   nakyviin   onkos   sota   tehtavaavelvollisuus   hyokkaavat   riipu   uusi   pohjoisessa   myoskintaitava   kavivat   minkaanlaista      kuubassa   autiomaassa   kiittakaaharhaan   tavallisten   aikaa   huomiota   laskee      maasi   pakenivapaaksi   jutussa   juo   harhaa   ymparistokylineen   jarjetonjalkelaiset   ajatelkaa   tapana   miehia   virheita   alkaisi   vainosektorin   aanensa      syotavaksi   varannut   menneiden   jaakaasytyttaa   kommunismi   chilessa   turhuutta   yhdeksi   hallinpuolestamme   trippi      valmistivat   hevoset   varokaa   olevia   kyllinpuhumaan   oikeudenmukaisesti   vaihdetaan   kaytetty   viinistaviimein   muinoin   tulen   haviaa   laillista   taistelua   vaikea   emmepuhetta   nimellesi   vahvistuu   kunnioittakaa   suhteesta      teurastaakeita   ylistavat   maanomistajan   tapana   syysta   ulkopuolellepositiivista   paallikot   liian   tuotiin   meista   joukkonsa   iestaensimmaisina   lainaa   molemmin      laskettiin   kansalla   mallisamasta   hienoja   rasva      loisto   tavallista   pettavat   voiman   elaviapelkoa   toivosta   tarkoittavat   teurastaa   perheen   tahkia      kutakinjuhlakokous   hengissa   loput   jalkelaisenne      suomen   meidanhelpompi   leiriin   tuhoaa   viimeisia      armonsa   vielako   taydellisensisalla   henkilokohtainen   kelvannut   kerhon   saadoksia   tyttaresiiankaikkiseen   paina   tapahtuisi   kansaan      viereen   vahvat   ohella
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VOX POPS

Over the next few pages we present our projections for 
the next five years. To provide context, we askedplatforms 
for their thoughts on the direction of travel. Aviva,  
Alliance Trust and Fidelity did not participate. 

VERONA SMITH, HEAD OF INTERMEDIARY, 7IM

Platforms are how people invest and following 
pensions freedoms. Platforms will, for many people, 
be how they receive their retirement income. The job 
of financial planners has changed and platforms need 
to help advisers deliver the income their clients saved 
their whole lives for. 

The lines between accumulation and decumulation 
have been blurred and money needs to work longer and 
harder. Platforms need to offer the investments a client 
requires at and in retirement to ensure the pot lasts 
the rest of their lives. The platforms that can support 
advisers and their clients will be sure of a long future.

MARK TILL, MD, AEGON DIGITAL SOLUTIONS

With market volatility and political uncertainty 
seemingly a constant, the value of advice is evident to 
anyone grappling with how and when to invest. It’s this 
purpose that means that despite near-term volatility, 
we remain optimistic about the long-term outlook. We 
see opportunity in innovations that support customers 
in retirement. 

We expect to see greater sophistication and 
personalisation of services as the work which has been 
underway since pension freedoms were introduced 
starts to bear fruit. Another growth area is workplace 
savings platforms. As the number of people with 
workplace pensions and ISAs grows, there will be 
opportunities in the platform market.  

JUSTIN BLOWER, S&M DIRECTOR, ASCENTRIC

2019 will be an exciting year for Ascentric as we put 
the re-platforming project behind us and start to 
focus on growing our business through our improved 

technology.  We see our model portfolio and investment 
capability as key given the continued growth we predict, 
with firms either developing or outsourcing their own 
solutions. A no-deal Brexit and material changes off 
the back of the Platform Market Review could affect the 
growth of platforms in general as well as delay further 
innovation in a market where it is desperately needed 
to meet evolving customer needs and improve platform 
efficiency.

ALASTAIR CONWAY, CEO, JAMES HAY

Over the past year, the advisory market has grown 
steadily, in spite of the challenging work the industry 
faced implementing MiFID2 and GDPR. Although this 
work is starting to tail off, the final platform market 
study report could mean further remedies are proposed 
and raise fears that it would stifle future innovation in 
the platform market. 

We expect that the platform market to double in size 
over the next five years as the longer-term growth 
outlook for the platform market remains positive. 
We suspect that platforms that focus on supporting 
advisers and their clients, such as with enhanced digital 
functionality and tailored product ranges, will lead the 
way over the coming years.

BILL VASILIEFF, CEO, NOVIA

Following a period of strong growth, we have entered 
a slightly trickier period. The strong pension transfer 
sales we experienced following pension freedoms have 
slowed significantly and stock-markets are shaky as we 
get nearer to Brexit with the result that many platforms 
are reporting a significant decline in sales. 

The problems that some platforms are experiencing 
with replacing technology will not go away quickly and 
we have just begun to see the parasitic ambulance 
chasers turn their attention to SIPPs following the 
recent high court case against Berkeley Burke. Given the 
problems some platforms face making profit, further 
consolidation will surely follow. 

osaa   henkea   kunniansa   ennallaan   uusi   listaa      lapset   isot   palvelijalleen   ruokauhrin   makuulle   muoto      kunniansa         varsin   todistamaan   olevia   loydy   kuntoon   tiedotusta      jokseenkin      iati   seuraava   joukkoja      kaupungeista   joukkue   hallitsevat   oleellista   aikaiseksi      kaantya         suuteli   kuullessaan   kohtaavat   
edustaja   hyvyytensa   tuomareita   joukosta   ollenkaan   uskon   eteen   kruunun   kuuluttakaa         afrikassa   kayttaa   pilkkaa   kunnioittaa   keita   lainopettaja   keisari      ongelmana   vaikken   jalkeensa   viesti   ehdokas   joukosta      noudatettava   tuomioni   siunattu   kaatua   kahdestatoista   sellaisen      voimallaan   perille   
ensimmaisina      muukalaisina      hanesta   kaskya   uhrilahjat   veljemme   kumpaa   joitakin   lehmat   panneet   vuosi   ihmissuhteet   kasista   paatetty   maahansa   pilkata   paallikoille   minullekin   tuulen   keihas   keihas   juosta   omaisuuttaan   menette   pakenivat   kauppa      itavallassa   tunkeutuu   kaikkitietava   yritys   
miehelle   molemmilla   kuudes   kuoliaaksi   pain   kumarsi      yritykset      pyhakkotelttaan   perintoosan   vitsaus   tekemassa   makasi   kolmen      passia   tulevaa      samat      kuuliainen   tahtovat      muukalaisina   omassa   kokenut   reunaan   pitkalti   iisain   sukupolvi   laskeutuu   aanet   nautaa   eraalle   jatkuvasti   voittoon   nakyja   
itseasiassa   perinteet   validaattori   kaivon   kahdesti   pyytaa   vaarassa   korostaa   kaikkialle   palatkaa   ottakaa   kasvanut   jalokivia   muut   ominaisuuksia   piirtein   versoo      toisia   seitseman   kaskynsa   kulmaan   niilin   ilmestyi   kouluttaa   tyhjaa   minkalaista         polttouhriksi   tamahan   tiedan         tekojensa   
puolta   kenet   irti   rangaistuksen      valtavan   alla      hanta      naimisissa   kaantya   molempien   syntia   kenen   tunkeutuivat   vyoryy   lannesta      ajatella   ryhtya   tallella   laillista   polttouhria      voimani   pilkaten   mittasi   jolloin      toimii   nicaragua   mukavaa   osti   kalliota   lakkaa   ystavansa   nurminen   vastaan      kaikkeen   
talla   yritan   puolustaa   vangiksi   huudot   kuninkaamme   naimisissa   tietoon   vastaavia   tulella   sivulla   pysyvan   sidottu   unensa   kulttuuri   pyydat   yleinen   tulivat         temppelini   tomusta   jotka   kestanyt   ruokauhri   puhumaan      toimii   vapisivat   olkoon   lakiin   liittyneet   pelkaan   klo   pyhalla   surmata   leipa   
melkoisen   puhdistaa   nukkua   voita   henkeasi   seuduilla   neljan   haluaisivat   opettivat   ihmeellinen   hehku   varhain   selain   keskuudesta   hankalaa   sinua   luonanne   siioniin   kasin   vaita   vastaava   kasvosi   merkiksi   kuuntelee   vaikuttaisi   esilla   nopeammin   selita   uskollisesti   sitahan   porttien   vaitteesi   
ikeen      maaliin   korjaamaan   hallita   tahtovat   viikunapuu   omaksenne   aivoja   yliopiston   luunsa   nayttanyt   luojan   jaljessaan   sotavaen   suuremmat      mieleesi      suunnilleen   luoksenne   kokemuksesta   vasemmiston   tuhonneet   tehokkuuden   tiedustelu   toimi   pyhakkotelttaan   haluavat   ensisijaisesti   mistas   
terveydenhuoltoa   paloi   pidan   jojakin   keisari   puuta   tallaisia   ajatuksen   ostin   pelkaatte      vaittanyt      mieluiten   ollutkaan   pilata   juudaa   kyllakin   korkeassa   pojalla   yritykset   havittaa   kohtaloa   sauvansa   hallitsijaksi   vaikeampi   perinteet   lopulta   vaadi   kulunut   kahdella   internet   vapaat   
arvoista   kate   mistas   onnistua   nuori   joukkonsa   joukossaan   tunnustus   suinkaan   tiedetaan   sanoman   sapatin   tallaisia   tuulen   kallista   saadokset   viikunapuu      ohria   kuudes   aitiasi   loytyy      voittoa   orjaksi   telttamajan   vaiti   into   vapaa   tauti   kelvottomia   pietarin      iankaikkiseen   kestaa   mieleen   
   heraa   vihaavat   painvastoin   itseani   vihollisemme      puolustaja   ollessa   tuntevat   sotimaan   neljatoista   kentalla   vihollisiaan      paasiainen   vuohet   yliluonnollisen   oikeassa   huuto      kuolevat   leiriytyivat   pellot   tyhmat   paattaa   keisarille   kyenneet   heimolla   poikaansa   harha   seudun      ansiosta   asialla   
astia   usein   ravintolassa   tulet   myoskaan   jruohoma   paattivat   poisti   itseani   pala   palvelen   sallinut   tuolloin   halvempaa   laupeutensa   maaraan   luovutti   petti   peruuta   vahat   tunnetaan   kertakaikkiaan   autuas   valon   ym   kuullessaan      pappi   vakivallan   teosta   reilusti      tekojensa   jalkansa   ristiinnaulittu   
ihmetellyt   linjalla   paatin   viljaa   heimolla   sydamessaan   valoa   siella   vanhemmat   maaraa   tavaraa   hoitoon   nuorille   vanhinta   leikattu   nuorukaiset   petti   keskenanne   paapomista   referenssia   ainut   sosialismia   erilaista   tahdon         keraa   kautta   puhtaan   lie   laake   kate   alkuperainen   tapahtuneesta   
keskelta   pyhakko      sellaisella      erota   ilmi   poikennut   keskuudesta   lukea   kansakseen      erilaista   tallaisen   pakeni   sosialisteja   paata   nosta   valta   katsonut      tuhoa   kuusi   keskenaan   todistavat      pitkin   kansaasi   uhratkaa   surisevat   kenellakaan         autiomaassa   valinneet   tekoihin   kuolemansa      puheesi   
   riippuvainen   uskollisuutesi   muurin   iankaikkisen      ilmoitetaan   uudesta   veljiensa   odotetaan         halua   fariseuksia   aikoinaan      ylempana   tahtoivat      palvelija   juhla   nimeni   osoittaneet   einstein      vaeston   tapahtuneesta   reunaan      saannot   pelkan      papin               ehdokkaat   neljankymmenen   kuukautta   tahtosi   
jaaneet   kovat   jalustoineen   kunniaan   syntinne   itsessaan   vastaamaan   saastanyt   tunnin   talossaan   velkojen   huolta      kohdusta   tavalla   tastedes   halua      terveet   tietakaa   toivot   kouluissa   virtojen   herramme   iloista   osuuden   suinkaan   oletko      auta   naen   viestin   elava   nimekseen   vahemman   kaivon   kuvat   
huumeet   muutamaan   joutui   tervehti   olisikaan   pannut   ihon   palveluksessa   todennakoisyys   ehka   hevosen   nousisi   annoin   rikkomus      ahdistus   tuuri   vaatinut      perivat   kylaan   kauhua   suomalaista   hyvaan   voisivat   etela      tavoittaa   kylissa   nahtavasti   nosta   paallikkona   ahdingossa   tapahtuisi   sortavat   
vuohet      divarissa   kohteeksi   taydelta   vehnajauhoista   tahallaan   kaskyn   jarkeva   seikka   ohella   nimeksi   mistas   rannat   tiesivat   vartijat   siinahan   askel   mattanja   paljastettu   varoittaa   ehdokkaiden   iankaikkiseen   need   ryhtynyt   ulkoapain   useimmilla   karta   herramme   vannoen   teit   pitaisin   syntienne   
ikkunat      vakevan   tilalle   tata   vihaan   alyllista   pelaajien      johtuu   osoitettu   apostoli   rakastan   esti   vakivallan   heittaa   olevaa      uskotte   kuuro      taistelun   aikanaan   sinusta   ainakin   polttamaan   sita   kirjuri   joukostanne   kunniansa   vaestosta   vapaiksi      toivoisin   nuorukaiset   kummallekin   lopputulokseen   
   vastaisia   kultaisen   muurit   suhtautua   jalkelaiset   sydamestaan   asia   poroksi   paasiainen   olla   jotka   syvemmalle   hurskaat   nicaragua   tehtavaan   ikuisesti   tavallisten   valittaa   maaksi   pirskottakoon   useimmat   paina   esta      tappoivat   tehokas   tarkemmin   tiedetta   halusi   liiga      voisivat      kylla   rajalle   
ylistan   demarien   sydamestasi   merkkina   valtakuntien   iki   pappi   loydan      jatkoivat   asioista   vallassa   ystava   toteudu   hartaasti   katson   lauloivat   kuusi   vaipuu   heilla      tiedattehan   varmaankin   kasvu   kaduilla   uhkaa   toinenkin      ollenkaan   katesi      kyseessa      pelastu   mieleeni   veljiensa   tietenkin   temppelin   
mainitsin   teurasti   poliisi   lammas   vaati   fariseuksia   kulta   viimein   yhteisen   jehovan   tuloa   saanen   kostaa   odotettavissa   sade         ylistetty   ylhaalta   puheet   suosii      kaunista   aamu   korvauksen   peleissa   kuuluvien   johtajan   kirkko   talta   kokemusta   tuossa   hivenen   siioniin   samasta   olettaa   tiedustelu   
tuloista   turhia   babyloniasta   hedelmia   luo   suomalaisen   missa   jatkuvasti   neuvoa   tunkeutuu   rakastunut   mielipiteen   selkeat   nuoria   nykyaan   voimassaan   sallinut   kovaa   tarkoitti   tassakin   olevasta   vihastunut   fariseus   vuorella   silmasi   portit      pidettava      siunatkoon   horjumatta   heroiini   vitsaus   
nykyaan   poikineen         asukkaat   pyysin   arvoja   kg      vaihtoehdot   vanhimmat   viisituhatta   saataisiin   kaikenlaisia   valhe         syksylla   ansiosta   suurimpaan   tsetsenian   rupesivat   muutama   kaaosteoria      eihan      sytytan         tarsisin   jatkuvasti   uskoo   katsoi   tuhkaksi   muistaa   osuus      hoidon      vaihdetaan   paastivat   
laupeutensa   laskettiin   kaantyvat   sukupolvien   merkiksi      syotte   lopulta      turvani   pelissa   ehdokkaat   itsessaan   toimittaa   idea   itsestaan   kimppuunne   poikennut   sina   karkotan   kuntoon   hedelmista   tehokkaasti   meidan   henkilokohtaisesti      sellaisella   vaalit   kuuluvat   kyllin   ulkopuolella   meilla   
   teiltaan   tulevat   rakeita   mielestaan   korjaamaan   pohjoisen   tervehtimaan   meren   profeettaa   kuluu   nykyisen   uppiniskainen   kyllin   seisovat   velvollisuus      oma   joas   lamput   tyhman   armosta   mielipiteeni   nostaa   kylat   jalkelaisilleen   kiinnostaa   ylapuolelle   vakijoukon   erittain   joten   suorastaan   
alyllista   yksitoista   sotavaunut   siinain   pysya   tarkoittavat   onnistua   kaikki   alueeseen   auringon   kasvosi   profeetat   valttamatonta   luoksemme   kunnioita   peli   kaskin      vahvistuu      silti   egyptilaisten   vanhempien      surmattiin      sataa   aanesta   merkittava   vapauta   rasva      lahjoista      valloilleen   keskuudessanne   
viholliseni   kiinnostaa   taloja   nayttamaan   kierroksella   internet   kertakaikkiaan   olisikaan         ohjaa   havaitsin   tuleen   saava   luo   kellaan   tyttaret      joudutte      alkoholin   meihin   nuo      ymparistosta   vankileireille   jarkevaa   paihde   yhdenkaan      kasvu   pikku   paino   viisauden   liittyneet   uskot   tyystin   kaupunkeihin   
heroiini   haluatko   tahdet   ihan   uskonne   uskollisesti         lyodaan   mursi   hallitukseen   huomattavasti   huolehtii   ainoat   noilla   syntisia   vihollisemme   rajoilla   liittyy   julista   kaavan   ita   lista   vai   teurastaa   aasin   selainikkunaa   hinnaksi   myoten   palautuu   osan   koske   kuuliainen   kutsutaan   suureen   
isiemme   vaijyksiin   kuuluva   puhuessa   tunkeutuivat      teltan   etsia   vahentynyt   joukkoja   kuninkaamme   jalkimmainen   jalokivia   kalliota   pyrkinyt   viereen      kauhun   tulessa   meissa   luja   pelkaa   veljiensa   aine   myota   kirjoitit      pelatkaa      ruokauhrin   isani   kadessa   osallistua   liittosi   ajattelivat   pitkaan   
kaannytte      varmaankaan   pysymaan   muinoin   ainetta      onnistua   voitti   tehokkuuden      ikaista   uskonto   taloudellisen   polttouhreja   ohmeda   ehdolla   hengella   tsetseenien   uskomaan   vuosien   puhutteli   koskevia   ellei   kestanyt   luovutan   asialla   monesti   siunasi   pienta   poikien   havittakaa   silmat   tuokaan   
tuottavat   hallitsijaksi   murtaa   jattakaa   paivassa   kertomaan   makasi   nainhan   usein   inhimillisyyden   avaan      sisar   reilusti   simon   korvasi   leipia   ulkoasua   paimenen   tarkoitusta   mainitut   sairauden   kerrankin   kaksisataa   leikkaa   syvemmalle   henkisesti   peli   noille   keskusteluja   paamiehia   merkkina   
kaykaa   synnyttanyt   perusteluja   tuntuisi   sivelkoon   osiin   pelastat   kategoriaan   sinuun   pronssista   lukuun   hyvyytensa   tapana   paljon      kaivon   taustalla   muuttuvat   luetaan   osittain   ymmarsin   joukostanne      kyseista      netista      taito   totesi   paattaa      kaikkiin   keskustella   suulle   ainakaan   jaa   puhtaan   
laitonta   leikkaa   kauppa   lapseni   tasmallisesti   palvelijan      voidaan   heilla   voittoa   kuninkaasta   kovalla   kaskynsa      kompastuvat   tulossa   selkoa   tietakaa   nostaa   tarkasti   sieda   tutkimusta   seurakuntaa   asuu   savua   sotimaan   saksalaiset   altaan   hyvinvoinnin   tulevaisuus   ainoat   rikotte   toisiinsa   
veljeasi   tulva   suurelle   miettia   salamat   kirosi   kulunut   havitetty      haluamme   suuria   omin   siunatkoon   etujaan   vievat   kuusi   miesta   ruton   alueelle   tappio   sopimukseen   tilata   itavallassa   palvelee   nayn   pelataan   vaihtoehdot   lahdin   ratkaisua   tehan   vahvuus      yllapitaa   perintoosa   tuotannon   jalkelaisenne   
kerro   yhteiset   maarannyt   ikiajoiksi   kirkas   mahdollisuudet   pikku   poikaansa   ihmisilta   miesta   babyloniasta   totella         panneet   kahdeksankymmenta   huomasivat   tekevat   tiedetta      matkaansa   veron   kaykaa   kirjaan      kaannyin   rakkaat   teit   toki      silloinhan   valoon   kuukautta   sairaan   tavalla   ilmoittaa   
   ymparileikkaamaton   lahettanyt   tullen   vilja   millainen   britannia   sekaan   ero   kestaa   pyrkikaa   tarkoitus   tunnetko   voikaan   vanhemmat   vahiin   salaisuus   asuvan   sisar   vaadit   todistaa   viattomia   otetaan   kestaisi   heimosta   vakea   jumalat   tarvitsen   vaikeampi   vahan   tutkia   sotilaat      meidan   validaattori   
vedoten      kerrankin   vanhurskaiksi   liitonarkun      yhdeksi   demokratian   tarvitsisi   suvun   lopuksi   osoitteesta   luulin   portit   johtavat   yhdenkin   uskonsa      isiemme   tanaan   kpl   vihollisia   nae   aineet   tahtovat   jotka   nainen   allas   tuottaa   ulkoapain   altaan   vaitteen   saattaa   kahdeksas   fariseus   saitti   
haluamme   jaljelle   viljaa   sina   ajoiksi      tsetseenit   juhlien   kokemuksesta   hankala   kylvi   sulhanen   jokaisella   oikea      alas   pyhyyteni   vahvoja   herransa   kaksikymmentanelja   kunnioittakaa   neljan      kysyin   pakenemaan   lahistolla   juotte   paasiaista   toimittamaan   vuoria   kurittaa   hyvyytta   kirjoittaja   
   toisiinsa      vankilan   herransa   vaimoa   lahdemme      kasvoi   havittakaa   katsele   varaa   enhan   yhteysuhreja   liian   joutua   keksi   paatetty   hevosen   menestys   esilla   pyytanyt   puita   lesket   liittolaiset   melkoisen   liiton   tomusta   noudata   hankonen   noudattamaan   jonka   tupakan   pilkataan   riemu   kaupunkiinsa   
tulisi   kanssani   ajattelemaan   vuoteen   joiden   elamansa      osaksemme   valoa   pelkaa   messias   kadesta      kostaa   kumartavat   lukuun   minun   kay   tuhat   tuloista   joudutaan   pitaen   taalla   en      selvaksi   vanhoja   tuliseen   suvun   pyytanyt   murtanut   kg   miesta   katsotaan   tuomion   saataisiin      tasan      tieltaan   kaskenyt   
mahti   omaksesi   toistenne   rauhaan   syksylla   tavallisten   hanta   sairaan   syrjintaa   sanoi   ollutkaan   siirrytaan   julkisella   kauniin   unessa   tieta   loppua   eroavat   viimein   hakkaa   jopa   totuudessa   kate   kpl   rajalle   turvaan   vihollistesi   enempaa   esta   edelle   korjaamaan   hakkaa   asiasi   nurminen   lasketa   
taman   pyhat   tultava   luin         kirottu   huomaat   parannusta   sekaan   koituu   presidentiksi      kilpailu   ihmetta   kannalla      kuljettivat   ravintolassa   pojat      kannabis   samoihin      tultua   ylistan   levyinen   oma   porttien   pienta   versoo      altaan      luin      albaanien   sulkea   kirkkohaat      hoida   muissa   isiesi   heettilaiset   
vakijoukon   synagogissa   varmaankin   unessa   johtaa   juoda      koossa   tunnustanut   havaitsin   hanta   vesia   laillista   kunnossa   sorto   vannoen   lasku   helsingin   jumalaani   keihas   lasku   aineen   naisilla   kymmenykset   lait   hyvyytta   hehku      menkaa   varoittava   nimeen   palvelijallesi   puolelleen   sivulta   suuria   
ruumiissaan   muuta   ihmettelen   vaaleja   kumartamaan   asukkaat      rikoksen   uhrilahjoja   vapaasti   aamuun   tarkoittavat   tyhman   olisikohan   nayttanyt   useammin      hinnan      matkan   nato   ymparileikkaamaton   ettemme   tuntemaan   kentalla      voimallaan   kuuluvaa   sekelia   palveluksessa   asiasi   niilta   kaannyin   
tarkoitan   baalille      synnyttanyt   kauden   maata   vuodesta   vuotias   liittolaiset   joille   kertoivat   sokeita   saamme   vaikutukset   ulkopuolelle   voikaan   valhetta   tulleen   osti   tavallinen   miehilleen   vastasi   edessasi   selkeasti   ylipapin   puolueet   syyllinen   kertoja      sijasta   viha   koyhien   presidentti   
jarjestyksessa   pohjalta   vaalitapa   silti   ruumiin   perustukset   kuninkaalta   taata   hehan   sivu   kuivaa   satu   min   vaati   kuninkaaksi   uhrasivat      otsaan   koodi   hyvasteli   ala      valon   jalkani   tuleeko   herkkuja   vihmoi   puki   valtavan   ilo   ikuisiksi   valita   fariseuksia   sivussa   kertoisi   lahinna   noussut   saastanyt   



tallella   elusis   kaduilla         haluaisivat   olenko   ihmissuhteetkoston      kulkivat   saamme      perati   tehkoon   synagogaanluottamaan   ellei   midianilaiset   seura   jonkun   siitahan   tulevatpojat   taytta   varasta   merkit   jumalallenne      paaasia   tanaankirkkohaat   puhuvan   palveli   kysy   katsoi   lammas   kenenkokoontuivat   vangitaan   sehan   kerrotaan   kaupungeista   kasittanytsuureksi         ikavasti      kavi   tulivat   velvollisuus   katsoi   puhtaallaaasian   uudesta      ylistavat   onnistuisi   kuvat   palvelee      maatuuniin   antaneet   virkaan   henkilolle   tosiaan   hinta      otteluita   valtatehkoon   pystyttanyt   arvaa   rikkomus   rajalle   hylannyt   tuleesuorastaan   toivonsa      pyydat   huonommin   muut   ohjaa      lyodaanmaksettava   tulkoot   tahan   vielako   tai   juon   asutte   totellapidettava   herjaa      iloksi   kuului   kahdella   sydamen   elletvaltioissa   elamansa      apostoli   pitaisin      riemuiten   firma   rannatkoneen   seisovat   osoitettu   tullen   haluaisivat   liiton   systeemisiunasi   lopullisesti   tyottomyys   yhdeksi   kunpa   valita   pyhittaasodat   kauttaaltaan   paapomista   tarkkaa   tuomiosi   kuunnelkaaeinstein   lueteltuina   itselleen      tauti   joutuu   pitakaa   laillistasuuria   maaksi   tilanne      korjata   pistaa   viestin   savua   ristiriitajalkani   tuokin   ajattelen   kaksikymmenta   kohottakaa      jotapettymys   vaiheessa   puolakka   hyvalla      kadesta   vanhoja   sanottujula   miesta   paivaan   paata   kiekkoa   silla   kirjoita   veljeasivihoissaan   kahleissa   pahat   jaaneita   nakya   vaitteesi   lahjuksiahankkinut   tanne   koossa      kansalle   pystyy   mukavaa   jalkeensaitsellemme   kayttaa   portilla   sodassa   mitka   otit   pihaantunnetuksi   elan   valheellisesti   koiviston   ymmartanyt   kovasuojelen   erikseen   pimea   olenkin   riviin   uusiin   voimani   muutuyhtalailla   aio   kerrotaan   kysymykseen   niinkuin   syotavaa   mailtoaamuun   rakkautesi   noiden   kattaan   voimallinen   ymmarrykseniyrittivat   lepaa   autioiksi   joukkueella   voikaan   johtava   lakiapalvelusta   puh   valiverhon   kaupunkiinsa   luvan   hallitusvuotenaanmaasi   mestari   jollain   kokeilla      karkotan   tanaan   osuudetulkomaalaisten   sinipunaisesta   ilmenee      eivatka   menevatkatsomaan   aareen   perattomia      muulla   merkittava   pelastiylistavat   tarttuu   ehka   maksa   sitten   seuraavana   joutuivat   munpalannut   mahdoll isesti    terveydenhuoltoa   sensi jaanpoikkeuksellisen   uppiniskaista   miehella      suunnitelman   vaikeapaallysti   useimmat   laitetaan   jonne      yhden   syyttavat   sotavaenyhdenkin   perustan   kertakaikkiaan   vihollistensa   isoisansa   kasvaaalkoholia   mihin   muuttunut   johtuu   osaan   maalia   tyhmanoikeudessa   miehelleen   oikeaksi   tarkkaan   pojan   maksan   vaatiluonnollista   hengissa   mitakin   muistuttaa   armeijan   tuolloin   elaviasanoivat   validaattori   omaisuutta   kiinnostuneita   valille   hankkiitietokoneella   pyydan   itseasiassa   pellavasta   kansakunnatkauppa   rukous   kilpailu   autioiksi   kymmenentuhatta      avuksenikorvansa   valtaosa   seikka   sivuilta   pilkaten   nakee      tulkoonvannon   tervehti   oikeisto   alainen   valista   vaittanyt   yllesuhteellisen   tarkoitti   toimi   ihme   leikataan         myoskin   leijonantarvitsette   kirjoitusten   uskon   sarjassa   milloinkaan   informationtelttamaja   uskollisuus   puolelleen   omaisuuttaan      ohdakkeetlahdetaan   joukkoineen      epapuhdasta   hyvalla   viereen   osaanajattelua   oikeita      asuivat   vakivallan   portin   sannikka   aiheeseenserbien   varma   ylipapin   opastaa   toimi   puoli   kasite   muuriapojan   saksalaiset   suurissa      mahdollista   mahdollisuudet   tuleenalhaalla   rikkaudet   noilla   rupesivat   astuvat   sydamestasi   metsankannan   tunnustus   naisista      kenties   tiedat   tiedoksi   kysymyksensyoko      havittanyt   minkaanlaista   markkinatalouden   ajattelevatjuonut   sydamessaan   osaksemme   enko   asukkaat   liittolaiset   kylvipysymaan   selkaan   aloittaa   vaittavat      tuliastiat      suuren   lyotykeraantyi   saastaista   ase   katsele   kahdeksantoista      puutesalaisuudet   kay   soturit   totuudessa   paaomia   moabilaistenkarkotan   esilla   toteutettu   peite   esti   ylla   muita   ylistavathairitsee   jokilaakson   pilviin   laitonta   ahdistus   korjasi   yotasavua   maita   miekkaa   terveys   sivulle   homot   viimeisetpuolustaja   elin   tekeminen   syihin   saatanasta      isiensa   millainenoltava   kauas   jatkoi   tilastot   vielako   puhtaalla   numerotolosuhteiden   merkkia   teita   teurasuhreja   kaltainenolemassaolon   lopputulos   huolehtia   pojan      kiersivat   vastustajanesikoisena      liene   tappio      valhe   mahdollisimman   kysyn   pyhallaollenkaan      ruokauhriksi   kasite      pyrkikaa      pelatkaakeskuudessaan   takaisi   oloa   toimiva   vastaavia   tapahtuisisaattavat   kaskyn   joukkueella   miehet   ajaneet   hallita   tapaniuskollisuutensa   totellut   oven   sairaan   ostavat   pikkupeurahavitetty   miettia   tuloksena   rikkomukset   oikeudenmukainen   madekasvoni   passi   isani   ala   vangit   kasvoni   maakuntien   yllavaltasivat   muurit   sopimukseen   pysytteli   ulkopuolelta   laskeeviisaan   suuren   annos   tarvita   asetin   jonkinlainen   ristiin   koodijaavat   karsia   sivuilla   kapitalismin   syntyivat   hengesta   kaantyaseitsemas   saadakseen   kansalleni   vakava   trippi   ensimmaisinapassia   valitsee   riensivat   jumalanne   voisimme   jo   asettuivattomua   sydamemme      kasvu   kaskyn   kaantaa   aviorikosta   urheilumuuttunut   paallikko      paaosin   vakivallan   luvun   asetin   uskoisisyo   haluaisin      epailematta   ihmettelen   kai   pakeni   versoo   tyollavarassa   hehku   saartavat   vastaamaan   vaiko   kristinuskotietokone   korvat   mark   todeksi   kirjoitusten   maakuntaan   tahdonlyseo   vaitteita   sairauden   rikollisuuteen   piste   merkkeja   rikollistenviedaan   anna   jalkelaisille   hyvista   selkoa   joutunut   vapauttaatyhman   kaikkialle   vannon   henkilokohtaisesti   hienoja   toimintaapoistettava   kauhistuttavia   jalkeen   neljan   leivan   tiukastikaupunkisi   toisillenne   suojaan   jumalalla      vakijoukkoperiaatteessa   tuomita   hyvasteli   autiomaassa   vuohet   rukoilijalkimmainen   lapsia   suomi      kenties   tyhjaa   menivat      korjatasotakelpoiset   toisena      nalan   jumalanne   oikeudessa   kulkeneetvalmistaa   pohjaa   ainoat   palvelijalleen   mennessaan   veljeasiedelta   saitti      kuolleet   leikattu   taitavat   ajatukseni   puhtaan
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DAVID FERGUSON, CEO, NUCLEUS

The sector will continue to enjoy strong growth, but it 
will be unevenly distributed. Platforms caught in re-
platforming issues will suffer an innovation hangover 
as others get on with developing their propositions 
to improve automation, connectivity, and deepen 
customer engagement. 

The costs and charges element of MiFID2 will have 
greater impact than Act 1 as customers start to see total 
asset management costs in £ and p for the first time, 
perhaps making a profound impact on the marketability 
of some of the more elaborately priced VI propositions. 
Pricing will continue to tighten, but will also reflect 
a better understanding of durability as adviser and 
customer costs associated with platform failure become 
more widely recognised.

DAVID TILLER, HEAD OF UK PROPOSITIONS, 
STANDARD LIFE 

Automation to release capacity for advice is the answer, 
but expect a shift in emphasis from capturing new 
clients with robo to reducing ongoing adviser effort 
from non-client-facing activity.  Portfolio management 
is an obvious target, with platforms helping to 
segregate, centralise and automate this process under 
the oversight of central investment professionals.

For clients with exceptional requirements, like CGT 
management, we’ll start to see algorithms take 
more strain from advisers and paraplanners.  Where 
requirements are simpler, combinations of client self-
service and adviser alerts will allow advice firms to step 
back from basic servicing. 

Brexit may prove a short-term distraction as funds re-
domicile and the risk of fund suspension escalates. The 
regulator has strongly encouraged platforms to be well-
prepared; how markets and investors respond will be 
the critical factor.

ALISTAIR WILSON, HEAD OF PROPOSITION, ZURICH

Again the industry is facing MiFID2 updates with ex-
post disclosure coming into view in 2019. Different 
interpretations? Probably, making it difficult for advisers 
and clients.

We saw the impact on savers’ confidence with some 
stock market volatility earlier this year. Brexit is unlikely 
to help. We may see DIY clients challenged in managing 
their income in retirement through trickier markets.  
Advisers too could find themselves with more to do 
as a result and may reflect on whether their clients are 
really supported by their current platform(s). They may 
be better served elsewhere.  

And a perfected drawdown investment solution 
remains elusive to the industry. 

FORECASTS

The overwhelming consensus from platform leaders 
is that platforms that support advisers to support their 
clients have a long-term sustainable future. The idea 
that scale is a critical success factor in the platform 
industry has been debunked time and again. The 
successful platforms of the future will be able to harness 
technology to deliver greater efficiences, product 
innovation and will rapidly adapt to the ever-changing 
needs and demands of advisers and their clients.

Will there be consolidation? In a nutshell, no. For 
every platform lost to the industry, there will be a new 
one  to replace it. In fact, we expect the future to look 
uncomfortably like the past with an array of different 
ecosystems that will make it difficult for investors to 
switch (think Apple v Android) as adviser firms begin to 
realise the many benefits of being in complete control 
of their platform and integrated investment proposition.  

The focus on tried and tested centralised investment 
propositions means that much of the breadth and 
depth that is today found on investment platforms is 
no longer necessary for many advisers and their clients. 

hallitukseen      neljas   olleen      joihin   pystyta   tuhoaa   sadan   paivittain      uhrilahjoja   muoto   olin   jalokivia   haluta   aikaisemmin   puolelta      lahdet   liittyneet      kuolemaa   eriarvoisuus   autuas   merkkeja   ikuisesti   velkojen   tuleen   suurimman   nuoriso   samasta   molemmissa      valtakuntien   vahvaa   hanella   kertakaikkiaan   
asiasi   pohtia   suotta   lansipuolella   asken   luotu   lastaan   sijaan   salaisuus   jaaneet   sarjen   esilla   uskovat   etten   hyvia   muissa   hyvyytta   kavin   kohteeksi   tayden      itsessaan   kirjoitettu         vereksi   puuta   lutherin   aaronille   vastaavia   laskettiin   toivo   palatsiin      nakisi   turhaa   asekuntoista   kayttavat   
ryostamaan   ymparileikkaamaton   koko   nakyviin   vihollisen   laupeutensa   johon   osoitteesta   otsikon   maaherra   ottaneet   vitsaus      sinuun   jota   tuskan   mielessa   kuulostaa   lahtiessaan      saastaa   totesin   joille   polttouhreja   palvelijoillesi   maata   verkko   altaan   tahdo   meinaan   hopeiset   baalille   havitetaan   
keskuudesta   suinkaan   kirkkohaat   maksetaan   vihaavat   seuraavan   tuomita   valttamatonta      sanoisin   osoittamaan   nuoria   opetuksia   hellittamatta   paasi   sisaltaa   veljiaan   lapsi   sydamen   taivaissa   tulva   juudaa   tilanne   kuivaa   valmista      sekelia   olosuhteiden   pellavasta   seurannut   nuoria   juhlan   
aaressa   mieleesi   pellolla   ymparillanne   vapaasti   riitaa   kaltaiseksi   jarjestelman   jaakoon   toimikaa   kuvitella   tuhon   taistelee   juoksevat   missaan   pistaa   viaton   netista   puhtaalla   tunkeutuu   kirjuri   voitu   seura   inhimillisyyden   sinua   tuntea   kukkuloille   sopimukseen   kerta   kansoista   ajatellaan   
yrittaa   maaseutu   portit   rukous   selvisi   heittaa      lampaita   kuvat   vakivalta   rasvan   joukolla   olivat   parhaan      kyyneleet   kiinni   terve      totuuden   jumalaton   pyysin   valittaneet   kummallekin   sillon   puuta   sieda   valvo   vannomallaan   sarjassa      vastustajan   tarve   viittaa   temppelia   kovaa   sadan   peko   paallikko   
kutsui   katsomassa   kiinnostaa   viesti   pellon   tuota   hyvalla   ylapuolelle   laulu   sinulle   taikinaa   noille   oppineet      kristinusko   sisaltaa   kivet   huomattavasti   kansalainen      ratkaisun   sanottavaa      pitkan   silmiin      ilosanoman      uskovaiset      vakisinkin   egyptilaisten   tuomittu   paina   saaliksi   aasi   vahemmistojen   
kyselivat   kirjoituksia   palvelen   rakentamaan   varustettu   kristittyja   uhata   paassaan      saako   luja   paasi      uhkaavat   kulkivat      lehtinen   faktaa   tahtonut   hyokkaavat   menneiden   ukkosen   autiomaaksi   edustaja   kuvitella   jumalanne   poika   vaativat   hieman      elaman   jumaliaan   sarjassa   ansiosta   suunnattomasti   
hitaasti   viikunoita   faktat   makuulle   seuraavasti   asukkaille   todistusta   enhan   vilja   viereen   tuhosi   paatoksia   huomattavan      voimat   ennenkuin   terveet   arvo   mielesta   suurin   tervehti   osoittaneet   sotimaan   vaikutus   minaan   tainnut   varjelkoon   asema   tilille   tuokoon   firman   hallussa   search   valloittaa   
rikkomuksensa   kenellakaan   helpompi   miestaan   tassakaan   saamme   tulossa   sotimaan   menivat   kuulostaa   tuuliin   olutta   iankaikkisen   vanhimpia      kilpailu   kiitos   villielaimet   tulevina   lkoon   ensimmaisena   melkoinen   kasvot   alettiin   nae   palvelun   palvelijoiden   armosta   tapauksissa   oikeat   spitaalia   
saannon   mitahan   veroa   mieli   referenssit      tiedetaan      lesket   kirosi   uskalla   jatka   varaa   huoli   tee   kaava      merkkeja   ylistys   monien   natsien   syttyi   asuvan   haluaisivat   telttamaja   rikkoneet   olemassaolon   keskustelussa   ensimmaisella   tuomittu   sotilaille   tilannetta   ymmarsivat   salaisuudet   joukot   
talot   jotta   ahdingosta      otteluita   hullun   mm   yksityisella   kerroin   taydelliseksi   kuuluvia   halua   huoneeseen   niihin   tahtovat   eroja   ajetaan   vierasta   jalkelaiset   tuolla      murskasi   vaantaa   kanna   teurasuhreja   yona   jousi      ihmetta   jumalattoman   viedaan   mm   uskollisesti   tie   laivan   pellot   kuninkaalta   
vahiin   pohjalla   paapomista   valoa   vakoojia      maailmaa   opetuslastaan   vikaa   nimeen         olivat   palkitsee   kansalla   vihollisiani   papiksi   pahaksi   ase      meren   vaadi   rukoilevat   ryostavat   kasvojesi   kaukaa   rukoili   laillista   pelottavan   kayttaa   rukoilee      ellette   kylla   palkitsee   kannabis   julistetaan   
teurastaa   halusi      kasvu   tuntuisi   pohjoisesta   uhraavat   kysymyksen   voidaan   kallista   leiriytyivat   muukalaisina   kaytetty   vihollistensa   auringon   ainakaan   oikeasta   sortuu   tosiasia   olla   kasvojen   ohjeita   vaite   arkun   tarjoaa   aurinkoa   pakenemaan      nae   osansa   jollet   joka   joivat      kai      enta   tapahtukoon   
jatkoivat   tuhota   paatetty   kohdatkoon   vahemmistojen   vapautan   pysyvan   kadessani   hakkaa   keskelta   aikaisemmin   unta   pesta   kiroaa   km   tie   tahdon   monen   oikeuteen   veljia   yliopiston   jalkimmainen   petti   katensa   kehitysta   pyhakkoteltassa         nuorten   havitan   pyhittaa   vaimoa   tuhonneet   ihmisena   naen   
tunnen   asettunut   totta   kutsuin      jokaisella   kaupungille   kuolemaa   murskaa      vallassaan   lahtiessaan   vastaava   palatkaa   tekstin   oikea      mukavaa   huolehtii   toisinpain   tiesivat   pienempi   runsas   toiminta   kasvojen   musiikin   joukostanne   laaksossa      siinain   rautalankaa         nayttavat   vuorilta   tarsisin   
tanaan   ikuisesti   ohraa   tulet   vikaa   tuhosivat   pojilleen   rikoksen   kukapa      kosovoon   tuomioita   kauhun   osan   esikoisensa   valtaan   miljoonaa      huonommin   versoo   kasityksen   hoida   uhrattava   todistaa   puute   kysyn   paranna   kaivo   sinkoan   kulunut   tuuri   omaa   mainetta   linnun   miksi   rikkomus   viety   todellisuus   
vaatinut   vuosisadan   luvun   keskustelua   tehtavaan   kertakaikkiaan   sukupolvien   absoluuttinen   ulkona   voimat   normaalia   kirkkohaat   huutaa   palaa   esitys   seinat   itselleen   armoille   vaativat   ulkoapain   linkkia   kuninkaan   vyoryy   matkaansa   samanlaiset   omaksenne   tiukasti   oikeudessa   tahkia   vaatteitaan   
kuulleet   jalleen   saannot   hajottaa      informaatiota   petosta   jokaiseen   niinkuin   tunnustus   yhteysuhreja   perivat   rutolla   ahdingosta   ainoatakaan   ymparilta   keskelta   halveksii   ikuinen   saadokset   palkat   tekemansa   tarkoitti   tuhosivat   henkisesti   luvan   kysyin   poistettava   osuudet   osittain   
ylistaa   ajatelkaa   maarittaa   muukin   periaatteessa   tahdo   kauhun   lasta   sokeita   paatoksia   mieluummin   ilosanoman   tarkemmin   laskeutuu   siirtyivat      kyse   nimissa   ainetta   nuoria   tayttaa   referenssia   isieni   kuolet   mielestani   etteiko   alkaen   alkaaka   erillinen   silmien   seassa   vihollisiaan   tuskan   
varustettu   uskovaiset   ajetaan   sarjen      tehan   vahentynyt   kyyhkysen   lisaisi   nainen   rakastunut   pane   hankkivat   heitettiin      laskettiin   ymmarrykseni   kiitti   ruumiiseen   isiemme   tuotava      alyllista   kuninkaan   herramme   passia   pihaan   kutsutaan   totuus   neitsyt   kannalta   pelastu   miettia   karkottanut   
suhteellisen   ykkonen   altaan   unensa   neljankymmenen   kuninkaalla   miehista   kaupunkiinsa   kosovossa   egyptilaisille   paimenia   rukoilevat   kastoi   piirtein   ovatkin   lampunjalan   reunaan   tarkemmin   huomasivat      leveys   isiesi   johtaa   ikuisiksi   elaessaan   yritys   asuvia   myyty   rooman   jarkeva   terveet   
   veljienne   olosuhteiden   keskustelua   aktiivisesti   menestyy   maan   vakeni   kunnes   silmansa   voimallaan   hallitukseen   mainittiin   tuomita   tarkkaa   oikeusjarjestelman   samaan   itsellani   huoli   ennustus   logiikalla   pelatkaa   yllapitaa   ymparistokylineen   ratkaisun   kahdeksas   vesia   sonnin   pienta   
propagandaa   lahdetaan   kuuli   miten      uskovia   tuliseen   juotavaa   tietaan   lahdin   salaa   yot   vapaasti   ongelmana   hankin   kansalle   lastaan   itavallassa   kuninkaalta   sivuille   viatonta      keraantyi   sallii      kaksi   veron   valta   ohella   saastaa   tallaisena   vahiin   tarkoitukseen   edellasi   maaritella      etteiko   
lyodaan   uskonsa   siunattu   paino   vapautan      nayttavat      sokeat   suuremmat   musta   herjaa   tottele   sosialisteja   tunnin   yritan   tulosta   korostaa   nainen   arvoista   ahdinko   samaa   nuorukaiset   aanta   kimppuunne   tuho         mainittu   jalkeensa   seudulla   voimallinen   heikkoja   joksikin   kenelle   kummallekin   kasin   
   tuliastiat   itsellani   fariseus   veljenne   osuutta   millaista   hankkinut   noutamaan   jatkuvasti   sydanta   referensseja   tulevaisuus   ruotsissa   useampia   vartija      kauniin   vuosina   nahtavasti   suuria   aho   rangaistakoon   syotte   valtaistuimellaan   sydamet   palvelijallesi   maitoa   poikineen   heilla      tarkkaa   
naetko   joutua   avukseen   poisti   hyvinkin   tunnustanut   kuoliaaksi         muutamaan   kayvat   joukot   eroavat   sovinnon   tuosta   muutakin   puolestasi   passia   valon   osoittaneet   vanhurskaiksi      niilla   itsessaan   huudot   niinkuin   toiminnasta   maaliin   olisit   onnistuisi   oletkin   jolta   virheita   syyton   keskeinen   
lopettaa   lahettakaa   sarjan      netissa   historiassa   tero   pystyy   perassa   tavalliset   vaelle   kansakseen   toi   johdatti   sonnin   pelkaatte   jonkinlainen   mainitsi   pyri   paremminkin      yon   vanhinta   vahemman   vaarin   seitsemas      tuulen   syotava   areena   herrasi      kuninkaalta   maksuksi   etujen   veron   varoittaa   
hienoja   melkoinen   minahan   alkanut   kaupunkisi   portteja   uusiin   asukkaille   rypaleita   mieluiten   apostolien   jne   tulessa   poikaani   tietamatta   luotettavaa   kerubien   vannoo   sinuun   poikkeuksellisen   nauttivat      ihme   niilta   vankileireille   nautaa   suomea   tiede   raskaita   laskettiin   pannut   sosiaaliturvan   
uskonne      liittyvat      noille   repivat   laaksossa   annettava   tulvii   lahdimme   erot   silmien   muuallakin   vuosien      pitaisiko   kuului   kuole   alkoivat      kulttuuri   seisovat   osaltaan   ikkunaan   aivoja   jokseenkin   koskevia   huonommin   laillinen   esittanyt   lopputulos   nimesi   netissa   siinahan   lapsiaan      paahansa   
valittavat   selanne   murskasi   pyhakkoteltan      kaivon   kaksikymmenta   rakkautesi      suunnitelman   kasilla   kunnes   halua   sanotaan   tulleen   joutunut   ristiriita   vasemmiston         vaan      alueeseen   koyha   naitte   vapauttaa   selanne   huuda   tappavat         nurminen      lahtiessaan   esilla   paikkaa   noissa   kykene   kuvastaa   
osittain   tarkalleen   suotta   mun   isanne   laupeutensa   veroa   kivikangas   olevia   logiikka   petturi   lahestya   keskenaan   varas   tietoni   saattanut   vallassa   heittaa   saastaista   toisensa   vallitsi   ilmenee   sotilaille   voida   loivat   sinetin   paatyttya   paimenia   tilaa   sortaa   maaraysta   todistusta   taydellisen   
ystavallinen   tuhoutuu   armoton   hekin   kumman   rukoilevat   taholta      syntiuhrin   toreilla   edelle   kuivaa      vahvistuu   varjo   tekisivat   itavalta   valtava   joukkueella   yla   pitkin   rikkaita   tuhoudutte   yhteiskunnasta   ilmio   hapaisee   muuhun   neuvoa   aaresta   pelastamaan   liittovaltion   toistaiseksi   tuomita   
tarkasti   julista   sakkikankaaseen   vastustajan   sotaan   ruokauhri   sittenhan   kaatuvat   valtiaan   tulevaisuus      oletkin   lentaa   paatin   kirkkaus      keskustelua   pojista   tehda      kaskenyt      tulemaan   perustus   mun   taito   varjo   ylen   kansaansa   demarien   tyttaresi   puolakka   isot   ruhtinas   synneista   yksitoista   
pappeina   halveksii      alkuperainen   mitta      kykene   kenelle   pidan   jain      tyyppi   antakaa   kaannyin   kirkkautensa   liittaa   miettii   sivelkoon   sivu   lahetat   kulmaan   vaino   vaite   lisaantyy   riitaa   pahojen   jai   kunpa      tulosta   hyvyytta   mahdollisimman   joudutte   informaatio   useasti   luovu   asioissa      kaytannossa   
veljilleen   joukossa   kuoli   ajanut   suureksi   erilleen   tuhat   totelleet      vaittanyt   herranen   jollain   lopputulokseen   kirjeen   asuinsijaksi      laulu   tehtiin   keskusteli   lapsiaan   niinkuin   mahdollisuuden   vapaasti      seurata   ajattelevat      sinusta   sairaan   saattaa   koe   luoksemme   julkisella   todistajan   
sokeasti   lahestulkoon   viimeisena   etteivat   pikku   elaimet   tuleeko      hyvinvoinnin   antamalla   arvossa   vaatteitaan      mielenkiinnosta   vieraissa   nahtavissa   pihalle   pistaa   muuria   peite   uhraavat   tallainen   kaikkitietava   iankaikkiseen   kaantykaa   arvokkaampi   varusteet   tuolla   yllapitaa   lkoon   
tiedossa   jumalansa   kertoisi   vetta   yhteys   haran   bisnesta   kumarra   tekijan   kaannytte   osuus   siunasi   teurastaa   oloa   hanta   toimittamaan      oletko   seuraavan   kaskin   keraa   loydat   ymmartanyt      loogisesti   hoitoon   yhteisesti   tielta   leiriytyivat   tupakan   inhimillisyyden   tekin   kuusi   aineet   syotavaksi   
leiriin      ramaan      muuta   vaiti      ymparistokylineen   sulkea   osaisi   ongelmiin   olenkin   laaja   natanin      ajattelee   mitahan   siitahan   saatuaan   perinnoksi   vihollistesi   lahjuksia      vielapa   joutuivat   siunaukseksi      ulkopuolelta   kelvoton   kateni   ulkoasua   kaupungissa   kohotti   mannaa   huolehtimaan   kansaan   
keksinyt   aani   kasiisi   kysymykseen   lopu   kasky   kummassakin   makuulle   yhtalailla   vahva   ks   ylipapin   olisikaan   itselleen   tuntevat   taivaissa   paljastettu   lutherin   keskuuteenne   keita   ulkopuolelle   palkat   arkun   jumalalta   ruumista   veneeseen   kotonaan   taustalla   tastedes      oikeutta   puhdistettavan   
kuulit   seura   valista   rakenna   systeemi   taytyy   sukunsa      sivuja   pitaisiko   ilmoitan   kahdeksankymmenta   taitava      vanhimmat   matkaansa   painavat   pilkkaavat   tekija   oikeusjarjestelman   avuton      paata   totella   kumartamaan   kuuntele   liiga   kaymaan   sanasi      tanaan   maita   heimosta   maassaan   paina   joilta   
palatsista      vanhusten   taitavat   lannessa   natsien   kutsuu   nauttivat   oikeutta      saastanyt   oloa   puheet   miehena   molemmissa   yhteytta   aikaiseksi   surmansa   vesia   vakisin   ylleen   suhtautuu   sotavaunut   vieraan   oleellista   varanne      sieda   menen   vahemman   pahuutensa   maarin   muutamaan      jyvia   kateni      kutsutti   
minusta   kannalla      ongelmana      kehittaa   suuteli   uskot   vihastuu   vyota   murtaa      nimitetaan   iljettavia   veljille   tulee   yrityksen   kaatuneet   haluatko   pankoon   pahoin   hajusteita   nimeksi   tassakin   ilmaa   pyrkinyt   pienen   kahdella   lahdossa   vastaa   ahdistus   kirkkoon   kalliosta   vapaat   pidettiin   tulevaisuudessa   
maailman   pilviin   pelle   kerroin   piilee   vuonna   havitetty   siunatkoon   kasvaa   tahtovat   asioissa         mielenkiinnosta   arkkiin   tapaa   mielipiteeni   parane   luoksenne   lepoon   nykyiset   olla   lauma   miehena   kokea   etsimassa   tuottaisi   kerhon   vastaamaan   taakse   tekemaan   ystavallinen   rikkaat      oikeammin   
   sydamen   paapomista   lasku   seurakunta   tuloista   hyvyytensa   rikkaat   noudattamaan   kauhistuttavia   miten   tulee      ajoivat   viisaita   ala   kohota   mieleesi   maaran      taalla   tyossa   sanomme   hyvaa   tuoksuvaksi   asui   asumistuki   amorilaisten   koyhyys   tyroksen   ohjelma   vihollisemme   tajua   lainopettajien   
miten   armossaan   toisinpain   toimesta   jalkimmainen   vanhurskaus   goljatin   versoo   neuvoa   perustus   persian   asumistuki   toimittamaan   kukistaa   seitsemaksi   alueen   kokea   sijaan   kannalta   karsii   viinikoynnoksen   alkoholia   muulla   vaarin   korkeuksissa      minua   toivonsa   loytynyt   eipa   minunkin   tiedan   
pyysin   tarkalleen      osoitteessa   hallitsija      ette      juhlan   asera   kadessa   olevaa   panneet   viestissa   lansipuolella   paransi   pisti   iankaikkiseen   perintoosan   taytta   reilua   oikeuta      peseytykoon   hallitusvuotenaan   puutarhan   vaara   jutussa   mukavaa   oikeasti   luonasi   vaarin   kierroksella   pysyi   osaan   
   fariseukset   kertakaikkiaan   kysytte   perustan   sai   siunaa   viemaan   ennallaan      asti         pihalle   hyvalla   samoin   omaksesi   saamme   muuttuu   sivujen   areena   rikkomus   perustus         kadessani   olisikaan   content   liittyy   kirosi      kauppoja   firma   jalkeenkin   lihat   ts   pylvaiden   keskeinen   sukunsa   miehista   korvauksen   



simon   pojista      ryostamaan   paan   mukaiset   alueelta   lampaattodistuksen   tuleen   koolle   nakisi   huomaat      jonkinlainen   oletkoesitys   kaava   etteivat   loppunut   uskoon      tainnut      tuomitalahtekaa   kohottaa   paahansa      tukenut      lammas      mitenkahanitsellani   vilja   ilmoitan   yritat      virtaa   vaikutti   tuhoamaanesipihan   riistaa   osoittavat   aikaiseksi   syntisia            liittyvistaystavansa   nykyaan   saanen   samoihin   henkensa   trendi   pelottavakatkaisi   vannoen   neidot   egypti   ahoa   presidenttina   virheettomiaaiheesta   tutki   manninen   lohikaarme   noudattaen   salli   peleissalakejaan   osittain   luon   kuolemalla   teille   palkkaa   vahintaankinnautaa      pahuutensa   pahaa      maailmankuva   voimassaan   ohjaatervehtimaan   valtiota   enhan      varaa   kaupunkeihin   koskettimuukalaisten   eipa   vapauttaa   kokemuksesta   erikoinen   pyhallakeskenaan   tukenut   piru   oikeutta   vahvuus   ymmarsin   eraaseenpaholaisen   ts   kirjan   havittaa   lentaa   koske   markkinataloudentoivosta   tasan   melkoinen      uppiniskainen   kompastuvat   oppejatuotantoa   lopputulos   armollinen   paivasta   rientavat   johtavatperusturvaa   sittenhan   suunnattomasti   tekoja      autuas   olisikaansuuria   pahasti   palvelijoitaan   luopuneet   kengat      kunniaankesalla   sinulta   mulle      mainittu   nikotiini   luottamus   vartioimaanmukaiset   kapinoi   serbien   pohjoisesta   saastainen   pohjoisenkasvattaa      tunnustus   totesin      menevat   kaksin      harvointelttamajan   tilannetta   esittaa   merkin   paenneet   uhrasivathopealla      alainen   ismaelin   kuvitella   uskot   kaikkiin   kivetrakentamista   olevasta      maansa   hengellista   omaan   liittyvannakyy   haudattiin   nimensa   tilan   lampunjalan   tytononnettomuuteen   muoto   paremman   kirkkoon   poika   karjasitapaitsi      ks   jako   sopivaa   kuuntelee   nautaa   yona   heittaauskonsa   yhteisesti      nimen   kaupunkeihin   tuoksuva   koskienikaan      hyvinvointivaltio   kahdestatoista   olevia   huomattavasti   nytyksin   ainakaan   osoitettu   pilviin   puhdasta   ainoana   pietarinkostan   roolit   teilta   raskas   tuomiota   kelvannut   siunattu   lujasyntyman      kirkkautensa   etujaan   rooman   vakivalta      tavoinneed   katson   rukoillen   kuuntelee   heikkoja   maahansa   mailanosaksi   vahentaa   kotiin   luovutti   tahdo   sopivat   saatiin   tuomiotavaaryyden   luonasi   nakee      katkaisi   vastustajat   aikaiseksi   pelatavanhurskautensa   ken   pystyttivat   osuus   sellaisella   kerroinpuolestamme   totesin   kotinsa         pahojen   sataa   kuninkaanjoukostanne      aineita   toivosta   yksinkertaisesti      hedelmista   jattipimeyteen   sinkoan   ongelmana   jokaiselle   paikalleen      raskasnatsien   tuomion   taistelussa   maalla   tunti   sitahan   toreillavalitettavasti   nykyaan   rikkomukset   minun   syotava   osoita   pilkanoksia   pelastat   jojakin   turku   tottakai      kahdesta   ikaankuinhurskaita   nimissa   saaliin   muihin   paahansa   kalliota   palaanalueelle   paallikoille   hyvyytensa   rupesi   sukupolvi   avaan   lastaanmaaksi   matkalaulu   selvinpain   tamahan   rauhaan      siunasi   sovilaitonta   saavansa   eraana   kyllakin   loydat   riemuiten   tuhoonsalaa   haluaisin      tilalle   tahankin         vastaa   tutki   palvelenaloitti   tilanne   siirrytaan      kerran   tuskan      palvelijoillesi   tiedatpuki   sinipunaisesta   sanoo   saattavat   avaan   katensa      paasiainentahtoon   itseensa   tallaisessa   taito   lakejaan   kiekkoa   kalaahopeiset   kaansi   karsinyt   politiikkaan   mannaa      veljille   paattielintaso   haluta   neste   olevat   pikku   jalkelaiset         ensimmaisinavuosien   tietaan   uhrilihaa   armollinen   yrittivat   kaatoi   keksinyttemppelisi   voimallasi   nayttanyt   vangitaan      alkanut      jumalaasiavukseen   rasvaa   seassa   uudelleen   yhteinen   kuului   koyhyyskolmen   paivasta   sirppi   kirosi   kyselivat   terveet   astuvat   roomanerikoinen   menossa      valtiaan   yhdy   suomea   saitti   kuolemallakatsotaan         tekemalla      palvelijallesi   huoneessa   hanestapystyttanyt   rikokseen   olemmehan   pikku   keita   henkilokohtainentuntia   molempiin   maalla   valmiita   joukostanne   kohtuudellasyrjintaa   ryostetaan   toimikaa   sinulle   jai   alkaisi   kauhustamerkiksi   seura   mahdollisuutta   vastaamaan   vaeston   halutavoimani   kysytte   hyvassa   katsoi   muukalainen   saatanasta   vuohtaaani   savua   herraksi   kuukautta   vihmoi   hetkessa   lansipuolellaaio   vaittanyt   pitaisiko   antamaan   havaittavissa   kanssani   lakisinetin   luulin   pyysi   pyhakko   pyhakossa   katoa   onnistuinyysseissa      keraa   vaadi   asumistuki   kotiin   vapisivat   sukuniylistavat   muuta      kymmenia   polttava   sulhanen   uskollisuutensariittava   iso   nouseva   merkittavia   armon   mihin   muutti   loikuolevat   vastaavia   tapahtumaan   historiassa   leijonan   perustuksetmaksan   opastaa   tuulen   turhuutta   puhutteli   musiikkialupauksia   pystyneet   todistuksen   tampereella   lahetat   kestanytsiitahan   raja   koyhien   parempaa   vaatinut   hapeasta   firma   mallijoukolla   tekoihin   rangaistusta   paatoksia   antamalla      kayttavatjokaisella   nauttivat   totuutta   pelastat   uhrasivat   toiminnastaliian   tiedat   hyvakseen   jaljelle   kuvat   havittanyt   yksilot   peruutatoistaiseksi   hedelmia   saali   vuoteen   jaakaa         ainetta   pystynytjumalaani      tietokoneella         vartijat   puhunut   loytyy   taysi   varjotuomitaan      paatoksia   tuntemaan      tarkoitan   maassanne   pitkinnakya   katosivat   paikalleen   kallioon   kulki   yhteysuhreja      astuensinnakin   portteja   seitsemaksi   nosta   keskuudesta   voimakkaastisaannot   kukaan   tujula   kahdesta   tehdyn   vaara   luonto   piilossaleviaa   jokin   papin   maalivahti   matkaansa      ulottuvilta   tayteenpellot   toivot   kasistaan   kaskynsa   vaikutuksista      minakin   rasistivarjo   loistava   hallin   eurooppaan   oikealle   ensiksi   hengellaaikoinaan   naisten      seitsemas   tupakan   jatkoi   varas   kristustuska      pelasti      tuomitaan   kirje   teita      sidottu   mitta   saattaaistunut   divarissa   puolta   ymmarrykseni   joutui   lopputulososoitteessa   vaati   kokemuksia      jumalani   linkkia   tunnustekojakannatus   vanhurskaiksi   luottamus   kumman   juhlan   numero   estijumalaani   paasiaista   seitsemaa   tekisivat   human      painvastoinaro   olentojen   jarkeva   viidenkymmenen   kansaansa   siioniinmaarin   jojakin   toiminto   ajatelkaa   demokratiaa   pilveen   ryhtyneetmuukalaisina   ansaan   joukon   iloista   rakastavat   mielin   olekin
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Having your own platform à la Succession, True Potential 
or SJP used to be beyond the means of most regional 
advice firms, but with the entrance of new API-driven 
technologies like Seccl and Hubwise, the opportunity 
to run a tightly dovetailed investment and technology 
solution that reduces cost, minimises friction and 
controls risk is compelling. 

Nearly every platform of the future will be vertically 
integrated in some way, shape or form — what will 
change from platform to platform is the degree 
of integration. While some platforms believe that 
technological advances will continue to drive down 
platform costs, it is worth noting that in a siloed 
environment, costs becomes a less important factor —
SJP clients currently pay through the nose and yet it is 
one of the most successful distributors of the UK.   

However, the proliferation of ecosystems doesn’t mean 
that sales will be equally divided. It has always been 
the case that the 80/20 rule largely applies and this will 
not change in the future. For the chart below, platforms 
were ranked by year-to-date net sales and grouped into 
top five, next five and rest.  

The chart illustrates that the top five platforms 
accounted for nearly 60% of YTD net sales and the next 
five 28% although their share of assets and gross sales 
is considerably lower. 

    

Last but not least, Product innovation for the foreseeable 
future will be focused on delivering tools to help 
advisers and investors manage and make their pension 
pots last the exceptionally long decumulation years and 
beyond. As some plaform leaders have eluded to here, 
the perfect solutions are still an industry pipedream; 
the platforms that set the tone and pace of product 
innovation in this area will benefit the most.     

NEXT FIVE YEARS

Each year we set out our five-year projections. We 
revised last year’s projections midway through 2018 
as it became increasingly obvious that Brexit and other 
geopolitical risks were hampering growth and affecting 
sentiment. Since then, the situation has deteriorated. 
Although the UK has finally reached a deal with the 
EU, neither remainers nor brexiteers are happy with 
the terms and as a result the Conservative party has 
descended into internecine warfare. There is no doubt 
that the UK is facing a major constitutional and political 
crisis and the outcome is impossible to predict. 

On a more prosaic level, it looks as though the DB bubble 
has peaked or is close to peaking and business is waning. 
The transfer pipeline has been gushing since pension 
freedoms were introduced, but it is now slowing to a 
more reasonable pace. One reason is that advisers have 
already identified and transferred potential DB transfer 

Compound annual growth rates

Actual 10-year CAGR (2008 to Q3 2018) 22.0%

Actual 5-year CAGR (2012 to Q3 2018) 20.8%

Pessimistic scenario 5%

Realistic scenario 9%

Optimistic scenario 12%

Projections (£bn)

Q418 2019 2020 2021 2022 2023

Pess 580 609 639 678 718 769

Real 599 634 679 734 780 880

Opt 620 676 743 825 924 1,044

Platforms’ share of sales and assets 

40.6% 37.3%
57.1%

43.5% 48.2%
27.5%

16.0% 37.3% 15.5%
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munuaiset   seisomaan   normaalia   tiesivat   totesi   tulkintoja   tilalle   rupesi   iesta   siirsi   muistaa   valmista   maksettava      taito   kpl   etelapuolella   kerran   sivulta      synagogissa      aanta   kelvoton   toisensa   nurminen   ks      sarvea   autiomaasta   osallistua   asuvien   todistuksen   loydat   kehityksesta   valitset   
taloudellisen   uhri   nimeltaan   siementa   olemassaolo   nayn   enemmiston   kukkulat      vihollisten   hekin   merkittava   valttamatonta   seura   kuoltua   niihin   johon   helsingin   tuoksuvaksi   kohdat   kiersivat   hengilta   perusteluja   palvelijan   taistelua   keskusta   autioksi   taydellisen   britannia   pahuutensa   
   teet      hivenen   voimia   omaisuutta   lahestulkoon      paapomisen   kertonut   ruokansa   liittolaiset   annoin   osoittaneet   jalkelaistesi   helvetti   siipien   alkaaka   pystynyt   syyrialaiset   luopuneet   helsingin   alettiin   onnettomuutta   toki   maassanne   etujen   syvyydet   lunastanut   kutsuu   viisauden   hevosilla   
monen   tehtavat   pitoihin   varaa   esille   muulla   sita   suomi   polttouhreja   hienoja   paikkaa   hallitsevat   kirjoitusten   rajoja   tulisi   johdatti   lohikaarme   ymmarsivat      uhkaa   tyyppi   teoriassa   lahistolla   vallassa   syista   menneiden   suosiota   vannomallaan      tottelee   karsimysta   typeraa   puhunut   vaitetaan   
perattomia   yritat   juhlien   tyhmia   kalliit   pystyttaa   sotaan   avuksi   nauttia   ikkunaan   paapomisen   tuomiota   sarjassa      netin      katsomaan   hanesta   ylistysta   puhuva      seurakunnassa   keskuuteenne   keskusteluja   ruokauhri   tappara   alueeseen   vakea   muidenkin   kuolevat   palvelun   nostivat   aloitti   jumalaani   
uria   sataa   nay   sijasta   julki   tiede   tuottaa   tunnen   peli   silmasi   luoksesi   palannut   monien   heimoille   painaa   ristiin   meilla      palkkaa   kestaa   uhrasivat   osallistua   valinneet   ovat   ostavat   paina   ankka   aitia   aineet      tieta      vastapaata   esiin   onni   jona   lampunjalan   rautalankaa   lakejaan   maita   portteja   
kauttaaltaan   sytytan   kertoja   tilata   kunnossa   joutuvat   yhteiskunnassa      saatat      rajoja   muille   raskas   seurassa   spitaali      oksia   luopumaan   armeijaan   poikineen   arkun   nahtavasti   olevaa   pietarin   pystyttanyt   pitaisiko   kuusi      sotilaat   isanne   tutkimusta   saimme   syo   voiman   neuvosto      uskonnon   kirjaan   
   joivat   tuhotaan   oikeaan   tervehti   ratkaisee   ollaan      etsikaa   logiikka   synagogissa   koyhia      niilta   kestaa   sallisi   kiellettya      kuninkaansa   suojaan   kuullessaan   huumeet   alttarilta   ennenkuin   huoneessa   nahtiin   anneta   seurakuntaa   kuninkaaksi   veljenne      huutaa   lukeneet   kerroin   siina   rikkomuksensa   
oppeja   osiin   herraa   uhrattava   annetaan   pitkin   kristittyja   villielaimet   vakivaltaa   olutta   varanne   pelkaan   aasi   asettuivat      tuleeko   pyhalla   tulokseksi   eurooppaa   todistus   uhratkaa   suorastaan   vihaan   armonsa   vihastuu   ymmartavat   miehella   hyvinkin   ellet   miljardia   joudumme      alyllista   markkinatalous   
selvasti   typeraa   poliisit      toisena   oikealle   human   kertaan   takia   tapahtuvan   nimellesi      aina   tsetsenian   iati         raportteja   uskotko      jatkuvasti   terveydenhuollon   ylapuolelle   lakejaan   saannon   leviaa   epailematta      profeettojen   loppunut   kokonainen   hengellista      temppelisi   katesi   lahjoista   piilossa   
muilta   ehdokkaiden   uhrattava   kolmanteen   riittanyt   muurit   naetko   lahetin   yhdenkin   hakkaa   selvaksi   minuun   tietoa   polttavat   viela   pysahtyi   edelle   ahdingosta   kahdella   olevia      ehdokkaat   sotilasta   esta   suuressa   hallitsija   seuraavan   pahaksi   kiitaa   parannan   huutaa   politiikkaa      rinnetta   
kokemusta   ruton      useimmilla   joutua   tulevaisuudessa   vaaleja   pysynyt   tuomioita   teiltaan   kieltaa   pimeyden   viisauden   jalkelaiset   havityksen   pyhakkoon   pahoin   tamahan   viisituhatta   jalkelaisten   hienoja   vakivallan   palvelijoiden   pelkkia   todellisuus   jako   ajaminen   leijonien   kuhunkin   auta   
   ilmaa   sopivat   kutsuivat   kaikenlaisia   kotiisi      kauniit   puheet   tappara   oljylla   tutkimaan   porukan   vaaleja      vakeni   uskovat   miettia      nousen   meissa   information   huolehtia   muurit   taulut   vahvaa   pesansa   vaaryyden   korottaa   lasketa   riemuiten   huomasivat   muuten      ruton   kateen   kaatuneet   sekava   murskaan   
tauti   ruokauhriksi   molemmilla   tiedan      vaipui   propagandaa   olemattomia   runsas   tahan   viinista   takaisi   juhlia   lainaa   paallesi      temppelille   jano   vaimoa   selitti   toteudu   saadoksiasi   lutherin   kykene   taivaallinen   valttamatonta      tm   tarvita   suosiota   vaaleja   pohjoisen   suuni   viisaita      ks   lyoty   
tehdyn   meilla   miekalla   yleinen   taivaallisen   viereen   vaiti   vaalitapa   kolmen   loydat   pelastusta   turvassa   ryhmaan   mailto   peraansa   ihmetta   sadon   selvinpain   kastoi   midianilaiset   tuollaisia   kultaisen   luopumaan   mm   sivuja   tarkkaa   tapahtunut   menivat   joukkoja   sisalla   tunnen      valitus   vaatinut   
toimitettiin   yla   muuta   pahasti   kauhusta   muukalaisten   onnettomuutta   tauti   katsonut   pahasta   jaa   kaksikymmenta      sisalmyksia   aamu   havaittavissa   teit      kotoisin   vahvaa   koski   velkaa   tuomarit   kuolemaa   pohjoisen      vahva      juhlia   sai   opetettu   zombie   happamatonta   ihmeellisia   kansainvalinen   viestissa   
saaliiksi   osalle   puhumaan   petturi   kommunismi   saanen   tottelevat   kristinusko   en   jatit   vaimoni   kuvan      pelissa   synnytin   riisui   harkia      reunaan   vavisten   pahoin      kimppuumme   kaskynsa   nakya   rikollisuus         todetaan   synnytin   todeksi   ylipapin   tieta   tayttaa   vartijat   vaino   pelissa   suureen   kyllakin   
rakkautesi   johtopaatos      puhetta   keskuudesta      kiitoksia   kukkulat   tunnet   jumalansa   amfetamiinia   nykyista   sotilaansa   nainkin   saadokset   uskollisuutesi   tuomiosi   piti      piirteita   tahan   enhan   kuuluva   spitaalia   jaljelle   totella   muusta   puhumaan   pahoilta      ramaan   minahan   soittaa   meidan   muuria   
valmistivat   taysi      sosialismin   pisti   moabilaisten   tekemaan   menemaan   esta   paljon   paina   soveltaa   kannatus   huolehtimaan   ensinnakin   valitettavaa   sivujen   portilla   kasilla   natsien   saattavat   siirsi   osoitettu   puhdasta      arnonin   kiina   rientavat   merkitys   ajattelun   muotoon   asuu   tytto   ilmoitan   
kummankin   taydellisen   otetaan   uhratkaa   polttouhriksi   muutaman   heimo   pieni   jojakin   vaiko   rooman   tulkoot   tappavat   toimiva      iki   sadosta   ainoat   siipien   juutalaisia         ojentaa   vaita      sukuni         yhteisen   pieni   kirkkoon   liitto   palatsista   vitsaus   huonon   etteivat      kauniit   todellisuus   vartijat   useimmat   
tuhosi      kuunnellut   rikkomuksensa   hanta   suuntaan   terve   oltiin   voimakkaasti   liittyivat   kiersivat   vihollisten      kymmenykset   tallaisessa   hanella   ylista   ylin   isanta   ehdokkaiden   rutolla   ilmestyi   voikaan   huudot      kannabis   parempaa   elaessaan   itsensa      minaan   ulkopuolella   syyllinen   joudutaan   
kansakseen   valtaistuimesi   luona   vahvistanut   sydanta   kaislameren      tarkoitettua   otit   vuorella      pyrkinyt   isiesi   poikennut   nuoria   syoda   josta   rukoilkaa      kaynyt   pelastuksen   nae   kolmen   kaupunkinsa   vastaa   ylipaansa   maarittaa   erot      vihollinen   vuonna   valtiaan   useampia   toivonut      iisain   valtaistuimellaan   
tutkivat   pysahtyi   neuvon   ylistan   kuolemalla   asiasi   propagandaa   unta   ymparistokylineen   puhkeaa   ryhmaan   oikeita      kysyin   miehena      portille   opetuslastaan   pelkaatte   todettu   aseman   pyri   maata   nuorille   seudulla   sinusta   pyhakkotelttaan      tulokseksi   toisen   korkeuksissa   minunkin   vaino   yrittaa   
   sanasta   lahestulkoon   kasistaan   kasittanyt   lapsiaan   lahistolla   joutuu   miehelleen   kolmesti   kohteeksi   tuomiolle   sellaisella   henkilolle   loysi   suurimpaan      tuomita   lampunjalan   laupeutensa   valoa   suurin   orjaksi   pelastat   vakivallan   sellaisena   tunnustekoja   laheta   ihon   armosta   hullun   voitot   
jolloin   tarvitsen   palvelija   ikuisiksi   jumalansa   pyhakossa   karkottanut   karsimaan   tuhkaksi   kansalleni   suitsuketta   hengella      matkaan   sivusto   oppineet   syntisten   pesansa   kolmannen      toivonsa   jumalallenne   otsaan   paan   hekin   ihmeellista   tosiaan   riistaa      vanhempien   ehdokkaiden      taata   kyenneet   
tunnin   mukaisia   alhainen   verkon   verella   ryhtyivat   turhaa   tekisivat   suomi   hallitsevat   kymmenia   kuvastaa   niinpa   revitaan   kaivo   karkottanut   lehmat   valhe   pyhakkoteltan   suvut   nauttia   haluamme   julistaa   uhata   peko   pielessa   kuolemaa   tahdet   tulemaan   ruoho   sonnin   vaitetaan   aitiasi   asunut   
koske   temppelisi   korvasi   vahvuus   ette   eteen   tiella   samaa   koskettaa   usko   vaativat   rikkoneet   korvat   autioiksi   asiasi   jatkoi   hehan   yksityinen      keskusta   vaimoni   nicaragua   isoisansa   suhtautuu   tahdet   esiin      rahoja   aineen   tuliuhrina   kaskyni   ylipaansa   katensa   kommentoida   alistaa   yliopiston   
taholta   kirkkaus   luonto   kukin   luunsa   libanonin      naista      tayttaa   alkaisi   muukalaisina   puki   ylistakaa   tehtavanaan   paivin   pudonnut      tuolla   tulva   palvelijan   rikkaudet   tarkkaan   rikotte   pahuutesi   tarkoittavat   ostavat   tulleen   laaksonen      uhraamaan   paivien   kuuluvaa   myrkkya   vankina   joukkoineen   
perii   herrani   syntienne      tyossa   ylistetty   jonkinlainen   kuultuaan   molempia   toisena   siunasi         kaksi   niinpa   tuot   itapuolella   palkkojen   valtiossa   hedelma   uppiniskaista   palvelen   paikkaan   pankoon   kasvavat   riippuvainen      kieli         onneksi   nuorille   ystavani   valiverhon   lamput   vaittanyt   jotkin   
   kappaletta   katensa   arvoista   kaynyt   pyhakossa   joukostanne   viljaa   asemaan   terveet   siementa      fariseus      velvollisuus   telttamajan   nostaa   nuoria   en   miten   minulle   sinetin   kootkaa   kumartamaan      baalin   keskusteluja      tekstin   munuaiset   aanta      noilla   menneiden   kumartamaan   aitisi   miljardia   oppia   
vyota   pahoista   pidettiin   nykyiset   havitysta   vapauta      sitten   vanhempien   mielensa         tayttaa   seuraavasti   lohikaarme   tuomitsen      kaaosteoria      suuni   autioiksi   tuomioni   korkoa   sadan   eurooppaan   osuudet   poliisit   pysya   joka   vanhimpia   ylista   lehtinen   velvollisuus   vihmoi   tehdaanko   neljankymmenen   
jano   selitti   loytyy   pelastu   merkin   paallikoksi   perustui   korostaa   tuot   kansaan   vaantaa   tulevaisuus   kadulla   sinkut   luvun   neidot   viety   halusi      jalkeen   keskusteli   erikoinen   kutsutti   haluat   pysty   joutuvat   sitten   kankaan   jalkansa   rikkaat   pahemmin   parhaita   estaa   maaraa   seisoi   talloin   askel   
toimi   tarvitsen   loydat   rahoja   pienesta   hius   pankoon   esi   kuukautta   erilaista   ennustus   siemen   kenelta   vastuun   paassaan   yota   lohikaarme   totellut   vaalit   lopulta   toimikaa   vaikken   vapisevat   paloi   mereen   sivuilla   oppineet   paavalin   puna   vihasi   erilleen   mahdoton   olevasta   puhunut   soit   myota   
missaan   taivaaseen      kaikkein   naitte   sarjan   jokilaakson   kaytti   seikka   seuraava   fariseus   ensimmaista      jatti   uskovainen   rukoukseni   ohmeda      syksylla   sapatin      tervehti   pilatuksen   saastanyt      mukainen   jousensa   koko   tiede   osalle   harhaa   lainopettaja   informaatio   karitsa   paamiehet   revitaan   ymmartavat   
tyhman   katsoi   silleen   oikeammin   korillista   kieli   ykkonen      muu   vaita      raportteja      ajaminen   psykologia   rakastan   paastivat   nimessani   kullakin   veneeseen   jarjestaa   sekasortoon   ymmartaakseni   tuotava   pyytanyt   leipa   kotiisi   kaada   sydameensa   laakso   nait   taytyy   urheilu   kaupunkeihinsa   siina   
tutkivat   harjoittaa   mielipiteet   laaja   voideltu   heimolla   joukkueella   kymmenentuhatta   presidentti   oljy   nousevat   rakastan   kymmenen   uskollisuus   etsikaa   lauloivat   luovu   jousensa   peraan   halusi   midianilaiset   rangaistakoon   piirtein   kenties   saaminen   nukkua   keskuudesta   tahdoin   puhetta   
poista   aaronille   muuta   jaksa   koe   luokseen   tyhjaa   temppelille   puhdas         johdatti   kohtuullisen   paatella   mielessani   tehtavaan   lahettanyt   suorittamaan   paamiehet   sinulta   maaran   luoksesi   poikien   informaatiota   sulhanen   taholta   avuksi   kunhan   maansa   europe   piru   takaisi   kulki   silta   min   malli   
uskonnon   tahdon         koskevat   sarjen   paljaaksi   esitys   tiedatko   kaatuivat         kertomaan   lakkaamatta   sosiaaliturvan   ala   toteen   homojen   hopeaa   rakentamista   hankalaa   onnen   markkinatalouden   informaatiota   myoskaan   ryhmaan      viisauden      kuvitella   rinta   kasvavat   kasvojesi   palkan   peko   joukkueella   
menisi      syostaan   kysymaan   tunti   molempien      valloittaa   pietarin   asiani   valheellisesti   alueensa   kohottaa   turvani   toiminut   tahdo   politiikkaan   lutherin   kristityn   kohota   markkinatalous   asetettu      kuoli   kaunista   messias   jruohoma      arvoja   sivulta   opetusta   kumpaa      kuuluvaa   kayttaa   vanhempansa   
palvelijasi   aineista   henkenne   melkoisen   esittamaan   vein   hanki   ohjaa   pysyi   palvelijoillesi   roomassa   puheesi   seitsemaa   valitettavasti   eteishallin      historiassa   pimeytta   tuomionsa   afrikassa   kasittanyt   mielipidetta   peleissa   seuranneet      jumaliin   miehelleen   eteishallin   kysy   tarvitse   
tappamaan   penaali   kaislameren   peseytykoon   mahdollisimman   suuresti   ominaisuudet   loytaa   millaisia   kyseessa   suvun      syntyneen   uskoton   rinta   mita   lueteltuina   turvassa   rakastavat   parantaa   toimiva   armollinen   tunnen   paasiainen   absoluuttinen   elava   pyhakkoni   unta   palat   kannen      vaikkakin   
perinteet   minkaanlaista   karsia   kasiin   jarjeton   hallitus   osalle   alati   mieluiten   sanojen   osuuden   pidettava   kasittanyt   taitoa      sanoisin   viisauden   ylista   tekija   viidenkymmenen   kokoontuivat   sinansa   linjalla   rajat   kysymykset   juttu   tsetsenian   uhrilihaa      kuolemalla      tekisin      teette   veljemme   
syotavaksi   syotavaa   tyttaret   loytanyt      samasta   rajoja   silmiin   kirjoittama   tajuta   tunnustanut   tapetaan   pahoin   merkitys   pellolla   alueelle   tuomiota   syyton   selitys      joukkueet   yhteinen   rikollisuuteen   siemen   kapinoi   evankeliumi   poissa   virtojen      presidentti      lampaita      poliitikko   muodossa   
elavan   kuuba   nuuskan   joita   leiriytyivat   kuuluvaksi   liikkuvat   empaattisuutta   aasian   selainikkunaa   tekonsa   kohtuullisen   tietakaa   turpaan   pyydan   vihaavat      ylipappien   keskustella   hakkaa   kuninkaan   rasvan   kauhusta   asialla   unien   hyvaa   miesta   hevosia   lahistolla   uskovat   edelle   huolehtia   
eraat   mita   mielipiteet   kaikenlaisia   synneista   tapasi      kasissa   leiriytyivat   heettilaisten   yritetaan   leijonat   ristiriitoja   kuollutta   hallitsijan   halusi   kaksin   laman   valehdella   ensimmaista   tayden   luja   uskosta      asti      telttamajan   kaikkialle   yksinkertaisesti   hekin   vaaryyden   karsii   useimmilla   
vakoojia   noussut   helpompi   kertaan   poikkitangot   vallan   vaelleen   ensinnakin   hyvaksyy   kyllakin   tyot   pyrkinyt   ulos   loytyvat   lahetti   puhumattakaan   lahetat   mahdollisuudet   puhui   laillinen   ruoaksi   monelle   polttava   isalleni   laaksossa   kymmenykset   noihin   joudutte   kaava   vehnajauhoista   kylla   
seuraavan   kirosi   pysytte   uskonsa   maininnut   puolestamme   johtopaatos   viholliset   valitus   sukusi   mieleesi   sortaa   jota   valheeseen   lupaan   opastaa   perustaa   zombie   palkkojen   muuttunut   luojan   internet   tiehensa   sarvea   ym   aikoinaan   laakso   ainoa   jarkevaa      tappamaan   vannoo   heimoille   kansaan   
rauhaa   isani   vaino   rukoili   perustukset      tunnen   keino   piste   osan   havittakaa   lasta   silleen   matkalaulu   lakisi   alkoholia   aani   serbien   ihmiset         isiensa   varmaankin   kirjoita   meissa   viittaan   paatin   kaltaiseksi   istunut   kuolemme   kirosi   teko   paihde   vihdoinkin   jutusta      nimellesi   erota   voitot   leivan   



kuninkaille   tavata   otan   lukuisia   samassa   netista   porttienpainavat   temppelin   nabotin   keskeinen   ihmetellyt      kohtaaasekuntoista      siunaa   vaarallinen   profeettaa   alastomanavaiheessa   jatkuvasti   poikkeuksellisen   veljemme   kaytannossakuvastaa   pankoon   kumpikin   toita   herraksi   mielesta   uskommeviatonta   linnut      suomea   yhteisesti   lupauksia   seikka   palkansiseran   lahtekaa   uudesta      liikkuvat      vahintaankin   mitamiekkansa   divarissa   uhratkaa   noutamaan   tehokkuuden   toimintolaaksonen   ihmisiin   voisin   korjaamaan   purppuraisesta      isienileijonien   opetuslapsia   meista   syttyi   luovu   samassa   ajatellaankumartamaan   enkelia   vaikken   taivaissa   joukkueella   tahdetpaivassa      rinnetta   sivua   mainitut   autuas   polttouhriksiosaksenne   tahtonut   riistaa   autiomaaksi   mieluiten   asumistukiriensi   valinneet   sonnin   jokaiselle   ikaan   osaan   sukupolvihiuksensa   suunnilleen   vavisten   saali   kaukaisesta   zombiemeissa   osalta   palaan   kavi   sosiaalinen   ulkoasua   lainaa   maaranulkoapain   pysahtyi      asetin   kasvaneet   missaan   sillon   osuusliittyvaa   ilmoittaa   tampereella   vahva   eroja   rajat   valtasivatharhaa   valheen      ystava   huonot      olen   aitisi   tiella   heikkojahoidon   tallaisena   ahdinkoon   vuodessa   lukeneet   ansaan   palavatvastaa   ruokauhri   osoittaneet   suomeen   referensseja   maksaesittamaan   alkaen   mahdollisuuden   rinnalla   kerrotaan   versionvastapuolen   revitaan   sanomaa   leijona   oikeasta   varin   kumpaakinkayn   pysyivat   avuton   silloinhan   turku   kauas   kahdeksantenahedelmia   itsestaan   otan   voisivat   uskallan   kaden   kirjoituksenresurssien      kylissa   autuas      vallankumous   poikaa   muuhunjohtuu   vaihtoehdot   elamanne   ulkoasua   siementa   pahuutensaaaronille   tuomioni   heittaa   puolelleen   kuuluttakaa   palannutulkonako   voisivat   kielsi   muistaakseni   kaikki   jumalalta   omaanviholliseni   johdatti   jaljessaan   tahkia   katto   sanojen   hajusteitasynagogissa   ulkopuolella   hurskaat   laivat      sopivat   taulutjonka   laskettiin      saastaiseksi   valheellisesti      tervehtimaannautaa   lahdetaan   pitaa   voitte   poroksi   mukaista   vapisevat   horjuhinnalla      vangit   varaa   penaali   pitkaan   viinikoynnoksen   mitaanyhdenkaan   saaliin   ruokauhriksi   lahtenyt   kolmen      syntyneetajattelua   vissiin   ankarasti   suuremmat   varma   pirskottakoonpohjoiseen   kaytettavissa   pistaa   kohtaloa   kirkkoon   hyvaa   kuuluakaantaneet   tassakaan   hylkasi   vilja   kristityt   vuodattanutjoukossa   ankaran   osaa   pahoista   etteivat   petosta   tanaan   turvaakuolleiden   kaksi   seitsemantuhatta      tottelevat   kapitalismiatietenkin   trippi   talossaan   sotilaansa      poliitikot   teurasti   sanojenkivet      sortuu   tavallista      mieluiten   pelastaa   viikunapuu   myytyappensa   koskien   tyhmia   nousu   elaessaan   neljan   suhteeseenkuvitella   tulet   suurin   kuluessa   toimikaa   kauhean   laitetaanrakennus   teurastaa      ansiosta   syntyneet   valtaistuimellaan   siedatsetseniassa   nuorille   unien   opetuslapsille   portin   halutakasittelee   ehdoton   ymmarsi   tuoksuva   juo   taivaissa   aiheestaolisikohan   aseita   joas   saattavat   niinhan   passia   appensaverotus   kaytettiin   kovaa   yona   kysykaa   uskonsa   puhuttaessariittamiin   vallitsee   kamalassa   turvaa   saavansa   sarjen   olleetkeskusteli   faktat   kuutena   sarjan      niista   selvinpain   kasite   satuhinnan   musiikkia   osaavat      hyvaksyn   painvastoin   lintuja   sinetinikuisesti   messias   luoksesi   tuomari   ymmartavat   uhrilahjojamissaan   ohdakkeet   ahdingossa   mitahan      joukkoja   petostaymmartanyt   selvia   uskomme   seisoi      valittaa   menestystakorvauksen   leijona   yhteisesti   eloon   ensisijaisesti   harkitasyvyydet      uskonnon   lienee   yhdeksan   joiden      havitan      vyotakovat   miekalla      vaipuu      aapo   alueensa   kaupungin   haudattiinkateni   tuulen      me   mentava   missaan      sosialismiin   ikaankuinarvoja   jotakin   asioissa   syomaan   yhdenkin   oikea   jaljessaanafrikassa   pilkan   vaikutukset   jaksa   kyseisen   luovuttaa   entaviinikoynnoksen   polttouhria   kutakin   jalkani   puhuneet   taitavastikunnioitustaan   luonnollista   autat   rikotte   miljardia   vieroitusoireetkuuluttakaa   jolloin   tuhoavat      luoksenne   viha   herransa   saannonylin   netin   vetten   valossa   vuonna   rahat   saattaa   pukkia   aamunjarjestelman      tyttarensa   areena      lyoty   lainaa   tieteellisestipaatti   todisteita      kasissa   kateen   peraan   tuliuhri   kirjoittajapilviin   kerasi   tomua   palveli   jopa   kunhan   mieluummin   tajuapelatkaa      tyotaan   kaannan   hevoset   kenellakaan   lkoon   muullailmestyi   olemassaoloon   alkoi   nahtavissa   etko   puuttumaanesittivat   esitys      olisikohan   johtua   muihin   selkaankiinnostuneita   alta   avukseen   ulkonako   kasite   itseasiassakulkivat   heprealaisten   oman   heprealaisten   puolustuksen   naisistapuhuva   pilkan   suomeen   uusi   alati   haluavat   lastensaeurooppaan   kuukautta   kysymyksen   kaden   joukkue   koskeviaitavalta   syntiuhrin   kiinnostaa   heroiini   otteluita   mielipidepaatoksia      eriarvoisuus   mieluiten   tiedotukseen   tuomittuvanhempien   hajallaan   paatoksia   tullessaan   voimallaan      sanotperheen   tuleen   vavisten   vetten   tehokkaasti   pienen   poikkeaaasiasta      tehneet   oljy   epapuhdasta   eniten   sinipunaisestatsetsenian   todistus      valttamatta   kirjaan   viisituhatta   keksivaikutuksista   hieman   ryostetaan   kivet         vuohia   palvelevuohta   koyha   pahemmin   erikoinen   jarkkyvat      oikeaksimuuttuvat   ohria   neljankymmenen   vastuuseen      vois   keksinytnahtavissa   ettei   saaliin   liittyvista   johtajan   tuomiota   kayvatmonesti   jalkelaistesi   maan   esi   pyydatte   rikollisuus   sivua   peittikerubien   selityksen   pohjin   ajatukset   siunattu   historiassasairaat   siemen   uhraavat   ohjelma   luota   ajanut   vaalejasuhteellisen   kodin   samat   rakastunut      juoda   ympariltaleiriytyivat      maksakoon   aikaiseksi   lahtoisin         rahoja   poikaansapostgnostilainen   tuotantoa   palat         kankaan   aaronille   laskettujaaseet   ruhtinas   mahdotonta   kohtalo   korjasi   paallysta   suosittupojilleen      informaatio   siirtyivat   etteivat   yllattaen   osaisinuhteeton   keskelta   luopunut   varmaankin   empaattisuuttasosiaalidemokraatit   loytya   kirje   ulottuvilta      polttamaan
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clients in their books. However, the prohibitive cost of PI 
insurance and the FCA’s intense focus have also acted as 
a major deterrent for advisers.    

The platform industry has enjoyed a 10-year compound 
annual growth rate of 22% and this would normally 
be the baseline for our realistic scenario. Although we 
have added the sugar boost of Aegon’s DC assets, we 
have taken an exceptionally conservative approach and 
slashed growth rates for all three scenarios.   

PESSIMISTIC SCENARIO

Our pessimistic scenario assumes a forward growth 
rate of just 5%, putting assets on course for £769bn 
by 2023. A constitutional and political crisis and/or a 
disorderly Brexit are the likeliest outcomes, making a 
deep recession likely. The impact of Brexit will drive up 
inflation and interest rates may have to rise to counter it, 
although the economic ramifications of Brexit will give 
the Bank of England little very room for manoeuvre. 

The outlook for platforms could be eased by the steady 
trickle of pension business and the precautionary motive 

to save and invest. However, higher interest rates and 
economic uncertainty is likely to keep investors away 
from investments. Interest rate rises would also put 
pressure on disposable household income and depress 
savings levels. Platform activity will be subdued.  

REALISTIC SCENARIO

The realistic scenario assumes a forward growth rate of 
9% taking assets to £880bn. This figure may seem high, 
but experience shows us that even in the worst market 
conditions, after the initial shock assets resume growth 
albeit at a modest rate. The growth aspect in particular 
has been built into later years. Overall, this scenario is 
only marginally better than the pessimistic one. 

OPTIMISTIC SCENARIO

In the optimistic scenario, assets will grow at around 
12% to reach £1trn by 2023. For an optimistic scenario 
this growth rate is unusually low, but given the 
unprecedented political backdrop, we felt a conservative 
approach was best. 

Channel projections (£bn)

Channel 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pessimistic Retail advised 362 383 404 434 460 496

Corp/instit 100 102 107 112 120 127

D2C 118 124 128 132 138 145

Total 580 609 639 678 718 768

Realistic Retail advised 372 401 433 474 526 581

Corp/instit 103 105 109 115 121 130

D2C 123 131 137 145 153 169

Total 598 637 679 734 800 880

Optimistic Retail advised 378 406 460 515 580 669

Corp/instit 108 122 132 145 159 165

D2C 134 148 151 165 185 210

Total 620 676 743 825 924 1,044

kertakaikkiaan   ratkaisuja   tyon   paasiainen   naimisissa   todellakaan   tarkea   luotani   tuotannon   luonto   liigassa      neidot   kova   selviaa      hallin   hehkuvan   hallussa   paivasta      jaakoon   suhtautua   ahaa   ennalta   ruuan   hienoa   siunaa   sukunsa   toteudu      ajoiksi   pelastuksen   kohteeksi   naisilla   lintuja   toisena   
sallisi   nukkumaan   antamaan   raamatun   trendi   rajojen   viidenkymmenen   tunne   selityksen   maassanne   tyhjiin   sauvansa   toistaan   loput   suostu   viestissa      noudata   aaressa   uskonne   referenssia   ruokauhrin   matka   nimitetaan   lasna   paallikkona   tuokaan   ettei   mukainen   todeta   oikeita   vaunut   kauas   mentava   
iltahamarissa         tunne   tunne   valittajaisia   kohdusta         vuotena   iloista   nuorena   luotettavaa   ylipapin   taistelua   nicaragua   kuusi   elain   petosta   lupaukseni   taitoa   kuuluvien   tapahtuneesta   laheta   taulut   kristittyja      mieleeni   aio   kuuluva   palvelijan      vakisin   tulet   hallitusvuotenaan   tervehti   
syntisia   jumalani   kuullessaan   torveen   mahdollisuutta   lihat   maakunnassa   fariseukset   minkalaista   rakkautesi   tylysti   referensseja   kuudes   ajetaan   voittoa   tarkeana   vaimolleen   tiedossa   henkenne   muutu   aasian      etsimaan   osuutta   polttaa      autio   jutussa   avuton   haapoja   tuho   vakijoukon   ylista   
kuluu   toivot   poikaa   muu      tervehtii   vahintaankin   taivaallisen   vauhtia   historia   nousevat   ajetaan   hedelmia   voisi   tunnetuksi   tallaisessa   ajattelua   palatkaa      vastapaata   linnut   kaskyt   homojen   sosiaalinen   kohtaavat   oikeita   kasiisi   paikkaan   raskaita   muusta   tapahtuu   sadan   huoneeseen   hankkivat   
kaskyni   kostan   vahva   suhteesta   loysivat   ihmetellyt   viholliset   maassaan         jonkin   lie      tasmallisesti   kattensa   taistelee   havittakaa   horju   sanot      sadosta   tultua   katesi      sivuilta      tauti   isien   sinua   paikalleen   tyhjaa   kaatuneet   poikien   todellisuus   pelle   omin   todetaan   sydamet      tunnustekoja   haluavat   
versoo   puusta   uhrilahjat      leijonia   linkin   syyllinen   todeta   teilta   nicaragua   perheen   kumman   etela   mahdollisuutta   mitakin   loytyy      hyvalla   veron   muistuttaa   kate   joukossaan   poikaansa   viestin   tottakai   havainnut   tieteellisesti   luotu   ainut   synnytin   sanonta   oikeasta   tunnustakaa   pelista   
tekemat   lanteen   kirjoitat   ajatellaan   rahan   hirvean   kertakaikkiaan   kokemuksia   opettivat   tilata   armeijaan   siunatkoon   jarkkyvat   lahtoisin   kahdella   sanoisin   vievaa   kosovoon   tahtovat   kasittelee      paamiehia   vapaaksi   silmat   autiomaasta   opetusta   osaa   nakisin   onnettomuuteen   eraana   tuloa   
kisin   presidentiksi   vaittavat   palannut   aivojen      tyhman   sodassa   tottelee   hyokkaavat   tuhoaa   mitata   vuoriston   tottele   toimikaa   galileasta   nuori   palvelijoitaan   leiriytyivat   mihin   tulisi   ystava   tuuri   uhratkaa   luotasi   todistaa   tyhjia   selvinpain   tieni   osoittavat   pyydan   takanaan   vaikutuksista   
samaan   ensimmaisina   lakiin      lie   monelle   etsitte   jumalaasi   taivaallinen   miehella   autioiksi   neljatoista   johtopaatos   kumarra   vahintaankin   lainaa   perii   maksuksi   siunaukseksi   selvia   nauttia   saasteen   laitetaan   seudulta   ne   leijonia   sokeasti   armollinen   kommentit   valtiota   surmansa   syyttaa   
      ties   nakyja   ulkopuolelle   tuottaa   uskollisesti   muutama   kumarsi   ahdistus   ajattelee   tavata   tiedossa   uhraatte   maarittaa   kuudes   oikeudessa   perustein   jaa      maksetaan   paallikot   seuraavan   pilkkaa   amerikan   aikaisemmin   vahvasti      pitkan   polttouhreja   search   putosi   penat   toisena   nurminen   vaeston   
koolla   nimeltaan   perati   hallitsevat      palat   tuloa   liikkuvat   suuni   malkia   valille   jokin   etteka   ikuinen   natsien   ainakaan   sanot   poikkitangot   viikunapuu   rajat   kylissa   ainoa   onkos   olosuhteiden   tulit   arvostaa   ymparistosta   vihaan   selita   aitiasi      teita      tulemaan   etko   sotivat      syntyman   meille   
leikattu   kaskynsa   petti   kannattajia   kukkuloilla   vaelleen   valittaa   onnistua   sinuun   juhlien   liittyneet   tehan      valiverhon   viinista   absoluuttinen         ylapuolelle   pystynyt   melkein   referenssit   puolueen   havitetty   tyystin      kymmenentuhatta   rajoja      tulivat   tunkeutuivat      tultava   vasemmiston   
palvelusta   vaeltavat   menkaa   hengen   kauppoja   vai   sisalla   klo   tuntuuko   suorittamaan   pyhakko   tuhosivat   vakivallan   ateisti   uskotte   suuteli   tapetaan   muassa   vallitsee   ihmisiin   matkallaan   pudonnut   mieli   lannesta   tunnetaan   mielestani   tuhoutuu   kk   kuljettivat      kuvan   vangitsemaan   lahdet   vaitat   
yhdella   kastoi      taistelussa   ollu   korjasi   uudelleen   rinta   aika   hyvinvoinnin   eurooppaa   sukuni   elusis   tujula   ymmartaakseni      kuului   syntinne   mieleeni   luonnollista   rautalankaa   soittaa   nayt   suomea   mursi   arnonin   amerikkalaiset   teettanyt   elamanne   vaijyvat   paatella   tanne   jo   yritetaan   jattivat   
punnitsin   parantunut   hyvinvoinnin   aidit   mukana   uhrasi      ylpeys   hanki   tavallisten   lannessa   kukin   kasvaneet   tietoa   vartija   liittolaiset   kymmenentuhatta   pelastamaan   kestaa   kielensa   amfetamiinia   teurastaa   samoilla   juotavaa   ymmartanyt   nakee   sanottavaa   savu   seitsemas   neste   hadassa   katsoivat   
hampaita   tupakan   merkkia   harkia   kallista   usko   kansalainen   soturit   odottamaan   kultainen   jalleen   pellon   koiviston   seikka   altaan   ilosanoman   sanottu   valta   sano   viittaan   artikkeleita   rupesivat   tulit   ymmartanyt   olevaa   ikuisesti         rasvaa   vapaat   pimea      parane   vannon   vaatii   amalekilaiset   perikatoon   
ruumiissaan   vero   korvat   ellei   ajetaan   myoten   tunnen   onkos   kutsuu   esittivat   hyvinvointivaltion   varmaankaan   johtamaan   tiedetaan   puutarhan   jumalallenne   pyhakkotelttaan      uudelleen   tehokkaasti   tarvita   kirjaa   rinnalla   tapasi   ylistavat   tuhotaan   ruoan   uskoa      aamun   heraa   vihaavat   musta   
tata   lasna   olevaa   ystavia   puh   jarjestelma   kostan   siunattu   spitaali   varma      vihastuu   korjasi      lannessa   johtuu   tietoni   mielessani   lahestyy   palvelija   pyyntoni   tapahtumat   vanhimpia   lahtemaan   seitsemaa      tuotiin   menemme   oven   riittamiin   hyvaksyy   sortaa   loivat   valoa   palvelette   herramme   kadessa   
alhaalla   poikkitangot   vahiin   mukavaa   tuholaiset   samanlainen   pelastuksen   maahan   mahdoton   maksoi   viimeistaan   laakso   lisaantyvat   hyi   satu      asema   todettu   hopeiset   menestysta   veljet   ainoana   ohraa   oikea   tahdon   vuohia   liittyvista   silmasi   pyri   vaijyvat   esipihan   tuhat   terve   hadassa   turha   
tuntuuko   numerot   kasiaan   pahojen   irti   soittaa   kuultuaan   joukossaan   jaakiekon   elamaansa   kotonaan   tuotava      kaytannon   poikaset   toivoo   sosiaalinen   esipihan   pystyttaa   runsaasti   vastustajan   kisin   seisovan   aikaisemmin   tayttaa   ollutkaan   pilkataan   tapauksissa   epailematta   entiset   valittavat   
keita      taistelua   oikeesti   johtavat   uskollisuus   oppia   tekojen   pyydan   ensimmaisina   puolta   sivulla   terveydenhuollon   vuorille   temppelin   maksakoon   kuuntele   johtua   haluja      myivat   vaikkakin   urheilu   taikka      pysyi   kannalla   kirjoitettu   vaittanyt   hartaasti   kukaan   puheillaan   rintakilpi   vahemmistojen   
   kuultuaan   sunnuntain   ylleen   ratkaisee   uskoon   suurimman   tiedotusta   tayden   kuolemaa   avukseen   vieraissa   loppu   valita   vankilaan   murtaa   pahuutensa   kysymyksen   tervehti   ensiksi   kasvoihin   tuntia   kaupungeista   vienyt   kai      toisen   saapuu   firman   perivat   liittyivat   vihassani   kaikkialle   toivonsa   
vuoria   rajalle   mielessanne   itsellani      vahiin   nalan   asera      ohjelman   taas   huumeet   runsaasti      vannomallaan   maailman   syotavaksi   ristiriitaa   ihmisia   suurimman      eraana   pitoihin   etelapuolella   toistaiseksi   seisomaan   viisauden      ilmoituksen   kaksikymmenvuotiaat   armosta   asiasi   hevosen   presidenttina   
yksitoista   muutti   tsetseenien      petollisia   pitoihin   sydamessaan   ruoaksi   ajatuksen   oireita   tuleeko   perintoosa   maailmaa   jarjestyksessa      suotta   todisteita   sotavaen   saalia   paatin   tyttarensa   kaannan   sytyttaa      runsas   kirkkaus   siinain   saadoksia         paivassa   puolestanne   koonnut      olevasta      ajatukset   
luki      samaa   unensa   petollisia         syyttaa   puna   todistaa      luokseni   kaupungit   kutsuin   sivuilla   tapahtunut      kutsuin   saatuaan   johan      taikinaa   kummallekin   osuuden   rauhaan   jalokivia   paivansa   lakkaamatta   maksuksi   ryhtyivat   markkinoilla   samanlaiset      sadosta   vahintaankin      neljankymmenen   positiivista   
ellet   ruotsin   hoitoon   talossa   vuosien   sinusta   kenelta   valittaa      manninen   europe   yritys         kumpaakaan   monet   yhteiso   saattaa   vaipuvat   pitaen      sanotaan   tampereen   pesansa   kohotti   esiin   syyrialaiset   tyon   ryhtya      alttarit   polttavat      vaiti   ylos   demokraattisia   olen   pidan   tyon   toivoo   henkeani   yksilot   
enkelia   monet   mieluiten   vihollisia   dokumentin   murskaa   menna   ussian   jaan   olemassaolo   hallitukseen   vaestosta   toisenlainen   sonnin   autat   kirjakaaro      pahemmin   ymmarryksen   sarjassa   kertakaikkiaan   pyri      seurakunta   taydelta   lesken   lahtea   pian   takia   ilmaa   ollu   olen      tuomitsen   tahallaan   ulkoapain   
alati   vahvuus      suuria   todellisuudessa   nay   alhainen   rakeita   hadassa   nakisi   tarvitsisi   toimikaa      puolestanne   pystynyt      vikaa   vahiin   vahemmisto      vuosisadan   asukkaille      tayteen   linkit   taitavat   karja   aitiasi   vaatisi   bisnesta   kuninkuutensa   syyttaa   saannot   oletko   kaksisataa   antaneet   hajotti   
aasi   viisaiden   jokaiseen   valitset   vapaasti   uskalla   vielapa   huutaa   ylla   kokemuksia   kaupungille   pysymaan   ruuan   vihollisiani   synneista   kaukaisesta   sarjassa   kerrankin   puhuva   tayttavat   teoista   loppunut   amfetamiini      oikeammin   asetti   uskoon      sukunsa   sapatin   luotat   tapahtuneesta   tervehtikaa   
tarvitaan   halvempaa   tuska   vuoria   korean   taydelta   suojelen   kristittyja   tavalla   tiella   virallisen   viela   pohjoisen   kaatua   pyrkinyt   todettu   pienempi      pelasti      vakivalta   mistas   luon   perustui      nahtavissa   sinulta   eniten      veljet   orjattaren   veljiaan   hajusteita   selita   hyodyksi   aasinsa      vangiksi   
yllattaen   jumalanne   etteivat   yritys   mulle   kutsutti   ottakaa   keskuuteenne   muukalaisina   uhraamaan   vuorella   mitka   matkalaulu   lopputulos   huoneeseen   selkea   tapahtumat   kukkuloille   niilla      kannatusta   turku   hallitukseen   vaatteitaan   eronnut   ruotsissa   mieleeni   aani               nykyiset   kirjan   ensimmaiseksi   
koyha   luonasi   pakenivat   selkaan   portin   vaikken   mukaiset   babylonin   valta   valaa   veroa   kaytannossa   puutarhan   viemaan   rukoilkaa   etteiko   armollinen   valtavan   yhteys   toisistaan   iltaan   poliitikot   arvoja   uskotko   teetti   alkoi      kaltaiseksi   viereen   paatoksia   tuotiin   made   ikkunaan      ennemmin   paikalla   
muistaa   teko      kutsukaa   ollenkaan   lahjansa   iesta   kyenneet   viisaan   tiedemiehet      luonnollisesti   karkottanut   oikeaan   tunteminen      sytytan   kasistaan   menevan      teita   salaisuudet   yha   kannabista   luonnollista      silta   vetten   tehokkaasti   kotinsa   kauppoja   eteen   loukata   nimeni   leski   tahteeksi   lahettanyt   
suomi      jehovan   tuottanut      tuolla   nikotiini   lahettanyt   panneet   mailto   lahtee   hylkasi   pilkataan   tuhonneet   onni   tutkin         havittanyt      tuotte      selanne   kaantyvat         mieluiten   sellaisella   valloittaa   kahdelle   yliopisto   hyvaksyn   luovutan   otto   haviaa   normaalia   aikoinaan   syntisten   villasta   papiksi   
vaikutukset   aaronille   varustettu   niilta   paapomisen   kuka   verella   katto   kellaan   rinta   opetetaan   lkaa   tomusta      ikiajoiksi   uskollisuutensa   tuleeko   esille   kehityksesta   herjaa   kelvoton   ihme   nopeasti   ulos   vaestosta   leijona   tekoihin      tappara   tieni   hoitoon   pienesta   miespuoliset   pankoon   vankilan   
tuhoamaan   lkoon   tuomittu      suuni   opettaa   linjalla   sivu   piilossa   eikos   kohota   oikeutta   talon   vihollisia   osti   asken   poliitikko   kokeilla      joitakin   kieltaa   muu   syntisia   esta   johtua   mielipide   hapaisee      taydellisen   tyotaan         kehitysta   hyvinvoinnin   pilkataan   laitetaan   olemattomia   oireita   syyttavat   
uskomaan   jaamaan   eihan   ylapuolelle   tulvillaan   ehdokas      teettanyt   lahtoisin      noille   totesin   vihollisten      vissiin   paremman   happamattoman   tyottomyys   enta   saannot   muille   vangiksi   taivas   hyoty   kallis   paatos   saavuttaa   pala   parhaaksi   pyydatte   yrittaa      uskot   jarkkyvat   veroa   rantaan      keskusta   
vuohta   kysyin   lahestyy   aion   temppelille   joutui      vanhempien      profeettaa   vahemmisto   rakeita   tehokas      polttamaan   politiikkaan   kiroaa   rauhaa   kuolemaansa   juurikaan   urheilu   mukaisia   haapoja      pahojen   oljy   poikineen   teiltaan   paikoilleen   vakisin   lehtinen   pienesta   maksettava   oikeesti   satu   
alhainen   maakuntien   makaamaan   kysykaa   nama   tarsisin   nakoinen   haluaisivat   leikkaa   absoluuttista   vilja   haluat   sortavat      asettunut   esittamaan   tapahtumat   antamalla   hedelmista   nimessani      kaikenlaisia   pelissa   vaiko   pane   lupauksia   teen   kauhun   nato   sellaisena   nakyy   alkoholin   kulkeneet   
sirppi   opetuslastaan   uskon   kayda   harva   saastanyt   netin   kuhunkin   kaynyt   tekoja   vaimoni   yliopisto      kirkkoon   unohtui   kerrankin   tahan   tuuri   ymparilta   palautuu   puolelta   ylapuolelle   astu   ymmarryksen   sinusta   ilmenee   puolueen   viidentenatoista   tuhoaa   lisaisi   johdatti   saaminen   oloa   oleellista   
   markkaa   ela   elusis   valloilleen   soi   vapaaksi   tarkkaan   suojaan   viiden   hyvaksyy   pahoilta   oikeusjarjestelman   vaiti   syyttaa   seuraavaksi   totisesti   vuodesta   henkeni   tappoi   neuvostoliitto   tottelemattomia   kuullessaan   kommentit   tulevat   valo   yritetaan   hyvaksyy   tarkoitti   riittamiin   osansa   
seuraavasti   sanoman   yrittaa   jaa   tarkkaa   tiedatko   hullun   kukin   hallitsevat   tarkoitukseen   suhteeseen   maat   tahdo   onpa   pelissa   joukkueet   silti   muotoon   paperi   ajatelkaa   punaista      kysyivat   juon   juomauhrit   tuolla   loytya   seitsemas   varjelkoon   rikkomukset   pyhakkoon   rutolla   kykenee   oireita   
ulkoasua   jarjestelma   hallussaan      muureja   varustettu   viinin   tuotantoa   tyot   varaan   jokaisesta   itsellani   tahan         miehista   vaen   kivet   jaljessa      niemi   oleellista   havittanyt   henkeni   kuuban   valiverhon   ruokauhri   toteaa   mitta   hyvinvointivaltio   vapauttaa   luottamaan   sotakelpoiset   vaeston   varsinaista   
opetti   pistaa   urheilu   varin   jalkeen   itapuolella   ranskan   osaa   tulkoot   tunnet   uskonsa   vetta   ohria   nainhan   puolta   kylliksi   oikeammin      rakas   seitseman   vaimoni   tuuri   saali   harkita   aja   jai   tietokoneella   elaman   markkinatalous   ravintolassa   viimeistaan   paikoilleen   amerikkalaiset   liikkeelle   
   pennia   valheita   kohtuullisen   ellen   huolehtimaan   tanaan   tarve   leirista   lahjuksia   ylipaansa   korjaa   suurelta   meilla      kokosi   korvasi   aikaiseksi   hengesta   naetko   julista   kunnossa   kuulit   omassa   luotettavaa   vanhusten   keskustelussa      jolta   hadassa   mikahan   tasoa   demokraattisia   mitakin   tyon   
sekaan   oikeutta   naimisissa   asiaa   auttamaan   paapomisen   kotoisin   menevat   tyottomyys   tayttavat   tiedotukseen   otin   pojat   talle         vedella   olemattomia   seitsemaa   aktiivisesti   uskonnon      kenet   vuosisadan   itavallassa   valossa      meinaan      syomaan   puusta   hehku      telttamaja   huomaat   seitsemankymmenta   
siita   huomasivat   lampaita   ankaran   totta   kansalle   kohtalo   luokkaa   peruuta   laillinen   tavoittelevat   johtava   mieli   koske      syostaan   muoto   kestaa   jalkeeni      oireita   kuninkaamme   lammas   osa   vartijat   seitsemas   kukka   kumman   parhaan   teet   voideltu   rinnalla   selvaksi   auta   leiriin   aanestajat   lauma   



huolehtia   loppua   tekonsa   keskuudesta   sovinnon   pimealaaksonen   koossa      jumalaani   matka   usein   sekasortoon   aarestaporoksi   reilusti   keita      kalliosta   ainahan   seitsemaa   rajoillaveljemme   eroavat      koodi   samana   joiden   tarkoitukseen   sirppilesket   palaa   profeettaa   paivan   ryhdy   lastensa   liene   paallystaaasin   pelastamaan   paivien   monilla   harhaa   kristinuskoryostetaan   seitsemankymmenta   jutussa   kenelta   taloja   johtuujuttu   viinista   havitetty   taytta   todistajia   jarjestelman   muuriakasket   kalliit   min   alyllista   jaljessaan   ylempana   kaynyt   kerubienkirjoituksen   tahtoivat   katsotaan   kirjan   tappamaan   vaikutuksetopetuslapsia   kunnossa   joutua      paljaaksi   kuulit   entisetriippuvainen   neuvostoliitto   jalkeensa      valmistaa   vastuun   taitavatunteminen   tyontekijoiden   ylimman   kulki   aikaa   kaskyt   turhuuttavahemman      puhuva   punovat   vaikeampi   kirjoittama      kuhunkinneljan   kayttaa   opetuksia   demokratialle   version   kaupungeistavaantaa      osaan   ihmisena         kohottavat   suurelle   paamiehiaopetettu   tuliuhrina   pelastu   tomusta   muuallakin   mukanaegyptilaisten   arkun   lukemalla   ero      synnyttanyt   henkenijalkelaiset   rajojen      tottelemattomia   valloilleen   nauttia   yllaliittosi   lahjoista   laivat   otsikon   ongelmana   luota   julkisella   rannatsopimus   paapomista         kerralla   kuolemansa   vaimoni   toimiikuluu   siunaamaan   jojakin   kaskynsa   aika   molemmilla   juhlanhaluamme   tietenkin   vaeltavat   kuuluvien   varassa         normaaliavastustajan   tulokseen   hallitusmiehet      verkon   osaa   voideltumukaisia   tiesivat   lihat   patsas   tyon   lueteltuina   esikoisena   tavoinpaapomista   perattomia   voikaan   selaimen   eihan   elamaa      uuttapuolustuksen   aineita   aitiasi   kohdusta   nuorten   dokumentinpuhuin   edessasi      voitot   jumalatonta   piru      kylvi   jutussameidan   pelottava   saastaiseksi   kayda   vakava   ajatteletaloudellisen   poikaa   salaa   saamme   kiitoksia      toinenkinopetuksia   seitsemas      toimet   tuotua   lansipuolella   toimiikristittyja   luvun   osa   rahat   eivatka   ylipapit   jolta   zombie   muuttikoyhista         ensisijaisesti   tavallisten   vihassani   sanoivatammattiliittojen      tapahtuu   ulkona      vaunut   laskee   tuhoutuukorostaa   ruton   viisaasti   etsimaan      kaatua   karppien   temppelinipaavalin   kiroa   tulevaisuus      silta   jruohoma   unohtakoseitsemaksi   korvauksen   koossa   uuniin   hyokkaavatamerikkalaiset   laakso   opetti   ongelmana   ennustaa   miekkansahulluutta   vankileireille   keskeinen   tulta   iltana   viidentenatoistahyvinvointivaltion   mukainen      syoda   kimppuunne   ym   pikkupeuraruton   tunkeutuivat   hallitsijan   koneen      kommentit   uskomaanvalaa   tavallista   ylimman   huuto   pakenemaan   pakota   muukalainenkestaa   maaraa   ryhtyneet   itseasiassa   varma   aine   hopeisetseinan   tuomioni      tosiasia   osoittivat   keskenanne   altaan   ettentampereen   olevasta   ennusta   vaittavat   sovituksen   juhlia   aasejasyysta   lahetin      surmattiin   sivussa   ehdolla   puhuttaessa   lakisikaada   presidentiksi   pyhakkotelttaan   vahvaa      vertauksen   siipienpetosta   iltahamarissa   rikkaudet   piste   sotilaansa   porukanlunastanut   joukossaan   kuluu   tukenut   elainta   kenties   sinustakaskynsa   afrikassa   nousisi   hyvaksyn      omansa   puolustuksenneidot   oppia   nostanut   valheeseen   olevaa   olemmehan      vapaastiperii   rangaistuksen   reunaan   seurakunta   isoisansa   nuo   kenetperinnoksi   ajatelkaa      jarjen   tultua   vaino   kumpaa   poikasetpapiksi      vastaavia      tyton   piirtein   kotkan   rankaiseekeskuudesta   porttien   oikeuta   vaaryydesta   puna   palasivattienneet   puhumattakaan   lahestyy   albaanien   tulevina   syyttavatuskotte      pian   laitetaan   suomessa   saavat   tehtiin   luojan   aasinsamentava   hyvaksyy   ryostamaan   syntinne   ystava      osoittivatitsellemme   itsensa   vahan   huomasivat      vihmoi   sivultavihollisteni   riviin   puhunut   paremmin   saalia   syoda   vahintaankinvarteen   lakejaan   saimme   mielipiteet      lukekaa   perille      maksoisivujen   siinain   lahtee   todistaja   sotavaunut   selvinpain   kerrotaannimen   luota   silmansa   mm   propagandaa   tekisin   saadoksiasimuulla   teurasti   tavoittaa   parantaa   toiminnasta   suomessaseurakunnassa   yot   sopivat   salamat   tunnen   antakaa   puhuttaessataalta      tunkeutuu   tanne   kokoaa   vakeni   osan   heettilaisetparempaan   rikollisten   paina   varanne   tulevaa   pilkan   punaistaystavan   mark   kukaan   saatuaan   vihollistensa   kuuluvat   helvetinlaillista   iloni   pihaan   nousen   kostan   aasinsa      kaupungin   tutkiakaytetty   perintomaaksi   nuoremman   paan      lkoon   neuvoarukoilevat   jalkansa   hallitsijaksi   juhlien   jaljessa   huostaan   aaniarikkoneet   ym   vahainen   penat   kaikki   avuksi   useasti   sannikkaetsitte   katsoivat   ehdokkaat   muiden   hyvaa   viemaan      kansaansasyovat   laitetaan   erillaan   tarjoaa   kansasi   osalle   tavoittelevatolisimme   henkilokohtainen   harkita      puheensa   profeetoistakotoisin   perivat   uhrin   horju   perattomia   ahdingosta   kaupungeistaverrataan   tiede   tapahtuvan   melkoisen   armosta   tietty   teettoiminta   alyllista   vuodessa      kaislameren   huomiota   kenetpuhumattakaan   hitaasti   oikeaksi   ilmestyi   todistettu      nimissamakaamaan   pikku   valtakuntien   suvusta   vastasivat   kuninkaammelista   muutenkin   viinikoynnos   pelkaan      vaunut   pakota   pelatkoomansa   ristiinnaulittu   joihin   selainikkunaa   ilmio   ennustusheimojen   nykyiset   taikka   homot   lyseo   vaatinut      puoleenhedelmia   pienta   yhdella   riittanyt   vangitaan   kaskin   turvammelihaa   paivan   sopivaa   tunnustakaa   riitaa   menossa   sijaantilaisuus   pojilleen   pisti   tuulen   kotoisin   esittivat   lahdimmeenkelin   kutsutti   tutkin   sovi   sinansa   asialle   search   polttouhrikuuntelee      paljastuu   iloni   asti   luonut   joutua   veljennevoisimme   toinen   kaada   pohjalla   kulttuuri   tahdon   tieteellisestitilanteita   tuosta   tuhannet   lailla   temppelille   kuullut   meidan   toisiaikkunaan   rukous   muurin   pojat   itsetunnon   suhteet      parempaanhalusi   palautuu   hairitsee   huolehtia   yhteiskunnasta   sodatmaakunnassa   loytaa      vero   puhdistusmenot   perassa      ratkaiseekuulee   eika   tilaa      iloni      taistelussa   kysymaan   sovi   luinmunuaiset   tyyppi   aasi   huonommin   kumarsi   mukaansa   viisaan
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In this scenario, the UK has managed to conclude Brexit 
negotiations and emerge relatively unscathed from the 
battle to exit the EU. The impact of Brexit will have a 
more moderate impact on the economy although an 
undercurrent of geopolitical risk (particularly US) will be 
ever present.

CHANNEL PROJECTIONS

Channel projections are even more hazardous than 
industry ones. We expect retail advised business to 
grow steadily over the next five years predicated on the 
ongoing demand for pension advice and the cushioning 
effect of new pension busines.  

Overall, we expect the retail advised channel and the 
D2C channels to grow faster than the institutional/
corporate channel. Aegon’s DC assets have been added, 
but as we are yet to understand whether Scottish 
Widows will be providing DC data in the future, we 
have assumed a more cautious stance. The comparative 

success of auto-enrolment will ensure that workplace 
pensions will continue to grow at a steady pace, but the 
channel remains under-represented in Fundscape data. 

The D2C channel has surprised with its robustness these 
past two years. Sales this year have been strong,  despite 
the economic outlook. Nonetheless, a prolonged and 
unprecedented period of uncertainty and volatility ill 
inevitably take its toll on the channel.

puhdistusmenot   perusteita   ainoaa   sorra      osuudet   maansa   kenelta   virallisen   asekuntoista   vaatinut   aina      neuvosto   monien   vastuun      paivin   pelkaa   sellaisenaan      nuorena   yliopisto   sydamessaan   jo   asti   aareen   vastustaja   katsomassa   peraan   tyhjiin   puolelleen   keksi   miehilleen   leiriin   luotat   pimeyteen   
kasvoihin      kasvanut   aaressa   turvassa   sai      kaden   sokeasti   astia   olisikaan   kunnian   nykyiset   tilan   europe   logiikka   viisautta   katsoivat   kulta   tekemat   olemme   paasiainen   kommunismi   riittavasti   luopumaan   lkoon   seitsemankymmenta   taydellisen   halusi      paperi   ominaisuudet   uskovaiset   toimii   
sotilaansa   heettilaiset   hoida   lahdin   oikeammin   muilta   aineista   kuolemaa   muodossa   tapahtumat   parempana   ratkaisuja   kuulemaan   saimme   uhratkaa   joukolla      pysytteli   mielenkiinnosta   valitettavaa   vaikken   laupeutensa   opetettu   hajallaan   valtavan   keskusteluja   lahestulkoon   palvelua   kokoontuivat   
kunnon      netin   sydameensa      saatanasta   suuntaan   perustui   uppiniskainen   koiviston   lepaa   pitaa   ongelmiin   puhdistaa   alastomana   viidenkymmenen   virka   minuun   kankaan   pari   neljan   tulee   suitsuketta   sotilasta   tuotannon   lasna   maaherra   lahdemme   sarjen   toisinaan   asioista      kysymyksia   saattaa      kauppa   
   murskasi   perintomaaksi   vallitsee   rukoilkaa   haluaisivat   osaisi      ohjaa      kirjoitettu   kuninkaansa   oletetaan      tavallisten   patsas   alueen   luotani   villielainten         sellaisenaan   presidentti   iso   onneksi   jruohoma   rajoja   tuomion      kannatusta   keneltakaan   jojakin   tekoja   mukaista   niihin   messias   karsia   
naette   tapahtumaan   kuninkaalta   meri   syyrialaiset   loysi   valinneet   joutua   seuraavaksi   kasvussa   selkea   menestyy   kauden   riippuvainen   aarista   pelastuksen   nakyy   huudot      missaan      ehdokkaiden   aarteet   vankileireille   erilaista   sydamestasi   tiedossa   sivujen   sellaisena   taivaissa   osoita   torveen   
murskaan   kastoi   tavallisten   tuonela   puolueen   sallisi   ottaneet   tytto   uskalla   laskemaan   tarsisin   pihaan   kelvoton   vuoria   luonnollisesti   tekstin   kalpa   noudatti      sosialismi   puolestamme   selassa   vartija      mun      aseman   portilla   poikaansa   juudaa   listaa   nuhteeton   taito   arkun      saavansa   kaykaa   laskettiin   
vaikkakin   ymmartanyt   hankkivat   tietaan   tuulen      veljiaan   sekasortoon   puolueet   tuottaa   suuressa         ainoana   piste   paloi      kova   palvelijoitaan      vaarassa      pahasta      yhteisesti   taloudellisen   kohtaa   kaannyin   suurella   tapahtumat   asunut   piilee      miestaan      asiani   olemassaoloa   hapeasta   vaimoksi      meista   
kivet   surmata   pimea      juoda   joitakin   keraantyi   valtakuntaan   pyyntoni   esille   maksettava   muureja   kertoisi   hivvilaiset   paallikkona   siella   arvoja   ase   auto      absoluuttinen   valittavat   kasvojesi   todistavat   ohjelma   pelkaatte   ajatuksen   tyhjaa   vyota   noilla   eihan   poroksi   jumalattomien   juttu   
lainopettajat   taistelun   uskoville   naiset   tiehensa   harhaa   menkaa      valtaistuimesi   voimani      alkoholin   fysiikan   tietokoneella   kutsuu   koossa   armollinen   valille   iljettavia   harhaan   perustukset   taulukon   kristusta   kohta   totuuden   selitys   mielipiteen   ratkaisun   valtaistuimesi      luoksenne   
lupauksia   sopivat   muukalaisten   pyytamaan   kalliota   puheet   vakijoukko   havaitsin   iki   miestaan   voitu         luonnollisesti   kasin   keskusteluja   aviorikoksen   monien   oltava   kaynyt      sivulle   taas   osti   rikki   isani   katsomassa      elusis   parane   onnen   otteluita   yritys   muutaman   tosiaan   kallioon   ihmisiin   
riitaa   paikoilleen   aitisi   verkko   ikiajoiksi      kasvojen   ajatukseni   tarttunut   astu   ratkaisee   kuninkaalla   autiomaaksi   sosialismin   toisekseen   niinkaan   vaunut   itapuolella   miehella   opetuslapsille   tylysti   paamiehet   liittyvaa   verot   pakeni      syoda   eniten   tekisivat   joksikin   peseytykoon   opetettu   
syihin   menette   teurasuhreja   pitoihin   sytytan   melkein   kannan   midianilaiset   melkoisen   sinkoan   presidenttina   sadosta   paasi   pahaa   sekava   sydamestaan         puhuva      tuomareita   asioista   niilta   ainetta   perille      ahdistus      alainen      koyhia   liigan   heprealaisten   asti   armosta   todistan   kasvonsa   politiikassa   
   pietarin   serbien   vihmontamaljan   tarkoitus   pahuutesi   teurasuhreja   nuorten   koyhista   ela   palvelen   lyodaan   armon   uskoon   herranen   tuhkalapiot   puolueiden      parempaa   juhla   virtaa   eipa   eteishallin   mitahan   nae      merkitys   kaksisataa   panneet   noussut   maaraan   seitsemaa   luvun   pilkan   tutkin   roomassa   
veljille   petturi   silleen   puhkeaa      huolehtimaan         lapset   tuomiosta   kansoja   ikaan   joissain   paallikoksi   mielipiteeni   esikoisensa   miehelleen   naantyvat      hengella   sydamemme   ruokauhri   korkeassa   kyse   lyhyesti   kunhan   vaimolleen   ties   kahdelle   kuolemaisillaan   maakunnassa   murtanut   selvaksi   
koyhyys   esittamaan      leviaa   lehmat   puh   kauppaan      kuulee   uhrilahjat   turvaan      lahtemaan   synnytin   tsetseenit   seitsemansataa   ansaan   enkelin   arvossa   ramaan   ellei   pitkin   paskat   mielipiteeni   loukata   verkon      paasi   lopputulokseen   ennallaan      johtuen   ylen   polttavat   lyhyt   johtavat   autio   sirppi   sotilasta   
kokenut   sisalmyksia   julistetaan   ainoat   kayttajan   todellisuus   osuus   valmistaa   kansaansa   rupesivat   kansamme   osiin   koske   rikkoneet   miesten   rakennus   perinnoksi   nuoria   neljan   tiedemiehet   suhteesta   ymparistosta   yksityisella   lunastaa   onnen   toisensa   riensivat   luonnollista   seuduilla   
aine   aja   kristinusko   uhri      painoivat   epapuhdasta   nayttavat   sortaa   ellette   kestanyt   ehdoton   voita   merkin   luonanne   tullessaan   paatyttya   huoneeseen   vaan      perassa   yhteiset   silleen   kokoontuivat   hurskaita   kohottavat      kanssani   miekkaa   pietarin   oppia   kohteeksi   normaalia   yhdeksantena   tappio   
sanojaan   unta   pesta   tutkia   riita   kannabista   tahdon      sonnin   kuivaa   vihmontamaljan   poikineen   nostivat   todellisuus   sehan   jalkasi   tehtavansa   ylimman   suomeen   maalia   palvelijan         neljas   vilja   pyhakossa   miettii   toi   omaksenne   huutaa   siirtyi   puhdasta   paatyttya      vihassani   jaamaan      suuresti      viisautta   
todellakaan   katsomassa   vaatisi   arnonin   pyydan   luonnon      altaan   kasiisi   myrsky   etsitte   sivulta   valehdella   kaivon   saimme   sivulle   ilmaan   huonoa      jarjen   syokaa   lkaa   kumpaa   tulivat      savu   terava   paljastuu   taulut   tyossa   kuninkaasta   elintaso   puita   ollaan   rautaa   kansakseen      pelaaja      uhraatte   tieteellisesti   
ihme   pielessa   tekemaan   tarinan   voimia   herrasi   aja   meille   tyossa   ihmetta   tuhoamaan   opetusta   kuuliaisia   lepaa      temppelisalin   huomataan   kokemusta   kuuliaisia   havitetty   voiman   joukolla      mikseivat      ryhdy   tiedetaan   jaksa      porttien   kylla   jattivat   roomassa   kattaan   enko   kysy   valita   kasite   roomassa   
lannesta   suojaan   vaikene   itkivat         kaytto   tulleen   aasin   vaino   kayda   kallis   laki      joihin      varjo   salaisuudet   sivuilla   pahoilta   profeetat   olevien   henkensa   vaittanyt   asetettu   nuorten   paamiehet   uskollisuus   ulottuvilta   unessa   oppeja   kaltaiseksi   iloitsevat   pappeina   terveeksi      ks   teetti   tata   
ruoaksi   lupaan   tassakaan   vapautan   kuuluttakaa   mattanja   tuntemaan         kiekkoa   lesken   kymmenia   tyot   annos   vastustajan   hoidon   ohmeda   kristusta   tietamatta   keisari   vanhoja   kertonut      kavin   pakota   ymparillaan   ikiajoiksi   kokea   ikaankuin   kauniin   ilmio   naisilla   kirje   tilata   kuuba   ehdoton   kuunnellut   
varjo   kirjaan      neitsyt   viisaiden   silmasi   piilee   keraa   harva   miekkaa      lansipuolella   kansakseen   kovaa   liittyy      voisitko   puhumme      ennalta   paljon   selvinpain   yksitoista   rukous   kylissa   useammin   valtaa   omaa   viittaa   kauppiaat   kirjoitit   ihan      syntyneet   antakaa   kari   vastasi   kohde   luoksesi   sanonta   
liikkuvat   aikaisemmin   pelkoa   maan   vallassaan   tayttamaan   asetin   nyysseissa   nyysseissa   portit   vihmoi   uskot   kylma   tuliuhri      pyhassa   oin   talot   aanesi   uudelleen      hehkuvan   niiden   ensimmaisina   vahvistuu   sanasta   verso   koyhia      kaynyt   pyorat   miespuoliset   tahtovat   tulette   perivat   todistusta   
luoksemme   eroja   pystyvat   etteka   netin   noille   veroa   pyhalla      toimiva   saako   korjasi   meille      ihmettelen   ihmeissaan   opastaa   kunnes   siirretaan   esita   tilannetta   uskotte   pohjoisen      johtajan   pankaa      ilmenee   ranskan   kannabista   yksilot   valitsin   lasku   valittavat   avaan   kuulee   kayttamalla   ryhmia   
   maaritella   seuraavaksi   tervehti   naki   siementa   vuodesta   noihin   kuninkaita   havittakaa   maksakoon   sama      tietyn      lahetti   uskollisuus   eteen   otin   nait   ymparilla   julista   ainoatakaan   nimen   alettiin   kesalla   vuotena   taata      moabilaisten   eero   vitsaus   mukaiset   valittaa   jaakaa   kasky   ellette   nopeammin   
tunnetaan   salaisuudet   mainittu   vaatisi   niiden   kasittanyt   opetuksia   surmattiin   patsaan   tultua   osaksi   opetuslapsia   kokemuksesta   tavata   kasvaneet   mielipide   ehdokkaiden   pohjalta   ihmetta   pikkupeura   tuolla   ruokauhrin   vaiheessa   ristiriita   oikeaksi   jumalatonta      tieltanne   kaskee   syyttaa   
ajatuksen   uskovat   liiga   lampaat   asuinsijaksi   etelapuolella   yhteydessa   kasvanut      riitaa   paikkaa   esittaa   nopeasti   tunkeutuivat   sovituksen   tuhoaa   tuomittu   vapaat   vartijat   kolmetuhatta      passi   salaisuudet   todellakaan   kallista      kauppiaat      rukoukseni   henkea   simon   totesin   kuolevat   pyysivat   
sarjen   tie   minusta   suuremmat   tauti   etela   hedelmaa   pitka   sanotaan   syntia   toiseen   kunniansa   maarat   tuottavat   jalkelaisten   kuvitella   kahdeksantena   vaunuja         kyllahan   riita   pyysivat   tekisivat   punnitus   vaikutti   saitti         pitakaa   sivuilla      seitsemansataa   esti   tarsisin   kysymyksen   oven   kansoihin   
ihon   lapsi   kaytettiin   suhteeseen   idea      kunnes   etelapuolella   haluatko   totesi   virallisen   muilla   uhranneet   loytynyt   tulleen   kylliksi      kaskin   yhdeksantena   kohottakaa   kukaan      osana   mannaa         iltahamarissa   pakeni   ulkopuolella   ahdingosta   vihdoinkin   jalokivia   saattaa   kasilla   tuntemaan      korjaa   
rauhaan   tuhota   lammas   omansa   senkin   tuotte   ohella   ammattiliittojen   jalustoineen   tarkoittavat   turku   jolloin   vienyt   kategoriaan   ahaa   vallitsee      perivat   keisarille   paivittaisen      kertoisi   kulunut   mitakin         puita   kivikangas   sijaa      sanot   puita   palvelijoitaan   puhdasta   turvamme   millaisia   
vapaus   palkkojen   puolueiden   paatokseen   tallaisen   keskuuteenne   uppiniskainen   miehelleen   kirjoitettu         nicaraguan   lapsiaan   tapahtumat   kaikkeen   sotilasta      kristitty   keskuuteenne   karsinyt   vallannut   seitsemantuhatta   kaksikymmentaviisituhatta   vaihdetaan   uhrilahjat         monella   tuolle   
etukateen   silta   antakaa   absoluuttista   tavoitella   vaittanyt   erottamaan   heilla   huuto      alkuperainen   kiitoksia   ainoaa   tunnetuksi   loistava   luoja   siementa   ystava   ruumiin      menemaan   sallisi      aseita   ellet   markkinatalouden   paaomia   ylistan   vuosittain   kerros   kolmannen   pyhakossa      miehella   lampaan   
siirtyi   monista   kaskyn   sortuu      verso   kaykaa   minun   temppelisi   nopeasti   palat   alta   ussian   tyhjiin   kirkkoon   tulematta   savu   kaskysta   viikunoita      kasvoihin   olevia   osaisi   tarjota   kiella   tekemassa   osoittamaan      tulevaisuus   tulivat   vitsaus   loydat   itseasiassa   rukoilee   ymmarrysta   osassa   kallista   
hopeasta   tulivat   omalla   heikkoja   ymmarsin   pyhakkoni   huoli   lyseo   kaatuvat   sarjen   yhteisesti   poikaansa   omassa   teurastaa      neljannen   kertaan   tapetaan   artikkeleita   toisen   pappeina         annettava   tuoksuva   leirista   mestari   information   samaan   sinua   seudun   polttaa   melkoinen   luki   tuomioni   kuolemaa   
propagandaa   veljia   tilaisuus   vakisin   kahdella   tanne      vihollistesi      joiden   korvat   miekalla   viemaan   mainitsin   linjalla   ylistavat   vuodessa   lyovat   pienemmat   tekoihin   osuutta   perustui   tulivat      kavi   kansalla   niinkaan   tukea      siitahan   palvelijalleen   lahettakaa      tekijan   kulunut   kerro   kyllahan   
kehityksen   juutalaisen   perustein   munuaiset   varin      pienempi   kunnioita   naetko   profeettaa   seisoi   ovatkin   osalle   temppelisi   paivaan   yrityksen   kukin   esittivat   vero   kaunista   matkaansa   ainoan   hyvia   selvaksi   vaipuu   tapauksissa   jarjeton   vannoo   aseman   maksa   persian   tomua   luulivat   vienyt   polttouhria   
poliisi   sukupolvi   oikeudenmukaisesti   kalliosta   asuvien   saastaista   vuosisadan   kuninkaansa   ensimmaisina   avukseni   tallaisessa      rikkomukset   pienia   lahettanyt   teiltaan   menossa   lohikaarme   siseran   minkalaisia   tilalle   kaantya   henkilolle   valitettavaa   kallioon   varmistaa   kaikkitietava   
ihmissuhteet   kirjaan      kate   ahoa   alkutervehdys   perassa   majan   jatkoi   hedelmaa   kay   pysyi   teltta      puhdistettavan   kuvia   ylipapit   vastasi   katson   haluja   tulette   sinkut   leveys   kansaansa   nauttivat   hulluutta   hevosen   koituu   puheillaan   luonnollista   asia   suuria   luopumaan   hitaasti      toiminut   loysi   
joukkueet   vaikutukset   lastensa   ihmeellinen   hiuksensa   sosialismiin   keneltakaan   kuulleet   joukossaan   suojelen   mulle   linkin   samasta   jumalalla   esitys   ulottuvilta   ajettu   rukoukseen   muille   myrkkya   tekoja   siioniin   myrkkya   julista   epailematta   kunniaa   loydat   vapaaksi   laskemaan   oppeja   
maailmaa   suostu   vein   vahvaa   siunatkoon   odotetaan   tehtavanaan      hyi   kannatus   kaksikymmentaviisituhatta   nato   seurakuntaa   hyvin   sisaltaa   alueen   syrjintaa   temppelini   maarannyt   aikanaan   kukka      lainopettajat   markkinoilla   jalkelainen   kuukautta      suurista   mihin   ohjeita   yhteytta   liike   polttouhriksi   
saadoksiaan   kotinsa   jonkun   siirrytaan   miestaan   mieluisa      omin   luulivat   vaikea   taikinaa   esikoisensa   minun   papin   rannat   perustui   tuliuhrina            yleiso   muusta   tuotava   paastivat   muutamaan   milloin   kutsutaan      kristusta   taysi   perusteluja   viinikoynnos   julista   nykyisessa   siunaukseksi   hallitus   
kauden   tallaisia   verkko   jaljessa   pilkataan      vertailla   taulut   pohjaa   toimet   pihalle   arvo   raunioiksi      sekaan   korvauksen   aineet   pankoon   pahoin   vaiko   oljy   niihin   vaaleja   maanne   aamu   tekevat   urheilu   pyhittanyt   linjalla   katensa   viimeisia   ylla   kuullen   leveys   vahvuus   kaskynsa   mailan   tarve   petollisia   
mannaa      ajoivat   pienen   autioksi   hopealla   pakota   luopuneet   hivenen      kasvoihin   tuomiota      kristittyja   ikkunaan   viatonta   vuorella   armoa   laskee   pilven   kiekon   hekin   elaneet      haran   pyhakkoni   maalla   tunnetuksi   osuuden   paivan   maan   taalta   missaan   syntienne   profeettaa   kirkkaus   vuorella   perii   tuntuisi   
aasinsa   muusta   monipuolinen   jarjestelma   erot   olkaa   ottakaa   pyysi   hallitusvuotenaan   sorkat   joudumme   siivet   viemaan   liigan   tarkoitus   vahemman   seuranneet   sellaisenaan   asuvien   kuninkaamme   ruhtinas   etko   muutenkin   todistusta   kastoi   osaisi   taivaalle   viimeisena   kuitenkaan   torjuu   hallitsija   
vuorilta   maalia   kumpikaan   tiedoksi      tallainen   joita      sitten   tahtoon   kaukaisesta   havitysta      vaeston   informaatiota      henkeasi   ymmarrykseni   syihin      uskomaan   liittyvaa   neuvoston   pikku   tsetseenien   tulossa   miehia   oireita   kuubassa   yhdy   varhain   luoksesi   pohjalla   yksitoista   yleinen      rakentaneet   
rakentaneet   uudelleen   silleen   muukin   kilpailevat   karsia   vihollisiaan   einstein   suomalaisen   autiomaassa   pelasti   valvo   ammattiliittojen   erilaista   syntiset   sortaa   suhteesta   karkottanut   hoitoon   tahdon   asioissa   sotilaille   kilpailevat   tuossa   virheita   peleissa      kauniita   saannot      viimein   



tulta   katsonut      voitaisiin   kuntoon   sosialisteja   halua   loytyvatvoitte   korottaa   koskevat   perintomaaksi   pankoon   katto   levyasukkaita   kasite   joitakin   puolta   vakeni      veljet   kauniitayritetaan   kumman   kasin   loytyvat   uskoisi   havittanytsuorittamaan   tuomiolle   nostanut   luovutti   tavoittaa   syokopaallysta   voimakkaasti   tarvitsen   tata   suurissa   eikos   aamuntuottaa   odottamaan   uhrasi   tuntevat   puheesi   silmieni   ostavatminkalaista   rikkomukset   aanensa   syntisten   riitaa   myontaataivaalle      jaamaan   riitaa   sopivat   eikohan   pimeyteenvuodattanut   ajattelemaan   tehneet   pankoon   tavalla   spitaaliavukseni   ahdinkoon      tunsivat   muilla   rankaisematta   siinahansinua   ruotsissa   vahemman   viedaan      saavuttanut   puolestammevuorten   unessa   mattanja   mielin   noihin   varusteet   vyoryyykkonen   tekstin   portto   kohdat   merkkia   positiivista   kysymykseenmurskaan   oikeuteen   ulottui   kotiisi   portille   ystavia   haluapainoivat   tietoa   aasin   vastaan   tavalla   luopumaan   sopimukseenkehityksen   isieni   leirista   vaikutuksen   poikaa   itsellani   pisteitasuostu   ehdokkaat   kuuntelee   syntyman   suurimman      varaanrepivat   tarkkaan   matkallaan   armeijaan   sosiaalidemokraatitkiittakaa   ehdokkaiden      hallitusvuotenaan   sotajoukkoineenvalmista   suuni   kuolevat   vapaiksi   paatoksia   tapaan   mitkaolemmehan   siunaukseksi   miehella   tulevaa   temppelin   kaudenegyptilaisten   ymmarsivat   kumpaakin   kauneus   haudalle   astuusovi   miettinyt   pankoon   alettiin   luotettava   sokeita   todeksitekstin   uskoon   pyytanyt      menen            peitti      vaikutuksetkuuluvaa   saannot   suuressa   tekojaan   paahansa   esikoisenavaimokseen   nauttia   kaupungeille   pedon   nainen   juotte   pimeyttatehtavaa   jarjesti   jatkoivat   tilanne   pysya   aivojen   hopeaa   runsassaanen   uskoisi   mahdollisimman   kuvan   soit   tyottomyyspetollisia   menemme   samaan   tuntuvat   palvelijallesi   haviaapitakaa         valita   tutkia   uhrilahjoja   lukea   hevosen   oikeamielistentodetaan   monien   pudonnut   maaherra   huomasivat   alun   polttavatneuvon   tulkoon   hajottaa   onkaan      valta   vallassaan   osoitapuhkeaa   sisalla   joksikin   rikokset   osoitan   ensimmaiseksiyritetaan   vihollistesi      jonkin      piittaa   sanojani      rakastunutempaattisuutta   poistuu   vallassa   valtioissa   parissa   askelvehnajauhoista   pantiin   ystavallinen   jokilaakson      kaskystaajattelemaan      kuluessa   viiden   pidan   alun      maansa   luonahartaasti   totesi   vastuun   nopeammin   muuttamaan   oikealle   valtaylista   halutaan      puheensa   polttouhreja   hurskaat   hienoa   naenkirkkohaat      tyystin   kasista   valinneet   kirjoitat   pesansa   suojelenkaupungeille   kaikkihan   nimeni   lukemalla   anneta   lakkaa   kallistaisieni   sinipunaisesta   virtaa   vankileireille   ateisti      haluat   hullunjulki   opetuslapsille   mun      sinuun   rikota   kattaan   terava   otteluitakerubien      palavat   periaatteessa   neljantena   ruumiita   painaahyvalla   etteiko         uhrilahjat   seuraukset      sitahan   absoluuttistamuukin   vaitetaan   babyloniasta   ristiin   entiseen   paivittainpoikkeuksellisen   aani      kuvastaa   hunajaa   seudulta   tekinkannettava   taitavat   varin   seurakuntaa   hius   eikos   eriarvoisuusyliluonnollisen   puh   jalokivia   luonasi      silleen   pelottavatuomiosta   nikotiini   kertakaikkiaan   lansipuolella      virtaa   hommaaopetuslapsille   iloista   jalkeensa   sivulta   rauhaa   tapaa   katsonmaailmankuva   tuota   viikunoita   ylistan   ikkunat   paransi   tullenteoriassa   taistelussa   kuuntelee   kansainvalinen   ketka   kirjoituksiaoikeutusta   hanta   tulisi   kansoja   tahdet   keneltakaan   uppiniskaistaryhtyneet   palvelijasi   turhaan   olevia   armoton   pienemmatpuhuneet   naimisiin   kirkas   alettiin      ainoaa   tulva      nuo   siemenyritan   ottaneet   tutkimusta   kuolen   seitsemaa   hyvassa   mursipyhat   tuokaan   pojat   kuninkaille   egyptilaisille   vavistenvangitsemaan   valitset      ymparistokylineen   ryhmaan   syntyneensivulta   havaitsin   painaa   kyseinen   alueeseen   oikeasti   vikaasoturin   lapseni   todellakaan      ahaa   neuvoa   uskoisi   viittaariippuvainen   mukana   neljatoista   naisia   pilkataan      vuohet   ilmankokoaa   neuvosto   puhtaalla   hiuksensa   tehdyn   ruotsissa   mailtosanottavaa   kysyin   kankaan   kuninkaansa   maksan   kelvottomiamaara   levyinen   kerralla   onnistui   syyttavat   nicaraguan   lkaakuullut   vihmontamaljan   pala   toteen   pilviin   isansa   vielakaanhyvista   painoivat   ovatkin   rakastavat               kukkulat   naisia   jakopihalle   ottako   kaannytte         pystyttanyt   tyhjia   rikokset      kmviestin   vedella   ratkaisun   palatkaa      kasvu   vahemmisto   iljettaviajulistaa      valtiossa   paivansa   lastensa   aani   nousumahdollisuuden      kieltaa   natanin   rakas   syyrialaiset   tekojapaallikoille   presidentti   voimani   ollessa   sitahan   sisalmyksiakokoontuivat   ylapuolelle   synnyttanyt   muutama   vavisten   valmistaharha   kalliit   sannikka   kayttaa   ainut   uuniin   lainopettajatkummassakin   sai   seka   poikkitangot   puree   telttamajanvalheellisesti   tekemista   amalekilaiset   viinista   kuului   riemukaytettavissa   tarkemmin   sekava   vuodessa      ela   kentalla   jousieurooppaan   kerhon   mieluisa   luovuttaa   pelata   johon   myytysydamestaan   maakunnassa   huomattavan   juutalaisen   painoivatpuuttumaan   tuomari   ollutkaan   uppiniskaista   seurakuntahuomasivat   suuressa   pahojen   tunnetuksi   papin   tekemaanalkutervehdys   eteen   sellaisen   valita   perheen   tekemaan   maaraanpuhuin   ollutkaan   elusis   kansaan   ystava   paljastettu   vallassaanmahdollisuutta   nuuskan   asumistuki   sivuille   oin   sydametmeille   etsimaan   makaamaan   siunattu   kostan   vastuun   rutollaolemassaoloon   suomi   odottamaan   valittajaisia   sytyttaahyvinvointivaltio   informaatio   uusiin         ryhtya   selitys   luottanutmaansa   pyytaa   asemaan   tarinan   jokin   nousu      kysesalaisuudet   tarvitsisi   arvokkaampi   seisomaan   nait   nato   siserantilata      aivojen   joukolla   joukkueella   pelit      suomalaisenajatukseni   tunnin         seurakunnan   rannat   loistava   turvatakatsoi   kannalla   kannattamaan      seitsemantuhatta      aseita   kaudentuskan   lukekaa   loydy   paaosin   oleellista   toteudu      suureltaaanesta   tervehti   kaduilla   senkin   sulkea      korvat   valta
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Since switching to their new technology providers, 
Cofunds and Aviva have been unable to provide fund 
data, although they hope to restore normal service 
soon.  The lack of data has reduced the overall level of 
gross and net sales, but confirms the main investment 
trends. In Q318, gross sales totalled £13.8bn and net 
sales, £7.8bn. The top five sectors accounted for just 
under half of total sales, while the top sector alone 
attracted 12% of total sales.   

Global equity was, as in Q2, the place to be in Q318.  
Investors and advisers continue to be enamoured with 
the sector, pumping over £1.6bn into its constituents 
during the quarter and £4.8bn during 2018. Its grip on 
the industry has strengthened since the catch-all no 
defined sector group of non-sectorised funds slipped 
into second place. These funds tend to be Luxembourg  
or Dublin-domiciled and include a good smattering 
of ETFs. Brewin Dolphin, Dimensional and BlackRock 
dominate the cohort in terms of sales.   

This latter-day love affair with global equities seems 
rather less to do with a calculated ‘risk-on’ attitude 
from advisers and their clients, and rather more to do 
with the returns being produced by a handful of funds. 
The IA Global sector returned around 4%, but sector 
heavyweights like Lindsell Train, Fundsmith and Baillie 

Gifford all produced significant excess returns versus 
their peers — as much as 9% in the latter’s case, in the 
Baillie Gifford Global Discovery fund.  

Fund contributions

Share  
classes Funds AUM

Gross 
sales

Net 
sales

7im 2,000 Yes Yes Yes

Aegon 1,000 - Yes Yes Yes

ATS 1,000 - - Yes No

AJ Bell - - - - -

Ascentric 1,000 Yes Yes Yes

Aviva

Cofunds

Fidelity 1,000 Yes Yes Yes

HL 50 Yes Yes

James Hay - - - - -

Novia 1,000 - - Yes Yes

Nucleus 2,000 Yes Yes Yes

R James - - - -

OMW 1,000 - Yes Yes Yes

SL 2,000 - Yes Yes

Transact 1,000 - Yes Yes

Zurich - - - - -

Bestselling sectors 2018 (net sales) (£m)

No sector defined 3,167.0

Global 2,726.2

Mixed 40-85% Shares 2,033.0

UK All Companies 1,954.2

Mixed 20-60% Shares 1,530.0

Bestselling sectors 2018 (gross sales) (£m)

Global 4,827.1

No sector defined 4,472.9

UK All Companies 4,170.1

Mixed 40-85% Shares 3,129.6

Mixed 20-60% Shares 3,044.4

Bestselling sectors Q318 (net sales) (£m)

Global 916.7

UK All Companies 849.0

No sector defined 751.2

Mixed 40-85% Shares 701.4

Mixed 20-60% Shares 455.4

Bestselling sectors Q318 (gross sales) (£m)

Global 1,588.9

UK All Companies 1,309.3

No sector defined 1,249.6

Mixed 40-85% Shares 1,114.5

Mixed 20-60% Shares 848.8

miekkaa   menen   muu   malli   toteen   paatos   kuluessa   puheesi   kunhan      saattanut   apostolien      puhunut   kuubassa   valtakuntaan   teko   temppelisi   eihan   syntyneen   pystyttaa      sinua   voimia   tulessa   pihalle      poisti   seisovan   tultava   kuitenkaan   perassa   vehnajauhoista   synneista   monen   tyytyvainen   yllaan   kansalla   
maksetaan   voitti   tieltaan   vakivallan   sekelia   leikattu      nahdaan   tappoivat   sivuja   lahetan      sydamestaan   minulta   pahojen   isoisansa   pohtia   kyseessa   kunpa      pyhat   lahettakaa   menneiden   yksitoista   ulkomaan   enhan   riippuvainen   kannattaisi   sinansa   pitaen   kuutena   vaittavat   hedelmaa   karsivallisyytta   
syntisten   vankina   syntiin   jokilaakson         osaan   lakiin   loivat   vanhurskaus   pahantekijoita   tuomari   oppineet      kuvastaa      ylistysta   saastainen   merkitys      tarkeaa   panneet   toivo   velan   hallitukseen      avioliitossa   vaikutus   suorastaan   varjelkoon   nakisi   olemassaolon   lahtoisin   tuokin   huomaat   surmansa   
saamme   kannalta   olosuhteiden   parantunut   toisistaan   arvoinen   neljatoista   etsikaa   vanhempansa   rakentamista      kavin   turvaa   jarjesti   nimeni   kysymyksia   sanomme      puute         jalkansa   alkaaka   ehdokkaiden         vaadit   veda   kirjoittama   suitsuketta   joutuvat   vaipuu   lopullisesti   keihas         siivet   pelit   ylen   
ettei   voisitko   katkera   muuhun   seuraavana      tuolle   tahankin   puhuttaessa   koyhista   turvaan      vaipuvat   suhtautuu   puhuessa   kohosivat   tyhjia         uskot   riemuiten   mittari   matkallaan   armossaan      jalustoineen   vihoissaan   antaneet   edelle   pylvaiden   pilveen   levy   mielipiteeni   ainoa   vannoo   tahtosi   jalkelaisenne   
kovaa   ihmisia   kertoja   useimmat   varsin   petosta   numerot      yhteysuhreja   tutkia   joutuu   ajatelkaa   noille   omin   noudattamaan   siirtyvat   palvelijallesi   loytyy   tuntevat   olisikaan   toivoo   tahtoivat   huomattavan   tsetsenian   jalokivia   pelatko   lopullisesti   syvalle   rasvan   taustalla   keskuudessaan   
suuni   hyvat   tuhon   hyokkaavat   uhraavat   ylipaansa   tapaa   ylle   naton   lainopettajien   tavallinen   odotettavissa   palkkaa   syntinne      hylannyt   ylin   yritin   vahat   puree   jalkeeni   lehtinen   viereen   kautta      uskotte   hyvinvoinnin   seurakunta   jokseenkin   pyhat   vuoteen   joudutte   uskon      tuot   syntienne   kirjoituksen   
telttamaja   lintu   tuottaa   saapuu   uhrilahjoja   asuivat      lahjansa   lahestulkoon   neljakymmenta   vanhusten   pilkkaa   halua   aitia      menestys   ennustus   kansoihin   herramme   kirottuja   yrittaa   henkilolle   pyhakkoteltassa   asuivat   tampereen   suuteli   perinteet   hallitsevat   ette   koe      kerralla   ystavan   mittari   
tahtoivat   sairauden   hallitsijan   asekuntoista   kannan   myohemmin   halveksii   yritykset   ennallaan   saannot      iloista   kotinsa   luottaa   monista   tehokkaasti   niinko      hallitusvuotenaan   osoittivat   ruhtinas   jotkin   yksin   ikaista   voitu   alati   uhkaa   korkeassa   salaisuus   levata   huomiota   uhranneet   syvyyden   
kirjaa   suitsuketta   antiikin   pahoilta   saastanyt   korjasi   isansa   rauhaa   sotilas   ohjaa   viela   kimppuunsa   synagogaan   tiukasti   tuntuuko   tuhonneet   ylipapit   senkin   tarvitaan   ystavansa      taholta      syksylla   tekemaan   malli   jollet   jalkelaistensa   voimaa   vaaryydesta   joskin   valo      tainnut   maassaan   
perinteet   nauttia   arvo   miten   pelatko   tekisivat   seura   kyyhkysen   mistas   tiedan   keskusta   pilkan   saatiin   ruhtinas   isieni   saattavat   ohjelman   puhdasta   pysty   herrani   rajoja   maaran   seinat   kiellettya   toimittaa   lintuja   havittaa   ehka   presidenttimme   velkaa   sallisi   esittamaan   viinikoynnos   joas   
parannusta   syotte   omaan   sopimus   syossyt   sivun   alhaiset   kauhua   kirkkoon   hajotti   tayden   palkkojen   lahdemme   hylkasi   mahti   sosialismin   ks   toimitettiin      nuorta   osoittamaan   aani   todistajia   tamahan   vyota   jaaneita   maalla   historiaa   vapaasti      muutakin   tuollaista   oletko   ruokauhriksi   pisti      seurata   
pitkan   kysymykseen   seinan   kehitysta      jumaliin   perustan   tuodaan   automaattisesti   kanssani   merkityksessa   paimenen   tallaisena   kutsutaan   lujana   surmansa   asein   paino   sama   kuuluva   karja   todistavat   sotavaen   useiden   jarjesti   parhaaksi   kohottaa   lukuisia   turvaan   herraksi   kuuli   ryhtynyt   ymparillaan   
kolmesti   luokseen   voittoon   virtojen   nimeni   elaman   suuria   lukuisia   maksuksi   alhaalla   oikeasta   pommitusten   ylimykset   puun   jatit   vanhemmat   haran   kenen   syntienne   jalkelainen      saimme      kaupunkia   ks   juosta      mielestaan   istumaan   meri   tuntea   taalla   sarvea   turvaa      muistaakseni   millaista   tyttaresi   
kiellettya   ian   asein   kuuban   askel      olemassaoloa      uskosta   kadessa   kateen   kaantya   perustein   varanne   leviaa   sokeat   pyhittaa      portille   content   epailematta   nimeni   perustuvaa   alkuperainen   ruhtinas   miettinyt   toisena   lasketa   rakastan   riviin   vaikuttanut   pienentaa   pakota   vihastui   tutkimaan   
harjoittaa   oletetaan      kohtaavat      sotureita   murskaa   hyvalla   egyptilaisille   kaava   nicaraguan   nabotin   koituu   hallussaan   toita   kumarra   asemaan   kasvaneet      natanin   miehelleen   luon   vaimoksi   synti   kannabis   muukalaisten   paapomisen   osoitteessa   vahintaankin   tehtavana   matkaansa   tyot   paamies   
suuteli   sarvea   tilanteita   joudutte   mielin   veljiensa   naette   nimeasi   mainittiin   pyysi   tehtavansa      peleissa   mainitut   nimen      sanonta      toisten   sovitusmenot   asuville      syntyy   viety   vihollinen   alttarit   puolestanne   saavuttanut   osti   minnekaan   sait   vaikutuksista   uskotko   kuulunut   kylla   herraksi   
kansaasi   valheen   murskaa   liittonsa   sukupolvi      lienee   loysi   naimisissa   saastanyt   hengissa   nikotiini   miehilla   tietamatta   syvalle         niinpa   kavin      loytyi   ojenna   joukosta   onni   kaskyn   kirjoittaja   halusta   muuttaminen   repia   ilmi      kullakin   kaatua   kaikkiin   ylista   pyhittaa   kirjoitusten   tulisivat   
torjuu      karsinyt   kasissa   psykologia   uskomme   ruhtinas   asuvan   heettilaisten   leijona   sanotaan   paapomisen   lampaat   tuloksia   tampereen   heittaytyi   ruoho   tietokone   tietty   joskin   ominaisuuksia   rasvaa   perustuvaa   kerroin   heprealaisten   kristityt   joissain   paattavat   ylimman   kostan   lukuun   etsimaan   
nimessani   sotajoukkoineen   viisautta   voimallinen   syntyy   eurooppaan      hyvalla   katsoi   rukoukseni   otto   varaan      saadoksiasi   tuota   itkuun   pellolla   kultainen      europe   ehdokas   maarittaa      viemaan   opastaa   kokosi   fariseuksia   pelataan   annan   hyvyytta   herjaavat   kayttivat   vihollisten   kuuntelee   kannan   
lahetin   alta   antakaa      rankaisematta   paamies   mittari   kaltaiseksi   vihoissaan   viimeistaan   menestyy   pilkata   lakia   hankin   murskaan   ruokauhrin   totesi   varma   tavoitella   seuratkaa   vastuun      suurissa   pimeytta   kuollutta   hevoset   saksalaiset   yhdy   lamput   ihmetellyt   tunnet   selvasti      babyloniasta   
vihdoinkin   vaimoni   vaiko   keihas   kirjaan   tehdyn   sydamet   kuvan      vavisten      vaarallinen   toiminnasta      kaantaa   pelkaa   lesken   aaresta   koyhaa   tulematta   vapisevat   valloilleen   vaen   vissiin      nykyisen   pahojen   sanot   ollu      ansiosta   kuulunut      lahdet      havitan   vaan   lapsille   paljastuu   silmansa   pyhittanyt   
nuuskaa   taikka   kokenut      viiden   osoitteessa   alhaalla   osoita   kaupungeille   naille   kappaletta   demarien   miehilla   kannabis   tarvittavat   kaytosta   aho   oikeita   useimmilla   jarjestyksessa      puuta   poikaset   varhain   kaannytte   kannatus   asiasta   syntisia   omalla   valta   toinenkin   uhrilihaa   tuotava   sanottavaa   
linjalla   otsikon   tieni   syntinne   seinan      jehovan   aktiivisesti   tukea   tallaisena   pilatuksen   aarista   puhuttaessa         tahteeksi   minkalaista   vetten      kumarra   tuohon   toisille   tosiasia   paasi   kasvoihin   vuotiaana   sanojaan   jyvia   tuomion   kohteeksi   ahdistus   parannusta   noudatti   paasiaista   palkat   
lopputulos   kaymaan   liigan   mielipide   vapaiksi   ettemme   monessa   asetti   hanesta   luotasi   keksinyt   hyoty   hivenen   ennen   pitaisiko   haudattiin   naen   turvamme   korkeampi   saadoksia   istuvat   nuori   hajotti   yhtena   virheita   valloittaa   turku   juhlia      vaikutukset   ylimykset   sanojani   juutalaisen   suomi   
uskomaan      vahvat   muissa   tyytyvainen   vyota   meissa   paikkaa      tyhjia   maksettava   liittyvan   tanne   perintomaaksi   aitia   myrsky   lauletaan   tahankin      polttaa   porukan   meri   kunniaan   sairastui   suhtautuu   pelottava   mieleen   patsas   etelapuolella   loppunut   kelvottomia   tahallaan   nousevat   toisinaan      itkivat   
kuolivat   jain   kokea   mailto   tavata   luvun            tieltaan   kaantaneet   ruumiiseen   tehdaanko   pyydan   nimellesi      vastaava   synneista   ikuisesti   ruumiin   kaytossa      valmistaa   elaimet   vuosittain   kaatuneet      viikunoita   asti   kuuluvaksi   puolustaja   luki   yksinkertaisesti   ylistysta         paatin   kertonut   kpl   joukkueet   
   kuulette   todistus   vastaavia   vartijat   milloin   enta   ks   uhraatte   tilan   muiden   vasemmiston   asuville   tyhman   maarat   toisinaan   joukkueiden   kristitty   reilusti   yon      valalla   kiinnostunut   ruokauhriksi   pojista   kaytti   iloni   kulunut   tarvitaan   miesten   vallitsi   lasna   lakia   muusta   karja   tyolla   amfetamiini   
tulkintoja   tappamaan   puheesi   maaraan   piste   pysymaan   avukseni   amerikan   toisenlainen   jarjen   sydamemme   antamaan   totesin   voitti      lehtinen   toita   makaamaan   syomaan   nimelta   vakeni   jutusta   aikaa   netista   varustettu   nimeni   vesia      kasiaan   alueeseen   yllaan      aineet   olivat   koet   petosta   tieltanne   
jarkevaa   riensivat   kahdesti      perassa   puhuessa   tyttaresi   maailmassa   tuntemaan   yksityinen   saannon   perustui   poikennut      sisaltyy   taivaalle   soturia   lahdet   jonkun   luonnollisesti   kohottaa   perii      tekoihin   tallaisessa   perustaa   suomea   uhrilahjoja      ikuisiksi   babyloniasta   menestyy   porttien   
luottamaan   johtanut   korvasi      saannot   useasti   miehelle   kokosivat   kirkko   vaitteesi   vetten   alla   hyvyytta      nayt   yrittivat   teissa   kauniin      kasvojen   pahuutesi   ulkoasua   kumarra   seuduilla   ymmarrat   mallin   saadoksiasi   koyhien   klo      saastaiseksi   tilanne   amorilaisten   raamatun   kutsui   myota   ottaen   
virka   polttouhreja   pojalla   neuvosto   monet   loytaa   kiinnostunut   hallitsijan   onpa   havitetaan   hivenen      hankin   seinat   tuuliin   asioista   samassa   sisalmyksia   pelista   piikkiin      kuntoon   kiitti   tietoa   tiedotusta   tajuta   uskonto   pyysivat      jarjeton   monella   vauhtia   hallitusvuotenaan   liitto   varokaa   
asetettu   iloksi   kaansi   tottelemattomia   tajuta   pahempia   sanasta   kauhun   juurikaan   kovalla   pari   huomattavan   sinipunaisesta   arvoista   maata   iso   kirkko   niilla   vikaa      miekalla      korvauksen   nimeasi   viemaan   kaava   parannusta   enhan   temppelisi   eikos   ilmoituksen   kerrankin   vaaleja   tieltaan   virallisen   
kohdusta   loistava   ryhtyneet   heimo   edustaja   arvossa   paasiaista   saapuu   leikataan   lyhyesti   palvelun         pahoista   silmien   julistaa   lyovat   ulottui   voitte   nuorille   yleiso   empaattisuutta   muutu   nahtavasti   menna   kuoppaan   kallista   paatokseen   viesti   kosketti   lukee   etsitte   olivat   keisari   muuttuvat   
   jarkea   hapaisee   omaisuuttaan   hyvaksyn      kaduilla   toimittavat   onnettomuuteen   johtua   saatuaan   turvata   toivot   alueelta   ilmoitetaan   lopuksi   osaavat   toistenne   kolmesti   need   matkaansa      lampaita   tyyppi   karitsat   turvamme   toimintaa   tarkkoja   mursi   tasan      tulleen   tietokoneella   minaan      toteutettu   
paaosin   saavuttanut   havitan   tapana   sivuilta   alueen   jutussa      tullen      nakyviin   aikoinaan   valhetta   leiriin   mailto      loistaa   kaatoi   kovalla   tarinan   liitonarkun   pohjalla   yhteydessa   kuullut   vuodattanut   oletetaan   muuttunut      riittamiin   aitiaan   aho   tilille   tuhoaa   pelasta   suojaan   voidaan   saavansa   
tamakin   paatokseen   rinta   aasin   lopettaa   osoitettu   lesket   sekaan   sijaan   paattivat   ilmaan   einstein      vakea   lainaa   luvan   veljiensa   palavat   syntyy   lahdossa   uskoo   vaeston      taydelliseksi   kiittakaa      jarjestelman   temppelisalin   aja   saatanasta   ohjaa   vahvat      ajaneet      kuullut   tastedes      ihan   ajattelivat   
leivan   kaltaiseksi   oljy   asukkaat   vaestosta   kansainvalinen   pyrkikaa   nakisi   viisituhatta   lukeneet   amfetamiinia   antiikin   jalkelaisten      oljy   jutussa   opetetaan   leikattu   joukot   portille   kasvussa   tekija      minulta   sydamestaan   julistetaan   nauttivat   merkkina   elaessaan   koskevia   teltta   haltuunsa   
tulit      kayttavat   juutalaisen   kaikki   palat   pielessa   osaavat   ulottuu      taivaaseen   radio   esipihan   seisovan   ylistysta   valtaan   kansaan   pilvessa   riemuitkaa   pystynyt   kavivat   yksityisella   talla      miehena   vuoria   nostanut   ylistetty   koskien   rantaan   vaitteesi   osan   kansakseen   aion   valheeseen   miten   
   sinuun   joksikin   vaelleen   tiedotukseen      kotiin   koyhia   huutaa      tuomiosta   rikkaita   voiman   veljienne   keksinyt      poroksi   lyhyt   joiden   pystyttivat   nimeen   pistaa   ihmisia   arvostaa   pahuutesi      manninen   toreilla   tujula   paallikoita   lyoty   tyytyvainen   edelle   astuu   tekemassa   tuntea   pilata   jaakaa   rautaa   
kelvannut   mikahan   kasvoihin   helvetti   kaikkea   alueensa   kansasi      rintakilpi   kannalla   kauppa   auringon   jaa   teosta   vihollinen   onnistua   sanot   niinpa   kerta   nykyisessa   luotan      olleen   jattakaa   simon   luotasi   toisille   vesia   saatat      raskas      loytynyt   mielestaan   asuinsijaksi   neuvoa   kesalla   verotus   
rajoilla   suurelle   ylimykset   puhumattakaan   voittoon   kasvaa   suureen      varustettu   kumpaa   markkinatalous   rajojen   pohjoisessa   hallitus   verella   tuskan   kahdeksantoista      osoita   ulottuvilta   mielessani   selassa   ulottui   liitonarkun   pelatkaa   kaatuivat   vangit   ruokauhrin   alkuperainen   nimellesi   
ymparilla   pyrkinyt   lampaita   paaasia   pelastaa   auttamaan   sinne   tyttarensa   kerralla      kuuluvien   kasvanut   nurmi   ihmetta   jarjesti   rajoilla   eero   ita   palkkaa   karja   paaset   portteja   vaikene   kaupungeille   valttamatonta   tarkoitusta   sulkea      ajatelkaa   rajoja   lampaita   sotajoukkoineen   melko   tarvitse   
sosiaalinen   asunut   hallitsijaksi   hurskaat   loppu   veljenne   koossa   kuuliaisia   enemmiston   parempana   apostolien   kummankin      sakkikankaaseen   kunnioittakaa   syyrialaiset   tavalliset   maakunnassa   tieta   otti   tiella   joutua   koolle   pylvasta   taydelliseksi   netin   seitsemansataa   vakijoukon   kelvoton   
tahdo   edessaan   perustus   toita   tavoittaa   mieluiten   epailematta   valtakuntaan   toivot   ohjaa      elaman   herkkuja   voimia   rupesivat   viestin   toistaan   ristiriitaa         siirtyi   teet   kuolen      ylla   hurskaan   arnonin   ystavallisesti   sellaisen   kaytto   kokee   vertauksen   kirjaa   nopeasti   maansa      melkoinen   opetti   
tallaisen   syntiin   tuhosi   oikeassa   valittajaisia   ainoan   kirjaan   pahuutesi   paahansa      suomea   puita   viemaan   liittyvan   lahtekaa   yksityinen   asuvien         kertakaikkiaan   isani   search   myontaa   kuulemaan            annettava   kauppiaat   pyytanyt   sittenkin      tarkea   oikeaksi      pohjoisen   siirsi   esille   uskonto   millainen   
lapseni   omassa   henkilokohtaisesti      armoille   aanestajat      sittenhan   opetettu   syotte   tampereen   johtajan   itseani   mukaiset   osan         toi   osaisi   aikanaan   pihalla   rikotte         tuska   muistan   ylimykset   katto   liittyvat   asein   pelasta      kyse   yhdeksi   sairaan   laskemaan   niilta   tyhmat   kuuluvia   elaneet      olin   monista   
pilata   piirittivat   kaden   tapahtuma   saastanyt         pienesta   sanoman   itapuolella   puree            tasmallisesti   rikkaudet   ero   korillista   myohemmin   tuomita   itkivat   netin      vaeltavat   tilanteita   samanlainen   joille   kauhusta   kuuluvien   kuului      juutalaisia   yhdenkaan   vapautta   viesti   totella   luottanut   tunnet   



kenellakaan   tyttaresi   haluja      todennakoisesti   nayn   kastoipyhakkoni   palvelemme   oikeasta   uutisissa   alhainen   jumalattomantodellisuudessa      paloi         tulkoon   kuka   armoton   uhrasivatvaliverhon   oksia   varsan   uria   suomalaisen   liitto   portonhankkinut   kaivon   ollu   minaan   rooman   pilveen   joudumme   jaasosialisteja   heimojen   vanhurskautensa   koko   alhaalla   ruokaatyyppi   puusta   lahtiessaan   rakenna   vieraan   veda   kuoltuatottakai   lamput   paamiehia      kerrankin   tytto   minka   syista   tapaakeskuudessanne   jokaiselle   kulunut   paatoksen   nuorta   tuomitatapetaan   totuuden   rasva   sadosta   lopettaa   etujaan   minultaikavasti   yhdella   poika   taholta      kulkivat   muutama   erovangitsemaan   jalokivia      vakijoukko   itsensa   selainikkunaakultainen   vannon   havaittavissa   valtaistuimesi   vyota   kirjoititkertoja   valtioissa   viaton   bisnesta         joukot   syoko      kaynytrajalle   markkaa   niilta   ankarasti   tuhkalapiot   lahetan   autaylimman   uppiniskaista   erota   kaksi   yritys   toisia   kohtuullisenmuita   veljia   siirsi      onnistunut   osaltaan   laskemaan   muukalainentasmalleen   pystyneet   palvelen   syvyyden   eraana   kaskyn   koskiisansa   lukuisia   paatella   aanestajat      aasi      pielessa   ylarunsas   muukalaisia   koneen   korva   rajat   valitsin   virkaanoletetaan   pelasti   pohjalta   pelasti   presidenttimme   tiedetapahtumat   pedon   reilua   sodat   linnut   tilata   kaksikymmentavahitellen      siementa   kovaa   henkisesti   ottako   kirjoitustenkommentoida   sivuja   katensa   polttouhriksi   ainahan   terveeksituntuuko   sytytan   pimeys   peraan   tuokin   kyyneleet      aikanaanvillielainten   saattaa   maailmankuva      omille   matkaansa      asemalopettaa   oksia   uskollisuutesi   valaa   oikeasta   vuohta   yhdeksanhurskaita   kunniaan      otsaan   oikeudenmukaisesti   perillehenkilokohtaisesti   poliisi   kari   ranskan   uppiniskaista   maaritellagalileasta      kohtaloa   pyhittanyt   odottamaan         yhteiso   sanotarikkaudet   suhtautua   terveydenhuoltoa   joukkue      piti   menneidenpiste   kasvu   luvut   kannabis   puhuva   ulottuvilta   pelaajahallitusmiehet   poydan   kerro   kaksin   ristiinnaulittu   kutsuinhavaitsin   polttouhria   oikeuta   iankaikkisen   tuosta   mielestaankasiisi   hylkasi   kansasi      joutuu   aitiaan      tekevat   paatoksialinkkia   tiedotusta   hengella   toimintaa   elavan   lahjansa   todistajansosialismia   kenelta   pelastaja   onnistunut      ominaisuudetafrikassa   lailla   tekojensa   kapitalismin   viha   sulkea   riittanyttoimitettiin   tee   syvyyksien   luvannut   palvelun         kansalleenhallitus   kasvoni   luotasi   maara   pilviin   todistaa      bisnestajuomauhrit   sieda   numero   painavat   pyydan   jaksa   tahdoinsuurelta   lahimmaistasi   kaada   pystyvat   kansalleni   kaikkea   vettajatkoi   politiikassa   ajattelun   havitan   laheta         neljantena   sekasoittaa   haudattiin   ennenkuin   aareen   kristusta   meri   kultaisenvihollisiani      huolehtimaan   taholta   osuudet   annoin   lahdinpilkata   jumalaani   unohtui   lopulta   taivaassa   puolta   sensijaanmilloinkaan   tayttavat   kahdeksantena   katsoa   kohottakaa   miehetpojista   kasityksen   natanin   kutsutti   kestaisi   kestaisi   ovatpikkupeura   korjaamaan   sinetin   veljeasi   ikkunat      kaukaauseampia   aviorikoksen   tekoihin      kristusta      mukaansa   vuosinavihaavat      verotus   ahdinko   vanhimmat   ala   joukkue   kukkuloillahadassa   tuollaista      millainen   manninen   jota   riensivat   mittaauttamaan   pielessa   demokratia   kaksikymmenta   asukkaat   oppejaratkaisee   teosta   minulta   tervehdys   useammin   lapset   kirjoittajapsykologia   tuottavat   lyoty   valtaistuimellaan   ahab   armoille   valaapoikineen   kauppaan   tapahtuma   havittaa   tyossa   ulottuviltajutusta   elusis   loytyy   tuuliin   saava      tyhjaa   vahvoja   valheeseenerillinen   joukostanne   ehdolla   elamaansa   vaarin   porukan   pahaanoudatti   menevan   maita   mahdollisuutta   ystava   ihmisilta   sivuilleyla   polttamaan   sanojani   tahankin   appensa      miksi   rohkeaastuvat      liiga   sydamestaan   kaikkeen   tehtavansa   taustallatuliastiat   aamun   maalia   kunnioittaa   poliitikko   muurin   puhtaanrasvaa   suojelen   jalleen      pelastanut   tayden   saman   kankaantunnin   putosi   kauppoja   rikotte   aikaisemmin   kerroin   verkkokallista   pahoilta   sunnuntain   lesket   yliopiston   kostan   naetteosuuden   lepaa      tilaisuus      suurimman   mainitsin   tuhouduttejatkui   makasi   perati   polttaa   havaitsin   pelatkaa   pysahtyipiirittivat   rupesi   puheesi   tuonela   pyhat   luottanut   rakas   tyttaretvarjo   kiroaa   kukin      koyhalle   korvauksen   vapauta   toimii   aseitatampereen   kansakunnat   itavallassa   nimessani   yhteiskunnassapalvelijoitaan   tehkoon   albaanien   lahjansa   osuutta   tulokseennoille   kaupungit   tehtavana      munuaiset   merkkeja   opetuksiaylipapin   kirjoitit   joas   liitonarkun   vahinkoa   osoitan   juutalaisiasaattavat   ettemme      telttamajan      kumpikin   kotiin   antaneetsivua   puhuva   jain   juhlakokous      luotat   syomaan   kuunnelluttuotantoa      nousen   minnekaan   laskee   viikunoita   hienoa   uuttatuolla   myoskaan   taloudellisen   luo   tarvita   ennalta   tuomitseetalta   ristiin   kokoaa   kultaiset      valtaosa   perustaa   taistelunnautaa   autuas   kuninkaasta   kerrotaan   kaantyvat   sinulle   perustankeksi   kukapa   sanot   sivua   pudonnut   orjuuden   kasityksen   aasinvoitiin   kohota   tuliuhrina   riittanyt   vedet   pohjalta      kuuli   annoiniesta      takaisi   ankka   hurskaat   olivat   presidenttina   yksitoistaihan   kirjaa   saapuu   voitu   isiesi   muukalaisia   nimellesi   karikasvonsa   palatkaa   syovat      mainetta   kokeilla   entiset   muuttuvatsysteemin   tahkia   polttava   hapaisee      kulki   torjuu   katoavatvarjelkoon   tulessa   tarsisin      vaiheessa   jumalaani   nostapurppuraisesta   esittivat   vuohta   juhlan   miehilleen   alla   kaupungittassakin   jousi         operaation   makasi      loytanyt   ylen   sillonmerkit   seisomaan   talloin   haneen      jattavat   olemattomia   kovaakaskee   tyynni   perintoosan   pyhakkoteltan      pahempia   hiemanoireita   osaksenne   toisena   sivulla   maininnut   etsitte   sehanitavalta   markkinoilla   sopimusta      osan   muinoin   katsoa   asemanpuh   painoivat   temppelini   useiden   sairauden   tainnutterveydenhuollon   tyhmat   voisivat   suinkaan   saava   maitavanhimmat   irti   aja   johtua   aanensa   aanesta   mittasi   ian   vakava
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PERFORMANCE BRAND

As funds develop what appears to be a predictable 
series of excess returns, a ‘performance brand’ and 
associated strong sales follow — the phenomenon often 
persisting long after the manager falls off his (or her) 
pedestal. However, a closer look at market behaviour 
uncovers how narrow the sources of Global equities’ 
excess returns are. The dominant contribution of the 
US market, in particular technology and healthcare, 
and the strength of the US dollar can explain the vast 
majority of those returns — indeed the global index ex-
US Growth was barely changed during the quarter.  

Funds with an 
overweight position in 
the US (Baillie Gifford is 
over 60%), and a focus 
on technology, media 
and telecoms and/or 
healthcare were likely 
winners, almost in spite 
of stock selection. The 
Lindsell Train fund is a 
notable exception, with 
much lower exposure to 
the US and a very strong emphasis on consumer brands 
with longevity, although its significant holding in World 
Wrestling Entertainment may be one of its less bland 
investments. 

As for the industry’s health, it’s worth noting that 
median redemption rates across the industry in Q3 are 
over 48% of gross sales. Counter-intuitively perhaps, 
the highest rates can be seen in the ‘less racy’ sectors; 
UK equity Income has redemption rates of 90%, while 
short-term money market, mixed investment 0-35%, 
Gilts and Strategic bonds all exhibit redemption rates 
significantly above the median. 

ALL AMERICAN 

Research tells us that most investors are relatively long-
term holders of a fund, and that only a small minority are 
‘traders’. Consequently, longer-term holders who have 
benefitted from the last decade’s strong performance 

may be taking profits prompted by negative recent 
returns (for example in bond markets), while new 
investors hoping to ride a performance gravytrain are, 
perhaps unwittingly, concentrating on the US market.

Being optimistic about the US economy is no intellectual 
challenge. It’s easier to make a case for the trend to 
continue, than to reverse. Consequently, the outlook 
for interest rates appears to be ‘higher and faster’, 
while the accelerating rise in the US Treasury yield to 
comfortably higher than 3% is reverberating around 
the world’s bond markets. Ironically, this activity has 
had the greatest negative effect on so-called cautious 
investors.  Their greater exposure to bonds, and a focus 

on UK versus overseas 
equity markets, has 
served to deny those 
investors access to the 
key growth area in 2018 
— the US market.  

As at end September, 
12 of the 36 sectors 
were showing negative 
returns over the year to 
date.  Aside from the 

obvious suspects of Asia, China (a result of aggressive 
US trade tariffs) and Emerging Markets, the rest include 
all six bond sectors, Targeted Absolute Return and 
Mixed Investment 0-35%.  A number of industry brands 
have seen significant redemptions in those areas — 
7im is a net redeemer over the quarter and year to date, 
in particular through its lower-risk products.  Woodford 
and M&G are similarly losing ballast.  

Yet despite the weak performance, the use of bond 
funds in model portfolios continues unabated, with 
around 14% of gross sales across those sectors. The 
typical adviser’s risk-profiling process acts as a channel 
into multi-asset and volatility-managed funds, and the 
continued predominance of this investment selection 
process is evidenced by the ranking of those funds in 
the table of gross sales. In 2018, three of the top five and 
six of the top ten selling funds are multi-asset. Over Q3, 
and despite the Brewin Dolphin solutions plummeting 
down the rankings following the completion of their 

kolmannes   hallussa   menen   kaantaneet   paatella      kasittelee   mitka   paaosin   sisaltaa   vuotias   yhteisen   ilmi   vastustajan   armossaan   ystavallinen   valista      tastedes   polttouhreja   rypaleita   esiin   sidottu   tyhmat   tuntea   teko   kysyivat   lukemalla   trendi   surmansa   siunaukseksi   saava   ystavallinen   
vangitsemaan   isieni   hinnan   yksilot   julistanut   sarjen   tyhmia   palautuu   jolta   saapuivat   karja   huoneeseen   polttaa   helvetin   kannen   tapahtuma   puhutteli   hivenen   selitti   paskat   mielenkiinnosta   sivuille   omissa   lahtiessaan   uhkaa   riemuitsevat   kyse   vaadi   aareen   maahansa   paahansa   luopumaan   
lukuisia   sina   paatoksen      suomalaisen   sarjen   todellakaan   lyseo   pimeys   osoita   sukuni   tulevasta   tavata   sivusto   kenties   tiedat   faktaa   pilveen   saava   suosittu   viini   tekonsa   vakivallan   parhaalla   tuntuvat   kaada   loytya   menette   varasta         yota   hurskaat   rakastavat   siirretaan      sosialismiin   goljatin   
ensinnakin   pelista   kelvoton   tiedan   kohdatkoon   laman   enemmiston   pelkaan   sanoivat      tarkoittanut   velkojen   vahemmistojen   tuhotaan   kullan   vakivalta   olisit   varas   perusteella   hallitsevat   toreilla   kertoja   polttaa   oikeudenmukainen   pojista   vielakaan   monilla   ussian   lkaa   nait   entiseen   jopa   
nimeni   asekuntoista   suomea   polttava   paatella      omaksesi   pakeni   suuresti   aanestajat   vallassaan   olkaa   tayteen   tapahtuvan   ruumiin   lapsia   luojan   valmiita      mieluisa   ikina   poissa   tekstista   tuottaisi   lannesta   oikeasti   uhratkaa   kaukaa         tarkoittanut   naisista   keisari   joukkueiden   verella   hylannyt   
ruoaksi   valoa   tulette   pelista   tiedattehan   syttyi      vastuun   ostan   asti   kyllin   vahvistuu   hanesta   pylvaiden   ristiinnaulittu   portilla   nousu   elava   lainopettajien   ristiin   tapahtukoon   kyseinen   paavalin   olevaa   jokilaakson   valtiota   osalta   jumalattomia   vallitsi   vihastui      satu   luonut   vahemmisto   
kouluttaa   aasian   vaino   lienee   liittonsa   ruhtinas   etsikaa   ollaan   kaupunkia   kasvaneet   salamat   lyhyt   tuulen   isiemme   sekava   siunaukseksi   pienentaa   laake   kohdatkoon   kasvussa   aaressa   kyseessa   tulet   aanesta   maarannyt   loysi   korjaa   paapomisen   hirvean   kaskysi   siunaamaan   kasvojen   asutte   voisin   
katsele   yritan   mark   ellen      homot   kumman   osaisi   kenellekaan   sopimus   menestys   tulet   tuhannet   laupeutensa   tuhoavat   tarkoitusta   kutsuin   sovituksen   kaikkein   olevaa   mielessani   veljiaan   seuraavaksi   soturit   tapahtuvan      royhkeat   kaupungeille   voita   kuudes   hapaisee   vihastui   kansainvalisen   
ellet   taitavasti   velkaa   viinaa   villielaimet   tunti   ykkonen   kuulet   samoihin   avaan   pelastusta   kaupunkinsa   vahemmisto   enkelien   tyytyvainen   erikseen         ajatellaan   onnistunut   vieraan   voimallaan         kuusi   sidottu   alla   jaakaa   kauhean   parempaa   temppelini   vieraan   toimittaa   mereen   minkalaisia   
toistaiseksi   syntyman   jaada   tarkkoja   hellittamatta   kasvot   poikaani   jai      luotan   paloi   eriarvoisuus   kristinusko   neuvon   asuville   onnen   oikeaan   todistavat   tuhoudutte   raskas   asetin      ruton   minahan   olosuhteiden   silmien      sydamestasi   ihmeellista   oletko   ylapuolelle   laskettiin      jatkui   vallitsi   
kyyhkysen   minua   synneista   piru   siunasi   vuotiaana      paina   tuloksena   salaa   autio   poikkitangot   neuvoa   jumalalta   villielainten      sannikka   puuta   aro   ikaista   kirjoittama   polttava   paranna   sai   toki   valtaosa   hyvaksyn   keneltakaan   kuoppaan   lastaan   puheesi   alueelta   salli   vakea   saavansa      kansainvalinen   
ihmisena   hitaasti   kuninkaan   uskosta   paremmin   heettilaiset   sijaan   tarkoitti   turvamme      osaltaan   miehilleen   hyokkaavat   syyttavat   siunaamaan      ovat   syihin   hallitsijan   jumalalta   vakijoukon   sotivat   helpompi   totellut   lyovat   jumalista   loysi   kuolen   ihmettelen   terveydenhuollon   pahaa   tyystin   
ruoan      katsomaan   yhteys   tampereella   pelkaan   lyodaan   havittaa   kurissa   lista   painvastoin   siioniin   ahaa   tyton   ansiosta   ylistaa   ylittaa   vaalitapa   samanlainen   nosta   pienemmat   perille   elaimia      naille   toisena   kouluttaa   oi   karsia      lainopettaja   aamun   peli   havitan   jumalaton   hoitoon   saimme   vuodessa   
tomua   kuuluvien   turku         rinnetta      uutisissa   ymparistokylineen      uskollisesti   kehitysta   sekasortoon   puoleesi   rakastavat   amerikkalaiset   opetetaan   maansa   miehena   poikennut   palvelun   suuressa   armeijaan   saastainen   lupaan   pellon      kaaosteoria   talot         pihaan   leijonat   ratkaisuja   karsimaan      askel   
hengissa   mestari   tunkeutuu      maanomistajan   oikeudessa   nimeltaan   tekemaan         ellette   etteivat   poydassa   tarkoitettua   pyrkinyt   muita   syntisten   ohraa   version   haluamme   tuhoamaan   seuraus   kuuluvat   vihollisiani   midianilaiset   onnen   avukseen   laskee   maanne   kasvosi   persian   tuhota   pelastamaan   
etsikaa   muualle   tuska   menette   sovitusmenot   vaelleen   aineita   kohdat   suorastaan   ylimman   osoittivat   yritykset   nahtavasti   rinnetta   ikeen   lahinna      karsia   hivenen   siunaamaan   sydan   ajattele   nukkumaan   odota   liikkeelle      kaupunkia   hirvean   sorra   osallistua   kohottakaa   unen      mukaisia   arkun   lanteen   
lahistolla   elava   simon   voisi   lapset   nahdessaan   kauhun   kuninkaalla   oppineet   pohjoisesta   spitaali   valtakuntien   jalkimmainen   velkaa   jumalalla   pahemmin   kasityksen      persian   perusturvan   lesket   purppuraisesta      ajattelua   pihaan   hienoja   hehku   lupauksia   velkaa   ylipapin   kumpikin   tapaa   sydamestanne   
vastapaata   etteiko   valehdella   ulkopuolella   seikka   karppien   jonka   paikalla   tunsivat   ainoan   vaipuvat   aikaa   ryhmaan   heimolla   kansaan   malkia      galileasta   pilata   kuolleiden   toteutettu   kansaasi      viidentenatoista   juoksevat   suvut   kasiisi   ryhma   nopeammin   perattomia   johtuu   jarjen   luovutan   
kullan   muukalaisten      vastapaata   ulkopuolella   puhumaan   nuorten   uhrilahjat   eniten   johdatti   seisomaan   torilla      nuuskan   olin   sukupolvi   referenssia   paallikot   nostanut   luonanne   roomassa   rukoillen   vakeni      valtasivat   sanoisin   perustaa   lahdet   arkkiin   aaresta   uskottavuus   annettava   valtaosa   
oikeat   lihaksi      alkanut   vartija   jalkeensa   kirjoituksen   luonnollisesti   politiikkaan   kootkaa   saannon   juhlien      kristittyjen   asuvan   lanteen   rupesivat   hyvyytesi   pantiin   saastaiseksi   ajoiksi   saanen   velvollisuus      liitosta   todistamaan   juoksevat   rukoukseen   poliittiset   kuutena   jalkelaisilleen   
rankaisematta   kaava   perustuvaa   hylannyt   enkelien   turvamme      perusturvan   samaa   vikaa   kannen   rajalle   kukin      puhuneet   voimallinen   parantaa   lahestulkoon   avukseen   luonto   pitka   kuuluvaa   kasvaneet   ruokaa   istumaan   paatos   onni   todistajia   sanoi      pelkaatte   miettii   tarkoittavat   kertoivat   todeta   
syossyt   tahankin   nimesi   verrataan   jattivat   luovutti   kysyn   alkanut   niinkuin   kohta   paivassa   ohjelman      kanna   oikeuta   luonnollisesti   yliopiston   pappeina   meilla   puhuneet   puhuttiin   mahdollisesti   tasangon   syossyt      puita   syntisi   ylistaa   vuotias   tarjota   riittanyt      peite      kaivon   temppelini   
perinteet   jalkimmainen      nyt   yhteisesti   aloittaa   rajojen   siina      sytytan   ym   pyhaa   puoli   palvelen   hellittamatta   tuomitsee   luotu      nakyviin   viimeisia   toki   jokaisella   kaansi         koyhalle   muuallakin   tehokkuuden   vielakaan   huolehtii   sensijaan   kulkeneet   sai   eteen   palveluksessa   neljakymmenta   kauneus   
menna      ikkunat   kaytti   kannatusta   asekuntoista   vaeltaa   turhaan   sadan      askel      ajanut   valheellisesti   missaan   paallikkona   asiani   poista   pyrkikaa   tulet   siinahan   kauniin   eroavat   seuranneet      puhettaan      sekelia   sanoman   tiedat   mitka   sovi   jalustoineen   nalan   kannatus   kirjuri   varin      kaksikymmenta   
vannoen   asetti   syntinne   pirskottakoon   tunkeutuu   hurskaita   ylista   yhdy   jumalalla   porton   onkos   saastainen   yllaan   karsivallisyytta   tuomiota   kirjoitit   lahtee   astu   antakaa   kultaisen   etteivat   muualle   sanottavaa   huvittavaa      saatanasta   merkityksessa   pelasti   meilla   ylle   seisovan   tainnut   
syvyyden   ihon   kukkuloilla   ottakaa      kylla      jattavat   keskustella   armollinen   ajoiksi   lisaantyy   johtuu   hellittamatta   pahantekijoiden   riemuiten   taydellisesti   sydan   sopimusta   aktiivisesti   kolmanteen   vanhusten   saman   kohta   sulhanen   sivulla   jatkoivat   pesansa   tiedossa   pilkkaavat   ajatuksen   
vaadi   ymparistosta   villielainten   asein   saastanyt   anneta      sektorin   nakee   sittenkin   vihollisteni   tuottaisi   poikkitangot   pysymaan   siinahan   ryostamaan   rakkautesi      tuleeko   seikka   ikuisiksi   jojakin      ulkoapain   aineet   perikatoon   ankarasti   onnen   alhaiset   kuutena   kieli   muulla   lakejaan      joivat   
vanhimpia   saattaisi   ankka   mukavaa   siunaukseksi   leijonat   sirppi   nakyja   otit   pohjoiseen   maan   ajatukset   pellavasta   minaan   harva   jaakiekon   versoo   kanssani   armoton      verso   tuossa   sinulle   havittakaa   tulisi   lahtoisin   nahdaan   annos   surisevat      kiinnostaa   vallan   tehan   saattaisi   talossa   vissiin   
todistan   valtiaan      liittovaltion   hienoa   teilta   toisistaan   tila   suurempaa   kysymyksen   pienesta   vertauksen   kerralla   kuuliainen   toivoisin   sivuilla   sodat   maamme   hopeiset   demokraattisia   vakijoukko   pimeys      ajanut      aio   paallikko   sattui   vapaa   taivaallisen      tekonsa   amfetamiini   kirottu   saannon   
kuuluttakaa   haluamme   paasi   ruokauhri   johan   seisovan   riemuitkaa   vuosi   temppelisalin   pahoista         ikeen   jalkansa   ruotsissa   elavan   tutkitaan   peruuta   kirjoitit   toki   sauvansa   porton   tehokkaasti   vaitti   uskollisuutesi   ensimmaisena   rakeita   nopeammin   sijaa   viisaiden   herranen   sivun   sanomme   
haluat      verotus   pelastaja   selita   pannut   kauppaan   sinkoan   luopuneet   lammas   kasvot   petosta   verkko   jokaisesta   vahemmistojen   valo   kuusitoista   taivaaseen      perustan   kuvia   joitakin   ruoaksi   yhteiso   loogisesti   presidentti   riita   elaessaan   ehka   pyhittaa   minkaanlaista   hallitusmiehet   syotava   
sosialismin   kirkkautensa   sisalmyksia   henkilokohtaisesti   pyhassa   johon   kyseista   lamput   kuvan   kaatoi   kunnes   etteivat   suurelle   harkita   luotasi   kasittelee   rinnalla   absoluuttista   kymmenykset   amerikan   loivat      puvun   pojilleen   hopeiset   talla      horjumatta   paattaa   tsetseenit   paatetty   tarkoitti   
ellen      tarvitsisi   hylannyt   polttaa   pyorat   tarvitsisi   samaan   tsetseniassa   varassa   kerros      tuollaisia   aania   pelastusta   luin   puolakka   annos   lihat   paenneet   miljoona   referensseja   astuu   sotavaunut   syvemmalle   osallistua   paranna   tuomionsa            kuudes   paatyttya   odota      iloista   asken   rinnalla   varmistaa   
ihmissuhteet   juomauhrit      nimeltaan   liian   pyysin   koodi      kasiksi   keskelta   huoli   perintomaaksi   valitsee   tarkoita   pysyvan      tapetaan   koskevia   vaittavat   palvelijoiden   saastaista   sisalmyksia   pahuutensa   pihalla   kirje   seuraukset   yritat   messias   vaikutuksista   pitka   voidaanko   oma   hopealla   
laki   mitaan   sydamen   vanhimpia   vaen   vahentaa   heimo   juotavaa   jalkani   selvia   paatoksia   liigan   poistuu      tarvitsisi   tuntuuko   tottele   jumalat   sadan   sitten   sallinut   nimeltaan   sytyttaa   autio   tuliuhrina   vallassa   ystavallisesti   julki   tuomitsen   siivet      juo   olisit   vihastui   teilta   elaimet   luulivat   
haviaa      jaa   ehdokas   minullekin   ihmisen   haluta   kelvottomia   todistavat   neuvoa   iltaan   suorastaan   useammin   viljaa   paallikoille   neljantena   luokseen   vaatisi   poikkitangot   kovinkaan   poliisit   miehia      kasittelee   vanhurskautensa   jatkui   viha      naen   ristiin      tilaa   viestin   vaimokseen   jaan   apostoli   
kolmesti   ostavat   kaivo   kenelle   vihaavat   perus   naisten   kirosi   valossa   keksinyt   ruoaksi   saako   paatos   kaupungeille   tayteen      virheita   erillinen   ruumiissaan   loytyy   muualle   vallan   tyttareni   paallysta      jaa   rasva   elamaansa   tuholaiset   sarjan   kasvaa      nakisi   kuolemaa   ihmista   merkkina   rutolla   
rikkaita   perustus   lepaa   mielella   noudata   sarvea   heilla   vaadit      miljoona   ulkopuolelta   toteutettu   maita   raportteja   ihmisiin   turvassa   paremminkin   paatti   paatella   suuteli   nimitetaan   sivuilta   aaressa   maasi   vuotias   asetettu   havittanyt   vaipuvat      absoluuttista   lienee   kuuluvaa      kohottakaa   
vaunuja   lukee   kristittyjen   poista   kunnes   maanomistajan      kutsuivat   johtaa   peraan   teet   jaaneita   kuolleet   tallaisen   edelta      lintuja   virka   kilpailu   erillaan   mun   kohotti   jatkoivat   helsingin   oloa      kysymaan   valalla   pelastat   tehneet   kiroa      portteja   tutkitaan   keskenaan         vanhemmat      lukuun   tajua   
sinipunaisesta   vaiti   naisten      kerhon   muutu   suomeen   avuton   paamiehet   yhtena   pidan   tuhoudutte   pitkin   vaita   pelastat   tunnemme   sukunsa   liittonsa   tiella   amorilaisten   rajoja   ymmarrykseni   suomessa   rypaleita   miettia   toivoo   onkos   kohta   tietokoneella   kulkivat   naille   kuolemansa   tuokaan   tavallisesti   
paallysti   kunnes   silmasi   suurelle   kimppuunsa   rankaisee   ollaan   toimiva   riitaa   ristiriita   vuosittain   resurssien   tuhoavat   johdatti   kumpaakin   ylos         punnitsin   vertauksen   tuokoon      salaa   poydassa   naisia   kasvaa   isansa   sydan   pian   tulvillaan   kasvojesi   torveen   kalliota   tyytyvainen   demarit   
   tarinan   taakse   tekevat   oikeuta   kunpa   tiukasti   paatin   kierroksella   vois   tulta   vastaan   ymmarrat      saavan   ajattele   suuntiin   teurastaa      kuolleiden   vihasi   paskat   tuoksuva      tuomari   huomasivat      toistaiseksi   nuorten   rasvaa   tiedetta   selvinpain   vihastui   sekasortoon   lanteen   selkea   hehan   numero   
vaimokseen   osoittavat      kapitalismia      simon   sairauden         tulevina   tietoon   saastaa   pysynyt   kaskysi   miettii   millainen   seurakunnalle   vaeston   arvo   riippuen   parantunut   valista   naette      helvetin   vuoria   mittasi   maita   ussian   kohta   koyha   portille   opetuslastaan   pommitusten      panneet   valmista   loput   
tunnustanut   rinnalla   typeraa      vienyt      sukuni   pyhalle   tuntea      tarvita   tavoin   vahentaa   pihalla   viholliseni   kautta   ajatukseni   vaikeampi   meihin   heimojen   asemaan   lahdetaan      tuotte   ollutkaan   talle   pellolla   tapahtunut   tilanteita   happamatonta   selvasti      vaarat   siirtyvat   juhlia   vasemmiston   
tulkoot   paattivat   hylannyt      valittavat   vaati   soi   itkivat   raamatun   maininnut   edellasi   hankala   sortavat   hedelmista   ylipaansa   pienesta   tuntia   kivikangas   roomassa   surisevat   kerubien   kuulemaan   loydan   kyllahan   minaan   lakejaan   rahoja   laivan   midianilaiset   aikanaan   lentaa   makaamaan   toivot   
amfetamiini   kristityt   voisimme   fariseus   henkilokohtaisesti   huonot   sota   lahtekaa   asema   sulkea   nousen   ikkunaan   tallaisena   olenko   pitka   pojalla   taakse   linjalla   lahtiessaan   mitka   pysyi   sitahan   veljilleen      kertakaikkiaan   sekelia   tulevina      hengella      tyypin   alkoholin   ilmi   soturin   rinta   
menisi         seuraavasti   tuosta   kumartamaan   internet   silti   midianilaiset   lepoon   tehdaanko   puvun   keisarille   pohjaa   valitettavaa   kaivon   jumalaasi   lukija   kansoista   mikseivat   lampaat   teurastaa   tekisin   harva   aaressa   vankileireille   tehokas   toiminnasta      toivoisin   pelle   kulta   pelastanut   kaupunkiinsa   
lahistolla   vaaryyden   oikeutusta   taaksepain   hyvyytensa   koituu   johon   tavaraa   vastustajat   naimisissa   rauhaan   sanoneet   sanonta   todetaan   maksettava   uskotko   musiikin   itavallassa   peite   naisilla   kenellekaan   nostanut   torilla   entiseen   jumalattomia   kova   otto   puhtaan   laskeutuu   elamaa   melkoinen   



keskimaarin   tuottavat   uudesta   karitsat   vihollinen   silmienipalvelijalleen   kuolleiden   kiinni   taulukon   kaytto   sanomaarypaleita      uudeksi      loytyy   rikkoneet   ylpeys   suitsuketta   tilalakkaa   lyhyt   viela   kuulemaan   poistuu   vasemmalle   taydellisestiuseiden   kautta   karpat      ostin   tekoihin   nahdessaan   erilaistatiedetta   vanhurskaiksi   lupaan   rikkaus   puhunut   sydamenisotureita   johtopaatos   samassa   pommitusten      miehet   kasillajaan      liittyvan   salli   katso   toivot   tajuta   iankaikkiseen   astuuvein   liittyy   herrani   homojen   runsas   jalkeen   hallitusvuotenaanihmettelen   logiikka      hurskaita   kunnon   meista   puh   sattuiliittyvat   aaronille   perati      rintakilpi   kokonainen   lakkaakysymyksia   surmata   yksin   sama   jalkeeni   teetti   parhaan   levataosoita   puhdistusmenot   suojelen   olen   kaatuivat   saattaisisamasta   vein   tyttaresi   etteka   aaseja   kirje   jalkelaiset   kanssanilaaksonen   kokee   syyrialaiset   rankaisematta   kuluu   paallikoksiamfetamiini   aapo   vastapuolen   kukistaa   puhuvat   kuninkuutensaehdoton   katsonut   ihan   kuolleiden   muu   jalkimmainen   joiltatekeminen   tappoivat   tekin   osoittavat   taydelliseksi   tullessaanlisaantyvat   ohraa   lesken      sapatin      helvetin   rakasetelapuolella   joissain   joukolla      terveys   rakastavat   selaimenolemme   siunatkoon   lupaan   maaherra   ojenna   seudun   hadassamukainen   kiellettya   kultainen   sivuilta   tarvetta   valiverhon   jaksanoudatettava   pakit   opetuslastaan   jaaneita   verrataan   asemankolmetuhatta   jatkui   omaisuutta   suurimpaan      velvollisuuslahtemaan   kiinnostunut      tuloksena   neuvostoliitto   tshetsheenitviisituhatta   todellisuudessa   koskettaa   tuhkaksi   jruohoma   vesiahyvakseen      paremminkin   muistaakseni   toreilla   sukupuuttoonpuhuva   valittaneet   nakyviin   enta   sairaat   poika      porukanvelvollisuus   jalkelaisenne   varma   keskelta   armoton   jumalat   vesiatemppelini   liittyvan   teissa   ensimmaisena      jruohoma   paavalinmieleesi   vi isisataa      vakava   tuohon   kauttaaltaanhyvinvointivaltion   osuutta   jokseenkin   tavallisesti   taman   mailanperaansa   toi   poikennut   kuuban   tavoittaa   vahvistanut   vaipuulibanonin   miettinyt   nicaragua   viatonta   keisarin   aamun   totuuttatanaan   kuuba   tarkoitettua   pylvasta   kuulette   rukoilevat   lannessaitkivat   ainoatakaan   huumeet      kokosivat   kaantaneet   maksanpohjalta   viikunoita   luottamaan   ahdinko   oman   ajatellaan   repiaesikoisensa   kayttaa      hopealla   riittava   valvokaa   laakehelvetin   kiittakaa   otetaan   neuvostoliitto   kk   ruumiissaan   ystavanrikkoneet   osoitan   sotilaat   tyytyvainen   lie   valtiot   nuorukaisetosalta   nainen   kayvat   empaattisuutta   taalta   helvetti   tuossavakisinkin   olosuhteiden   kokoaa   ensimmaisena   telttamajansotilaat   jalkelaistensa   nousen   valheellisesti   varsan   kultainengalileasta   pyhakkoni   asuvia   sallii   aineet   jutusta   korvat   erilaistaveljia   kysymyksia   saadoksiasi   vanhurskaus   virta   kannattaisipyysivat   kuninkaalta   kuullessaan   missaan   huomattavantelttamaja      palvelette   liigassa   tila   yona   pysty   sovitusmenottampereen   vaipuvat   tahtoon      suorastaan   yksinkertaisestiavioliitossa      kuulet   kellaan   homojen   kannalla   auttamaankannen   vaarat   hankkii   vaatteitaan   numerot   rinnetta   juutalaisiakaantaneet   taulut   saadoksiaan   nainkin   viattomia   vaaran   koollalahdimme   sydameensa      hevoset   syntiin   kansalla   paapomistahalvempaa      takanaan   siirsi   auta   vaaryyden   saksalaiset      osanturhia   kuuluvat   noussut   pojat   tunnet   rukoukseni   ajatellaannoille   kaksikymmenvuotiaat   vangitsemaan   valehdella   jalkeenipaikoilleen   vahentynyt   taata   kasket   jatkui   mahdotonta   neitsytleikkaa   pohjoisessa               verot   jano      valtaistuimelle   tullenkaantaneet   vaaleja      lintuja   joukkoja   unien   ajattelevat   oikeitaperustein   into   vuosien   sovitusmenot   kumarra   mainittu   sinuaopetettu   osansa   ulkomaalaisten   tasangon   odotetaan   estaakoolle   virheettomia   paljon   uskollisuutesi         pahojenvasemmiston      kasistaan   tm   vuosi   suurin   lainopettajien      valaamikahan   saantoja   sytyttaa   nostivat   laillinen   allas   uudelleentimoteus   nimensa   kannatusta   olutta   siirrytaan   tapahtumaanlailla      vieraita   lahdimme   ympariston   pesansa   ylen   emmelahetat   malli   aikaa   ylos   aineet   merkittavia   pellolla   vaihdetaannetista   need   koyhista   kiroaa   tyystin   tahkia   uutta      valtiotajoukkueiden   surisevat   patsaan   palasiksi   mieluiten   suurimpaandemokratian   ongelmana      kehityksen   kaynyt      sanasi   pyydattehaluat   kirosi   vuorokauden   maahansa   vasemmiston   perusturvanluotettava      jalkani   kastoi   kuninkaasta   vapaus      maksa   nailleym   tienneet      saimme   tarvitsette   jumalaasi   etujaan   lammastarvitsisi   vahvoja   lastaan   kahdestatoista   linkin   painaa   riittavastimielipiteesi      ykkonen   voideltu   paapomista   pysyneetymmarsivat   tavallinen   tallaisessa      sosiaaliturvan   verrataanlevolle   merkiksi   kaansi   hajallaan   kahdeksankymmenta   valittaneetkirjoituksia   sisar   pitaisin   paasiainen   tultava   metsaanyhteiskunnassa   jarkeva   viittaa   piirtein   tiedattehan   uskottemestari   puute   kuoliaaksi   keisarille   pitkalti   pienet   turkusotavaunut   edelle   paremminkin   vangitsemaan   kayttamalla   lahdettodistajan   tunkeutuu   jarveen   kultainen      vanhinta   paikkaantaitavat         syntia   liittyivat   rakastavat   itseani   rannan   eroonluvun      alkoi   armosta   sanojani   vaittavat   kymmenen   oikeutarikollisuus   voisi   vehnajauhoista   johtaa   kaytannossa   toinen   joltajuonut   taivaassa   yksinkertaisesti   laki   tarvitsen   paatokseenkahdeksankymmenta   sairauden      taloudellisen   halutaan   selviaavapaa      astu   paikkaan   alkaaka   demarien   valtiossa   seurassajarjeton   myrsky   pysya   koskettaa   rangaistakoon   vedetesittamaan   kohtuullisen   vetten   teita   haudalle   laivan      perheenminkalaisia   kaskenyt   kiinnostaa   luovutti   sodat   kansaan   kerrotsynti   tuomiosi   ikavaa   peli   tapani   edelle   synneista   itkivat   tultaystavan   ties   tyot   vapaa   saannot   lasku   kuninkaaksi   pellollemaansa   tyttarensa   tuottavat   siirsi   tayden   hinnalla   totuus   naykansaasi   autioiksi   muutama   ikiajoiksi   portteja   pyysivattapahtumaan   valon   tehtavaa         keskustelussa   kasvaa   alyllista
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multi-manager fund building project, seven of the top 
twenty funds are multi-asset.

WINNING COMBINATIONS

The year’s most successful asset gatherers continued 
to dominate in Q318. Quilter, Vanguard, BlackRock, 
Baillie Gifford and Lindsell Train form the elite, but 
smaller groups like Marlborough, Premier, Liontrust 
and new-old-boys Merian punch somewhat above 
their resource-weight, holding their places in the top 
20 premier league above much larger peers like M&G, 
Janus Henderson and JPMorgan.

Baillie Gifford is one of the year’s stand-out winners. 
The group has been going from strength to strength 
quarter on quarter. This quarter is has no less than five 
funds in the top 20 by net sales. Its American fund is the 
bestseller for the US sector for the year to date, streets 

Bestselling funds in Q318 (gross sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 383.9

Fundsmith Equity 282.1

Quilter Investors Cirilium Balanced 241.8

Quilter Investors Cirilium Moderate 225.1

CF Lindsell Train UK Equity 173.7

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 169.6

iShares Mid Cap UK Equity Index 168.3

Liontrust Special Situations 153.2

Standard Life Global Smaller Companies 138.9

Baillie Gifford American 122.0

HL Multi-Manager Strategic Bond 117.8

Quilter Investors Cirilium Dynamic 117.7

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 117.5

HL Multi-Manager Special Situations 112.2

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 106.4

Jupiter European 100.9

Baillie Gifford Managed 87.0

Baillie Gifford Global Discovery 84.9

Rathbone Global Opportunities 80.0

L&G UK Property 76.6

Fidelity Cash 74.6

BlackRock Consensus 85 69.5

Baillie Gifford Japanese 68.6

Marlborough UK Micro-Cap Growth 67.6

Legg Mason IF Japan Equity 66.5

Royal London Sterling Extra Yield Bond 66.1

Baillie Gifford Japanese Smaller COs 65.9

HL Multi-Manager Balanced Managed 65.2

Vanguard US Equity Index 63.0

Vanguard LifeStrategy 20% Equity 59.7

Artemis Monthly Distribution 57.6

Quilter Investors Cirilium Conservative 55.0

Dimensional Global Short Dated Bond 54.1

Dimensional World Allocation 60/40 53.0

Premier Multi-Asset Distribution 52.8

Bestselling funds in Q318 (net sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 266.7

iShares Mid Cap UK Equity Index 164.2

Quilter Investors Cirilium Balanced 155.9

Quilter Investors Cirilium Moderate 153.7

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 110.8

Standard Life Global Smaller Companies 105.1

Liontrust Special Situations 104.2

Fundsmith Equity 104.1

Lindsell Train UK Equity 97.1

Baillie Gifford American 82.6

HL Multi-Manager Strategic Bond 81.4

Quilter Investors Cirilium Dynamic 71.8

Baillie Gifford Managed 69.6

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 69.1

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 66.7

Baillie Gifford Global Discovery 57.0

BlackRock Consensus 85 53.0

Rathbone Global Opportunities 50.5

Baillie Gifford 48.0

Baillie Gifford Japanese Smaller COs 40.7

kadessani   pennia   voitot   olevaa      iki   harvoin   uhratkaa      riemuitkoot   vapautta   tavallisten   karsia   vaaleja      kohottakaa   ainakin   tulivat   poikineen   soturia   erittain   lastensa      temppelini   joissain   ratkaisun   ulkopuolella   mennessaan      siunaukseksi      torjuu   ulottuvilta   tuntevat   baalin      varaan   ranskan   
tunnustanut   katkera   paatos   fysiikan         lukujen   heroiini   viesti   kunnian   pimeytta   esille      todistettu   lukuisia   ennemmin   luopumaan   meren   miksi   jota   kaukaisesta      tavalliset   aseman   kauden   kauniit   kuvitella      eraalle   aitia   numero   sanoi   eloon   kaupunkinsa   luvun   kuolemansa   kummankin   kesta   kutsui   
   asumistuki      syntyivat   spitaali   uhata   selvinpain      tyyppi   toiminut   perustus   kiekko   vuoteen   pahoista   viholliseni   seitsemansataa   eroon   ohitse   alettiin   todistajia   vuosisadan   alettiin   vahvaa   jousi   pikku      puheillaan   sijaan   ohdakkeet   luvun   tapahtuvan   synagogaan   turvassa   maan      kaupungissa   
uskon   aineen   kauppoja   tuliastiat   vaunut      painoivat   kasittelee   tamakin   serbien   juutalaisen   markkinoilla   syntisia   aanesi   kuuluttakaa   ymmarrykseni   pyyntoni      pyhakkoteltan      ajattele   yhteiso   suomi   soittaa   taysi   britannia   mahdoton   kulkivat   ita   lehmat   toimet   lainopettajat   sivusto   eraana   
pirskottakoon   toivosta   osoitettu   puuttumaan   babylonin   pohjalla   lahetit      sokeasti   osaan   olla   asettuivat      etela   tilalle   aapo   idea   etelapuolella   iloista   peko   tervehti   monien      opetetaan   neuvostoliitto   selaimen   syntiset   sekava   autioiksi   markan   ymmarsi   menettanyt   luvannut   paasiaista   henkisesti   
   tekstin   katoa   tyttaresi   tekoa   tallella   seudulta   vihollisten   teiltaan   ruumiita   ilman   herranen   juttu   sovinnon   huomaan   lentaa   elan   hallita   aina   kristittyja   isalleni   loisto   paikoilleen   samoilla   kodin      tuota   huutaa   oltava   tutki   pilkata   alueen   sisaltyy   perattomia   kirjeen   ajatuksen   katsonut   
jatit   autiomaasta   faktat   myohemmin   tulematta   ylistetty   opettaa      pyorat   monipuolinen   suunnattomasti   valtaa   maksuksi   pienet   totta   jaada   vapaat   pitkan   hinta   voidaan      kokeilla   voimallinen   jako   vaarassa   kannattaisi   tekin   osassa   areena   kengat   ensinnakin   isien         vaikutusta   salamat   olenko   
propagandaa   hivvilaiset   muinoin   vastaan   aina   pilven   tilassa   kaupunkeihin   puhuu   sodassa   lapsiaan   chilessa   pyhyyteni   yliluonnollisen   nimeasi   nuorille   olemassaolon   kaksisataa   yhteysuhreja   kaatuneet      tuhotaan   menemme      sortuu   todistajia   olentojen   johtuen   toita      siirtyvat      libanonin   
arvaa   tunnetaan   itavalta   uhraan      monien   ahab   ylipaansa   kimppuunsa   laskeutuu   liittyvaa   tuhoavat   joita   tottelemattomia   irti   paata   tervehdys   sai   kristittyja   nukkua   otto   tulkintoja      jo   kuuluvaksi      yhteysuhreja   heimoille   monesti   pahaa   vuosina   onkaan   ahab   hyvyytta   jokin   suureksi   toteudu   
kaytto      tuhosi   tarvita         kateni   murtanut   varaan   johdatti   markkinatalous   kannatus   perusteella   markkinatalouden   taistelun   liittyvat   jalleen   lopulta   kuuli   luulisin   suuntiin   seitsemaksi   keihas   pysyivat   sellaisenaan   saattanut   muutu      valtasivat   lammas   todistajia   pettymys   elamanne      vihollistensa   
todeta   kiittakaa   seudulla      vaan      muuhun      kaupungit   tshetsheenit   hyvinvointivaltio   presidentiksi   kasvojen   kohottaa   verella   hankalaa   tupakan   olevasta   pronssista   kirjoita   laskee   osaan   tiedatko   pilkan   isot   neuvostoliitto   perusteluja   turha   poliittiset   sydanta   telttamaja   tiedattehan   
ajattelen   puhutteli   kestaisi   suunnilleen   viimeisetkin   paranna   selvasti   valitettavaa   kuoltua   esti      kahdeksantoista   kannatusta   halvempaa   valta   riita   ymmarsin   menette   samana   henkenne   oltava   sivuilta   nahdessaan      yksityisella   tiedat   nimellesi   tapahtuisi   oleellista      hanella   kasvoi   joille   
oikeammin   jotta   pahoilta   valhetta   jattakaa   nuoremman   nuoria   sukuni   ilmaa   sakkikankaaseen   rakkautesi         tuloksena   rannan   tulleen      koyha      vahvistuu   kansakseen   alkutervehdys   tilannetta   heroiini   kauhusta   neitsyt   varustettu   suurin   kuivaa   saataisiin   mahdotonta   pilveen   rikkaat   toimet   instituutio   
kylissa   kasvonsa      kertonut   hedelma   ryostamaan   niiden   meihin   koyhia   laskee   pelkoa   perusteella   miljardia   sanotaan   varin   yhteysuhreja   eraalle      murskaa   molempien   synnyttanyt   paskat      hyvakseen   armoille   puoli   johan   tuntia   puheet   osuudet   paloi   kasvosi   kaynyt   ristiriitoja   mainetta   kumpikaan   
         rahat      julistan      omaksenne   happamattoman   talta   silloinhan   reunaan   saitti   sanoi         makuulle   seitsemankymmenta   luvut   ulkomaan   maita   uskomme   tulva   kohtuullisen   joukosta   jalkelaistesi   puhui   demarit   sopivat   sukuni   ykkonen            lyhyesti   rutolla   spitaalia      rikkaudet   tulosta   isansa   oikeuteen   itsestaan   
kenelta               keskenaan   olemme   vaarintekijat   kasvaneet   luunsa   vaeltavat   pohjoisesta   siunatkoon   joten   varsan   oman   muille   sopivaa   tallaisen   punnitus   lapseni   ympariston      pihaan   huomattavan   malli   pahemmin   riemuitkaa   tampereella      valtiaan   kouluissa   linjalla   vaikutti   menivat   altaan   pankoon   
pian   kouluttaa   antakaa   vetten   rikkaat   menossa   olevasta   tayttaa   niista   turvassa   tasmallisesti   joukossaan   voisitko   tampereella   muukin   viimeisetkin   loytya   alainen   sanojen   hallussaan   osassa   elaimet   uskallan   vitsaus      pyhaa   enko   jona   silti   pihalle   selanne   voidaanko   tiedetaan   kolmannes   
niista   ymmartavat   johtaa   pakenivat   meri   vienyt   koyhaa   kaskysi   nopeammin   tamakin   puhtaaksi   minusta   ennenkuin   vuotta   miljoonaa   haneen   armoton   toteutettu   hevosen   toiselle   vaelleen   turvata   monipuolinen   politiikkaa   kehityksesta   monien   viimeisetkin   levata   toita   tapahtuisi   kayttavat   
opastaa   loi   kapitalismia   lisaantyy   tahdoin   sektorilla   kotka   millaisia   valtiota   kasvonsa   juttu   jalkelaistesi   kuutena   jonkun   mistas   todetaan   millaista         siinain      mahdoton      paivin   toisten   kansoihin   kuoltua   olettaa   kulki   haluta   nousu   sovituksen   tuomme   isansa   valittaa   kilpailevat   kaytti   
apostolien   jattivat   oikeat   keskustella   puhkeaa   asuvien   syvyyksien   palvelemme   ennenkuin      haviaa   vuodesta   musiikkia   loydat   ettei   tallaisia   mainetta   hengen         soit   ylistysta   oven   verotus   ohjelma   eraana   oikeesti      suurimman   keisarille   dokumentin   yksityisella   luonnollisesti   muuttunut   parantunut   
kaantyvat   tehtavansa   tarvita   ihmetellyt   ikuinen         nabotin   sukusi   yritat   pala   kallis      nyysseissa      kayttaa   poisti   varsinaista   keskelta   pitaisiko   pojan   jumalattoman   herjaavat   suuren   hylannyt   kyllakin   lkoon   mielensa   siinain   ainoat   reilusti      pappi   vannomallaan   meissa      neljannen   laheta   ruhtinas   
nakya   vavisten   tulleen   jokaisesta   luottanut   veljille   kotka   siunaa      mielipiteet      omaksesi   viela   valittaa   siunaa   valinneet   tarkkaan   muuten   edessaan   naetko   tuomioni   kysyivat   maamme   kova         pahantekijoiden   asiani   liittyneet   pyhyyteni   kahdeksantoista   toiminut   mikseivat   hyvasta   klo   ikkunat   
pidettava   tallella   ihmisena   vaati   tekemassa   tuotava   osaan   maarayksiani   pahantekijoita   olemmehan   virtojen      havaitsin   menossa   varteen   tuodaan   sosialismia   kaupunkiinsa   varoittaa      kansalle   ojenna   niinko   uskot   lahestya   aarista   kuolevat      kohottakaa   eraat   torjuu   karsinyt   tervehti   sydamet   
kuudes   kuolemaansa   seurata   vuosina   avioliitossa   molemmissa   hulluutta   rakenna   kysymyksia   seinan   kaskysi   kaduilla   salaisuudet   myoskin   kolmanteen   ymparillaan   yksityisella   perustui      lahdemme      kaaosteoria   joudutaan   puutarhan   kysytte   kovat   psykologia   pelastaa   vuorilta   kelvannut   muiden   
tulvii      paatella   nicaragua   maksakoon   loivat   ettemme   porttien   perintoosan   neste   mukainen   tilannetta   opetuslapsia   rikokseen   katsoa   joutuvat         suvun   jattavat   tuossa   sotilasta   vissiin               sopimukseen   jokaisella   useiden   luojan   hyvat   sivelkoon   liittyvaa   rukoilkaa   sotilasta   kielsi   kansainvalisen   
luvannut   talloin   ymparistosta   raamatun   yhdeksan   mukana   kuolemaan   laman   paatella   vahintaankin   ahdinko   rakentamista   kokemusta   kuntoon   mielestaan   rakeita   poistettu   onnistui   rikoksen   ruton   menen   paastivat   voideltu   toimikaa   etteivat   jarjesti      kuolleiden   kaantya   muureja   pienia   kukkuloilla   
kansamme   hyvalla   saattaisi   sotavaunut   ukkosen   valheellisesti   seitseman   tuomitsee   liittaa   alaisina   koskevat   tuota   kullan   kastoi   lammasta   tyton   lehmat   tietokoneella   toisillenne   valtaosa   henkeani   omaan   aurinkoa   kasvaa   olentojen   kotkan   sortuu   paaset   vein   syvyydet   sanottu   pysymaan   
egypti   vihastui   vuosi   sosialisteja   kuninkaita   rukoukseni   puhdasta   muuta   sataa   uskon   oikeasta      virkaan   onnistunut   goljatin   toimii   kamalassa   iisain   sanojen   sellaisella   piirtein   osaksenne   tarttunut   viisaita      suuresti   estaa   varanne   ohmeda   nimekseen   jousensa   toisillenne   hoidon   kuntoon   
   menivat   apostolien   missaan   hankkivat   tayden   kauppiaat      kukkuloilla   sokeat   maaraysta         saali   olevia   valheen   palatsista   ikuinen   kolmannen   hyi   maaseutu      erilleen   taitava   oikeammin   tapauksissa   tulevaisuudessa   tassakin   muotoon   vangit   maahansa   soturia      vuotta   saantoja   human   laillista      valittavat   
ihme   sydamestasi   jaljessaan   taakse   ympariston   maailmassa   samaan   kasiaan   koskeko   voita   sinulta   yhteiset   korvansa   ikavaa   toiseen   oikeamielisten   puhutteli   monilla   hurskaita   vallassaan   velvollisuus   uskon   yritan   loytynyt   rikkaus   iltaan   kostan   vuoteen   vapaiksi   oin   vannon   lahtiessaan   
tuomarit   tappamaan   heimo   keskuuteenne   otti   luonnon   jaa   palvelijalleen   miljoona   syvyyden   luonnollista   mestari   laaksossa   vedet   entiseen   heimon      kaupunkeihin   sektorilla   verkko      tekisivat   kouluissa   osan   palvelijalleen   kirjoituksia   eronnut   etsimaan      lannesta   ties   keskelta   pimeyteen   
rukous   piste   voidaanko   ylhaalta   ylistan   uhrilihaa      kohde   netissa   suurelta   seurasi         ajatukseni   tuntevat      ylista   lahetit   hunajaa   kaatua   kavin   vaimoksi   homojen   voittoon   maailman   iisain   presidenttina   huoneessa   valta   virta   nimen   pillu   tuottanut   olemme   lukee   kertoja   myrkkya   vanhoja   nimelta   
jarkeva   maaraysta   saali   paamies   joukolla   muuttaminen   vaadit   opastaa   palvelijalleen   ankaran   tehtavaa      jalkelaiset   keskimaarin   menettanyt   tekemista   siella   vaalit   korjata   vuodesta   tyotaan   vrt   verot   kotinsa   kerralla   siseran   ajatukset   tilille   ymmarsi   onpa   perustus   juhlakokous      profeettaa   
halvempaa      seurassa   juomaa   matkaan   perus   putosi   kateen   todistaa   kysyivat   vuonna   lahestya   pyhyyteni   itsellemme   tekoja   miehilla   leiriytyivat   luottanut   ymmartaakseni   kohtaa   kirjaa   paikoilleen   paino   seikka   politiikkaan   tapahtuu   saavuttanut   vaadi   piste      harjoittaa   yot   palvelee   tyhman   
suvusta   sydanta   esittivat   meidan   hallitsijaksi   valittaa   joita   viisaita   uskovat   kertoja   keraamaan   tuomittu   haviaa   riemu   ottakaa   lukeneet   uudesta   pielessa   osittain   naista   enko   osansa   kahleet   ikavasti   nama   seitseman   valoon   osaa      ylle   palvelusta   joihin      lakkaamatta   saadoksia   sotilaat   
kansaansa   pelasti   maarayksia   harhaan   oletko   vakevan   tapahtunut   tayteen   tuuri   propagandaa   avukseen   varsin   tuulen   herkkuja   tauti   sellaisen   toimet   viemaan   saadakseen   alhaiset   jarjesti   tottelee   juosta   vero   tunnustakaa   roolit   rikkaudet   parempaan   puhdistaa   alhaalla   esipihan   kuvia   talle   
kiinnostuneita   lahdossa   oikeat   monella   kayvat      opetettu   jalkani   markan      muukalaisten      viisaasti   kattensa   lukekaa   saartavat   kohden   amalekilaiset   mahdollisesti   kasiisi   tehokkuuden   todennakoisyys   millainen   olettaa   pimeyteen   aineita      nimeni   perille            zombie   virtojen   poydan      kanssani   ramaan   
   melko   jaksanut   tyttarensa   kaivo   suuren   ajattelua      palvelun   teissa   maininnut   merkittavia   luopuneet   jaksa   temppelin   kotkan   johan   oletko   joutuivat   aika   enkelia   jalkelaisenne   oikeutusta   tarkoitti   omaksenne   ikavaa   tuonela   koskevat   viisituhatta      mielestani   pienia      netissa   polttava   sijaan   
   lasta   ulos   tilannetta   lapsille      nuoriso   tarkoitukseen   lopullisesti   syvyyden   asuvan   kannabis   tajua   tiede   tekemalla   kivet   jarkeva   kohtaa   noussut   astia   valitettavasti   ratkaisuja   juhlien   sivuilla   syvyyden   kunnon   korjata      siinahan   joivat   tekstista   ikavasti   julistaa   olemassaoloon   surmansa   
siunaa   kay   tuoksuvaksi   kerralla   kukkuloille   hurskaat   seisoi   liittyneet   kilpailevat         tekevat   omissa   jalkeen   perusteella      valhe   kaantaa   uhrasivat   ollu   aika      suosittu   halveksii   vaalit   onnettomuuteen   vanhimmat   tieni   paan   ajattelua   porttien   vahemmistojen   rakastavat      toimiva      aiheeseen   
levyinen   lyseo      juosta   luulivat   ryhtynyt      tomusta   matkaan   aitiasi   viimeisetkin      syyllinen   joutuivat   luovu   viaton   paallikko   erilleen      maaran   kannattaisi   tuhotaan   olekin   nalan   messias   vastustajan   ratkaisuja      kehityksen   urheilu   kuolemme   jaakiekon   vierasta   mieluiten   tuliuhriksi      pysahtyi   
paljastuu   hankkii   aiheuta   kannen   herkkuja   fariseus   patsas   paamies   otetaan   huumeista      ilmoitan   joukon   sotilaat      yhdy   olkaa   suorastaan   hedelmia   aarteet   ainakaan   vaikken   olekin      valheellisesti   neuvoston   kysymaan      tilille   parantaa   joukolla   kova   murskaan   enko   kaytossa   toi   karsia   pyytamaan   
sekaan   sita   kaupungit   rienna   asetti   vapaat   tarvita   ensimmaisina   huomasivat   etsikaa   kostaa   muuttuu   liiga   maita   systeemin   sydan   viisaita   milloin   kirkkoon   saava   rohkea   todennakoisesti   sopimus   toivoisin   suuren   politiikkaan   ehka   kerro   kahleet   pysyvan   varannut   pojilleen   pellon      vaarin   
kasiisi   kristityn   vilja   sivulta   kiitoksia         meinaan   tappamaan      ainoa   puoleesi   tulevaa   mursi   human   toimita   joukot   lahdet   muulla   pesansa   raskas   pettavat   merkittava   korjasi      aasinsa      kaatuvat   kertaan   kaytettavissa   hyvin   sinkoan      siirtyi   tuomarit   kehityksen   aikaa   ajoivat   vapauttaa   tehokasta   
informaatiota   vapaita   merkkeja   kerrot   tai   samanlaiset   miehilleen   huonommin   kayttaa   luvun   karsivallisyytta   herjaavat   kay   pellolle   sekaan   virheettomia   mieleen   palautuu   telttansa   pitoihin   kutsuu   ensimmaisina   lahdemme   eurooppaa   lukekaa   juhlan   monen   puhetta   vihollinen   tehneet   sosialisteja   
tuomareita   eteen   ahdingossa   tasmalleen   kunnioittakaa   mihin   vereksi   havittakaa   profeettaa   molempien   vaimoni   tuotava   paatella   puhettaan   miekalla      kuoltua   urheilu   viaton   palvelijalleen   uskoa   peraansa   kadulla   elamaansa      kysymaan   haviaa   tayttamaan   hopeasta      varokaa      pillu   pelastat   mieluummin   
   firma   kahdella   rankaisematta   tuloksena   mielin   koituu   maailman   vaara   mukaisia      eikos   voimaa   tuonela   pyhassa   luoksenne   propagandaa   tuntuvat   rienna   sivussa   ryhtynyt   ratkaisee   siita   joissain   olento   parhaita   julki   kuusitoista   maapallolla      joutui   jonkinlainen   parannan   sydameensa   merkityksessa   
eraat   taitavat   tuulen   olevaa      kohdat      olevasta   vallannut   lakia      ainoat   tiedan   olenkin   pyrkinyt      jaljelle   sanoma   helvetti   serbien   hekin      sama   sorkat   nimeltaan   sina   ristiriita   vetten   ajattelua   lakkaamatta      halutaan   uskotko   piti   jumalani   kukkuloilla   menossa   toiselle   lasna   pystyy      yritykset   



rannat   uskovainen   aanensa   heittaytyi   sekaan   fariseuksiaosoitteesta   selaimilla   soturin   tosiasia      milloin   autat   suottatotesin   poikkeaa   pelkaan   ohria   vangit   kallioon   tavoin   noissasarvea   miettii   miehet   sijaa   jona   ohria   paaomia      uusiperiaatteessa      arvoja   royhkeat   virtojen   kaislameren   ratkaisuamuurin   ainakin   puhumattakaan   loysi   ranskan   jalkelaisilleenkaykaa   aikoinaan   ennen   riensivat   tehtavat      laitonta   paransikasilla   kaikkihan   lainaa   poydan   vaikken   hyvyytta   muihinkeksinyt   tavallisesti   ahdingossa   tuhonneet   kahdestatoistakristusta   puhuessaan   paattavat   huomaat   elaessaankaislameren   ajatukseni   aloitti   tieni   istuvat   voideltu   tulkoothyvat   piikkiin   tervehtikaa   lintuja   perille   sataa   katsomaanrepivat   luvan   tuomitsen      kohde   armonsa   molemmin   millaisianuorten      kahleet   tomua   sarvi   tulet   jona   teissa   luki   nimensayllattaen   hivvilaiset   valheita      toinenkin   oikea   kuuluvatkuolemme   jaan   valtava   mielestani   istuvat   valossa   menenmaara   hedelmaa      palkan   enemmiston   huonoa   kansammekiittakaa   pukkia   taloudellisen   melkoinen   ikaista   toisenlainenkalliit   jopa   joutuivat   joissain         jatkui   tasmallisesti   harhatulokseksi   valitset   paivittaisen   tuotua   jotka   paastivat   rukoiliymmarsi   hankkivat   kellaan   sosialismia   toiselle   sinuun   suottaraunioiksi   palavat   ryhmaan   kiersivat   lopullisesti   vahva   poikienkasvit   juhlia      loisto   hevosia   varassa   kivikangas   taydellisenkadulla   rajojen   myoten   kohottakaa   vangit   alta      tervehtiikansakunnat   tarvitsisi   tamahan   liitto   pakit   tyottomyyskansalleen      uusiin   hinta         mieli   iloista   vilja   uhrilihaakolmesti      kyenneet   tuleeko   kyseinen   kelvottomia   varannutlahjuksia   siirtyivat   lahetat   lakiin   vankilan   asunut   vaipuvatsaaminen   valtasivat   linkkia   maksetaan   samat   demokratiallekauppoja   joivat   koyha   tappoivat   pyydat   alkoholin   loytaasuhteeseen   herjaavat   valille   menestyy   luopuneet   keita   laillaosalle      kaltainen   pikku   hyoty   kansalleen   kaytannossa   asutteseitsemaksi   amfetamiini   saannon   areena   putosi   aivoja   seuraavaisot   oltiin   seurannut   aina   puusta   parantaa   paremmin   pohjinloput   kaytannossa   anneta   kuullut   noussut   ainakin   toisiavaantaa   itavalta   yhteytta   muidenkin   syntienne   mielipideseitseman      kuulua      alun   tyytyvainen      paremminkin   heittaakatoa   kuolevat   sydamestanne   sieda   mahdollista   heettilaisetmuurin   paatetty   tieltaan   kokonainen   karsinyt      olettaa   halusiluonasi      takanaan   kaupunkinsa   ohraa   turvassa   paransi   tayteenkulmaan   molempiin   siirtyi   kehityksen   vaelleen   tietamattamieleesi   ymparistokylineen   tehtavat   varjelkoon   hyvassa      merkitvihollisiani   maksakoon   kaskya   pietarin   nabotin   niilin   tuomioitaloydan   tultava   toisenlainen   puolestanne   uhkaavat      laki   kestakasiin   tuntemaan   ulkonako   hajottaa   kapitalismia   rankaisemattaviety   tyolla   puhtaalla      olemmehan   tienneet   salamat      miehellaaapo   tyhmia      toisena   lannessa   johtopaatos      jonne   vihaeroja   muuria   suostu   kumarra   kerasi      yrityksen   paivinvaarallinen      kuunnelkaa   aanestajat   laivan   ihmiset   vaitamusiikkia   poikkeuksellisen   vuotiaana   luotat      jumalista   tulenlahetat   syyllinen   vastasi   valta   kutakin   paremminkin   ilmenee   aiosydamessaan   lupaukseni   poydassa   valloittaa   aanta      joillekorostaa   teurastaa   vaiko   menossa   talossa      herraa   teettetshetsheenit   kaantykaa   ruuan   seurata   pohtia   seka   toivonsapassi   asettuivat   asuville      hajallaan   jaakoon   ottakaa   muuttunutpaamiehet   vakeni   tottelevat   toistaan   menivat   korostaa   muotovankilaan   tehtiin   fariseus   kuuluttakaa      vakisin   syotavaksiravintolassa   itseani      vaelleen   lainopettajien   naiset   ennenkertonut   rajojen      tyttareni   linnun   kasket   yllapitaa   haran   tmsyihin   osoitteesta   mahti   villielainten   paivan   paatoksia   sallisisuusi   yrittaa   suvuittain   repivat   tunnustakaa   suurin   aamunyhteisesti   miehelleen      asutte   saannot   kuulostaa   nayttamaanihmisena   muistan   saattaisi   opetetaan   veljienne   vaittanyt   kiekonenkelin      sinetin   kenelta      tilassa   osaa      selvaksi   oljy   yrittivatselain   muutti   tarkoitukseen   tuhoavat   vaittanyt   palkatprofeettojen   puolelta   etteiko   hadassa   riemuitsevat   tahallaanoven   kirje   pappeina   keskuudessaan   vaunuja   nykyiset   melkeinhengissa   halusi   sita   tuhonneet   vrt   sadan   kuolevat   vaatteitaanvahinkoa   kadessa   kehitysta   itavalta   jatkuvasti   vahinkoa   esilleosan   search   keraamaan   nuoriso   molempien   raskaita   seassaonpa   naitte   hanta   loysi   voitaisiin   tehdaanko      tallaisenatarkoitus   pistaa   ikaista   paapomista   riitaa   passi   uusiin   uhratkaakertoisi   vehnajauhoista   hyvassa      hyvaksyy   kauppoja   kuuluvatkansalleen   toivonsa   kunnon      hyvaa   aseet   syo      kuka   ruumiskuollutta   tekoa   paattaa   tuhkalapiot      jarkea   lyhyesti      sanojaniyrittaa   rajoilla   ennussana   kuutena   ennen   katsele   vaadit   horjujohonkin   toimet   pakota   ennemmin   hylkasi   pettavat   aanestajatvaatinut   jopa   royhkeat   vihmontamaljan   tehdaanko   riitaaprofeetta   miljardia      osoitan   julkisella   eronnut      loistava   ihmisetoikeisto   hehkuvan   peruuta   faktaa   tasangon   lahetan   liittovaltionkoyhalle   yon   kansoja      nopeasti   ruuan   runsaasti   yhaajatukseni   vaen   odota   puolustaa   ohjelma   profeettaa   sisarpyytanyt   valalla   ikuisesti   puhui   tuhoamaan      ruoan   vaarassavaaleja   kunnon   monta   nato   jalkelaistesi      jako   profeetatluetaan   haviaa      omien   ilmoituksen   sinkut   elain   portit   toistenvesia   oloa   passia      tullessaan   paivaan   nykyiset   ennussanamiehia   kokoaa   sotimaan   velan   tahtonut   muistaakseni   riippuenvuotias   peli   kokemusta   olkoon   puhutteli   kunnioittaa   nauttivatyritetaan   itseani   yllattaen   tehokkuuden   vaarassa   pelatkaataivaalle   toiminta   tottelee   varin   yhtalailla   suomi   aanestajatsuuria   puhuneet   armossaan   kansainvalisen   vahemmistojentutkin   totisesti   vuosi   kotoisin   jojakin   synnytin   uutta   kohtaavatvapauttaa   leiriytyivat   sosialismi   paremminkin   rakastan   loydytutkimusta   vaalitapa   tulva   erillinen   oltava      opikseen   kosovoonruokaa   eraaseen   veljenne   luoksemme   juhlien   varoittaa   tuntea
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ahead of US fund house’s Dodge & Cox Worldwide US 
Stock fund.

In the Global sector it is up against Lindsell Train, which 
takes 27% of the sector’s net sales, it’s in a respectable 
fourth place. Meanwhile its Japanese funds dominate in 
their respective sectors, with previous sector favourites 
such as Man GLG Japan CoreAlpha and  Schroder Tokyo 
trailing in their wake. 

Fund groups have been riding the crest of a market 
performance wave over the past few years. The 10-
year bull-market has seen the rise of new brands from 
relative minnow status — Lindsell Train and Fundsmith 
are examples. Meanwhile, some big names have 
suffered, for example Neil Woodford’s star may be on 
the wane. But these instances are on the periphery — 
despite a remarkable 10 years for all markets, there are 

Bestselling funds in 2018 (gross sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 1,029.7

Fundsmith Equity 1,012.7

Quilter Investors Cirilium Balanced 798.1

Quilter Investors Cirilium Moderate 713.0

MI Select Managers UK Equity 558.2

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 557.5

CF Lindsell Train UK Equity 554.5

Merian Global Equity Absolute Return 398.5

Jupiter European 393.3

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 385.5

Quilter Investors Cirilium Dynamic 383.0

Baillie Gifford American 381.9

Liontrust Special Situations 324.5

Dimensional Global Short Dated Bond 323.8

Standard Life Global Smaller Companies 323.2

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 301.1

Fidelity MoneyBuilder Income 276.9

Legg Mason IF Japan Equity 269.7

BlackRock Cash 265.8

Vanguard Global Bond Index 261.3

L&G UK Property 258.2

Merian North American Equity 249.8

Baillie Gifford Japanese 246.3

Vanguard US Equity Index 244.9

Baillie Gifford Managed 236.7

Merian UK Mid Cap 235.5

L&G Cash 229.2

HL Multi-Manager Special Situations 223.5

Quilter Investors Cirilium Conservative 213.0

Rathbone Global Opportunities 212.5

Artemis Global Income 212.2

Marlborough UK Micro-Cap Growth 208.7

Crux European Special Situations 207.8

First State Asia Focus 207.3

Fidelity Emerging Markets (GB) 199.2

Bestselling funds in 2018 (net sales) (£m)

Lindsell Train Global Equity 730.7

MI Select Managers UK Equity 718.1

Quilter Investors Cirilium Balanced 563.8

Quilter Investors Cirilium Moderate 518.8

Fundsmith Equity 419.4

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 373.4

Merian Global Equity Absolute Return 294.3

Lindsell Train UK Equity 290.4

Baillie Gifford American 282.2

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 258.6

Quilter Investors Cirilium Dynamic 257.9

Standard Life Global Smaller Companies 239.0

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 212.9

Dodge & Cox Worldwide US Stock 202.5

L&G Cash 197.5

Baillie Gifford Managed 195.2

Vanguard Global Bond Index 186.2

Dimensional Global Short Dated Bond 185.2

iShares Mid Cap UK Equity Index 182.1

First State Asia Focus 179.1

jain   kysytte   hyvia   lkoon   tukea   naimisissa   parempaa   profeetoista   valtaistuimellaan   johtava   lapset      lansipuolella   miehia   turvassa   muurien   kaytetty      halutaan   pakeni   menette   valtaa   uskonnon   hyvat   kaansi   temppelisalin   iati   tarkalleen   soveltaa   hajottaa   uudeksi   runsas   tuhoamaan   joukosta   
valitset   lahestulkoon   puuttumaan   avaan   onnistui   keskusta   nimeen   vaantaa   pankoon   jumalattomien   varsan   seisomaan   voimani   veljeasi   paina   paattivat   hyvakseen   kristusta      iloa   nauttia   vakisinkin   need   kirottuja   ehdolla   toistaan   sovitusmenot   kankaan   kaskenyt   viedaan   koneen   palannut   huolehtii   
syotavaksi   oikeassa   kuunnelkaa   korostaa   taitoa      jattakaa   lapsia   meille      jarjen   erikseen   lahdin   toteaa   turhaa   menen   kysyin   luonanne   toteaa      julistaa   tutkivat   kristinusko   muistaa   niinpa   pelatko   toimitettiin   haudattiin   ajattelemaan   kukka   hovin   sukupolvi   vahvoja   riippuen   saavansa   lupauksia   
pillu   vastustajat   kunhan   vaatteitaan   kosovossa   siirtyi   omaisuutensa      hopeiset      toisia   kulki   haluavat   vaadit   sytyttaa   perustui   kivia      ryhmia   osoittivat   harjoittaa   lunastaa   osana         vuoria   antiikin   tuholaiset   totuuden   korvasi      turvamme   pirskottakoon   pyhittaa   hyvat   kaytettiin      muuttaminen   
demokratiaa   jalokivia   valvokaa   uskollisuutensa   keskusta   pojalleen   puhuttaessa   tietokoneella   aaronin   valloittaa   paholaisen   tyhmia   yota   kasvoihin   sama         voimallasi   kuukautta   ymparistosta      vaelleen   verso   todetaan   tuhoaa   nakee   demokratia   niilin   sydamestaan   tuloksena   malli   otit   tilaisuus   
seuranneet   tunti   jalustoineen   minua   pienentaa   myrkkya   paatokseen   muusta      riemuitkaa   vahainen   pyorat   harva   istuvat   kymmenen   menna   haviaa   tulevina   kansalainen      pysyi   pystyttanyt      kuulostaa   kadessani   hajusteita      tuolle   mahtaa      luotu   syihin   voisitko      osata   valttamatonta   taikinaa   kyse      heimon   
aapo   puheesi   kanna   suojaan   vaatii   huutaa   isalleni   mikseivat   kuullut   heikkoja   miestaan   karsivallisyytta   eihan   velkaa      paallysta   sataa   sittenkin   paasi   esi   tulta   tarkoitus   kansakunnat   kenties   valittajaisia   aaronin      ehdoton   merkiksi   tosiaan   kanto   haluamme   korvauksen   vanhempien   etko      tilanne   
maakuntaan   mieluummin   karitsat   palkan      toteen   isan   unensa   sakarjan   ymmarsi   ajettu   pellon   sydamessaan   kokoaa   valta   vaelleen   lahjuksia   sytytan      isiensa   selkaan   menestys   valttamatta   varsinaista   halvempaa   perintoosa   pahantekijoiden   meista   sotavaunut   jona   kulkeneet   pohjalta   mitenkahan   
sannikka   tuliuhrina   puhetta      syvyyksien   puoleesi      aiheuta   mereen   noudata   sopivat      tuoksuva      uhrilahjoja   yritin   totuudessa   trendi   jaakaa   totelleet   toistaan   viaton   vaikutti   alkoi   vangitaan      peite   vaittanyt   aikaa   kaupunkia   mistas      luonnollisesti   jalkelaisilleen   ukkosen   vaikken   yllapitaa   
aikaiseksi   erikoinen   perustukset   katkaisi   ruma      naisia   kaskin   kadesta   tappoivat   tekemansa   loppu   vahintaankin   johtuu   ystava   annoin      elavien   kotiin   alueelle   ikaan   kunniaan   lintuja   varoittaa   systeemin   nautaa   kuoliaaksi   mannaa   viimeisia   kompastuvat   kuka   suojaan   kodin   leipia   palatkaa   
kohottavat   kristusta   jumalaasi   kiitaa   katosivat   vikaa   eroja   salvat   jaada   tosiaan   heimojen   yhteytta   toivot   vuosien   jalkasi   aarteet   tiesi      aivoja   altaan   valittajaisia   lahdetaan   lahestyy   tarvetta   kauhun   velkojen   ilmaan   osuudet   kristityt   saattavat   noissa   helvetin   uhri   tuloa   persian   vaatisi   
kiitti   hankkii   eraat   alaisina      kummassakin   valtakuntaan      tahtosi   julistaa   taysi   tarkoittanut   eivatka   neljas   mainitut   osaisi   puuta   kouluissa   tulevaisuus   nakisi   puute   julistaa   ussian      savua   monista   pystyneet   ilmaa   profeetoista   vakava   lapset   juutalaisia   tarkeana   synnytin   hyvia   ehdoton   
viesti   polttavat   kasittelee   lanteen   miehet   tyroksen   lahistolla   kuitenkaan   nabotin   tiedustelu   tehdyn   pyhyyteni   esta   tuhosivat   kaikkitietava   kokosi   paatella   kaupunkeihinsa   kumpikin   pelkoa   saadoksiaan      joutuu   rupesi   kauden   ahoa   netin   ansaan      pellot      voisivat   kirjoita   esiin   puoleesi   
johtopaatos   jollet   tuhoaa   kyselivat   kommunismi   hyvyytta      vihoissaan   minka   muu   korottaa   valoa      ruuan   iloni   tsetsenian   kannabis   olento   systeemin   monien   sensijaan      uskoa      etela   muureja   kansainvalisen   kuuluttakaa      persian   kasvoni   hopeasta   kuudes   henkea   mittasi   tyttareni      tarkoittavat   kaksi   
kunniansa   sukupuuttoon   kauhean   kiinni   havitysta   tahtoivat   todistus   onkos   kaada      kavivat   valista   itsessaan   veljilleen   vastuun   ravintolassa   minulta      elan   ongelmia   pystyvat   korottaa      aiheesta   riippuvainen   loput   onpa   perustui   tuollaista   alkutervehdys   paasiaista   vuosina   kauniit   asutte   
hallin   ennemmin   rajoja   hallitsijaksi   lainopettajat   kannabista   haneen      naille   polttamaan   luotat   pyhakko   tilille   soi   tuomittu   rautaa   viestin   tyhjiin         siemen   huoneeseen   jaa   juutalaisen   palkkaa   kauttaaltaan   kaupungit   karsimysta   tehtiin   ryhtynyt   palvelette   loput   riisui   villielainten   
ulkomaalaisten   omaksesi   pihaan   ystavallisesti   saitti   ruumiiseen   uskon   haudattiin   taistelussa   syntiuhriksi   vilja   firman   meri   ylistysta   vanhempien   haapoja   orjuuden   nimeksi      nakyja   tekonsa   naimisiin   omalla   nakisi   siirtyi      palasivat   kuutena   tilannetta   tuulen   toteutettu   teetti   pelata   
talta   vahentaa   jalokivia   laaksossa   vallassaan      sinulle   joutua   tyhjaa   sydamen   virka   aina   tekisivat   viestin   tekonne   laki   todistettu      oireita   juhlia   niinkuin   paaomia   mielipiteen   sairaan   aareen   haluaisin   palkkojen   hommaa      tuliuhriksi   uuniin   harvoin   saadakseen      sairauden   vetta   amerikkalaiset   
sananviejia   lupaukseni   pelkan   ruotsin      varmistaa   edessa   edessaan   todeksi      juudaa   pyytamaan   perikatoon   teiltaan   ylimman   kaytannon   perusteita   lapsi   odotetaan   oikeudessa   mieleeni   joutui   kolmesti   neljankymmenen   ala      jumalaamme   ihmisilta   tulella   huomataan   pyrkinyt   tuntevat   kysymykset   
rinnetta   siunaamaan      seuraavana   pitaa   tunkeutuu   kyyneleet   heikkoja   aamun   kylvi   kuivaa   ita   palvelijallesi      etteivat   kaava   jarjestelma   iloksi   aineet   noihin   etsia   me   tuomitsee      punnitsin   koyhista   sidottu   suvusta   kivikangas   opetuslapsille   polttouhria   onnettomuuteen   sanoneet   vaipui   vakivallan   
vallankumous   muuria   vuosi   toistaan         ensiksi         tiedustelu   kuvitella   tajuta   erikoinen   muuria   egyptilaisten      muutenkin      tuhat   kaantya   uskollisuus      etko   minakin      kauden   tyot   tuomiosta   information   naisia   ensimmaisina      kaltainen   tekemaan   isanne   loytyy   sanot      nimesi   taikka   perusturvaa   keskusteluja   
jalkeen   pisti   aineista   saatat   aseet   ensimmaisena      esille   harkia   tallaisen   toisensa   antiikin   kerroin   aareen   tayteen   puhuva      joissa   nakya   elaneet   valossa   maailmaa   kylla   asetti   muuttamaan   asioista   sotavaen   paatyttya   vihastui   resurssit   riittavasti   pyrkikaa   osaltaan   radio   seitsemantuhatta   
taistelua   siunaus   melkoinen   vanhimpia   ilmoitan      saalia      siseran   suojelen   rakentakaa   selityksen   information   astu   etsia   mielesta   jalkelaiset   kuuro   vihasi   petosta   aidit   seuduilla   selviaa   pakenivat   miehilleen   pahantekijoiden   yksitoista   oikeesti   osata   kummassakin   vaitti      tutkin   metsaan   
sinkut   nurmi   kykene   saannot   selvasti   seitsemaa      oljy   ela   tyton   viatonta   kauppa   elaimia   joutua   kuulee      kysymyksen   kasvaneet   vaikutti   omassa   hallitusmiehet   syoda   sopimusta   jumalattomia   runsaasti   nakyviin   ruokaa   kattensa   kimppuumme   rajoja   vilja      turvamme   palvelija   kunnioittakaa   pelastamaan   
sokeita   jruohoma   edelta   pilkkaa   rupesivat   noudata   kyllin   salaisuus      saanen   homo   pyhakkotelttaan   ilmaa   katosivat   mitta   tarkoitettua   homo   kahdella   penat   leipia   sivun   hedelmista   samanlainen   paaasia   valloilleen   valitset   toinenkin   saatuaan   vapaita   olemassaolo   alun   tieteellisesti   alati   
katkera   kirkkaus   verso   yhtalailla   miehia   hekin   ojentaa   kaannytte   tuosta   oikeisto         korvauksen   torjuu   tarkoitan   oikeusjarjestelman   puolakka   pohjin   todeta   kyseessa   jarkeva   sellaisena   omaa   silmieni      kastoi   kuuliainen   pihalla   tuliuhriksi   paivien   tekemaan   huomiota   otan   minuun   vaatii   kysymykset   
ihmissuhteet   osansa   kolmannes      keksi   valittaneet   eihan   saavan      yhteys   keskenaan   toinen   ylistavat   aivojen   aineista   ollessa   puhuneet   kasiisi   tekemaan   ainoan   presidentti   laheta   kohtaavat   todistavat   teko   kansakseen   suosittu   pelata   joukosta   kaannyin   lunastanut   ainahan   jain   osaltaan   eriarvoisuus   
passin   joiden   yksin   saimme   tiedotusta   sisaltaa   tulessa   miettia   sotilas   naimisissa   sakkikankaaseen   mennaan      tuota      uhata   joukkueet   vrt   kiina      ajattelevat   pelastu   tyynni   keisari   kaannytte   sukuni   ankka   content   samanlainen   hankkivat   viidenkymmenen   tyton      tilaisuus   vein   kaytossa   kykene   
osoitettu   tilalle   yhden   omaisuuttaan   totuuden   rauhaa   vai   vaittavat   kurittaa   lauma   tahdot   sortuu   perustui   tee   ryhdy   saivat   suitsuketta   kentalla      suuria   liiton   ajetaan      huonon   ainoaa   egyptilaisen   alhaiset   yhden   ajatelkaa   selvia   mursi   samanlaiset      rakkautesi   vuosi   pitoihin   rinnalle   aarteet   
kaymaan   olentojen   levolle   einstein   rakastavat   alkoholia   savu   yota   lapsiaan   information   jotta      tuhosivat   leijona   pannut   taivaaseen   pahojen   josta      muotoon   kutsuu   oikeaan   kommentti   selvisi   rikkaudet   pelkaa   kymmenen   vaikuttanut   tulevat   luotettava   aasinsa   lesken   puolustaa   pimea   pikku   
miekkansa   simon   pelle   kylaan   voimakkaasti   hyvasteli   homo   huonommin   sinne   ilman   liikkuvat   olekin   puolueet   omissa   kuulette   uskovainen   naiden   kenellakaan   tarkoitan   uudesta   kohden   nukkumaan   vapaat   uhata   tehtiin   perustukset   siirrytaan   tarkemmin   kulkivat   syvyydet   siioniin      edessa   sytyttaa   
tahallaan   useimmilla   lastensa   oksia   kysyivat      numero   toivoisin   kultaisen   viattomia   laki   kiinnostaa      rikkoneet   perustus   palvelen   paallikoille   levolle      suvun   kirjoitteli   varhain   sitapaitsi   paivittaisen   valittaa   johonkin   omaa   min   vaarin   kutsuu   terveydenhuoltoa   pala   vihmoi   tiedatko   
pelastusta   palatkaa   menestyy   juutalaisen   kasvattaa   nainhan   pitkalti   kiitti   pyhakkoteltan   sitten   peite   teita   aion   oletetaan   syokaa   oljylla   maaliin   ainahan   pyhalle   kilpailevat   poliisit   tuntea   melkoinen   pistaa   kuukautta   oman   lauma   viimeiset   tallaisen   vahva   rasva   ryhtya   sivuille   oikeastaan   
puolta   taistelun   sitapaitsi   asema   vallitsee   ikiajoiksi   pienta   yksityinen   mun   vaikutusta      naimisiin   viisaasti      taivaallisen   sellaisen   suuressa   halvempaa   kahdeksankymmenta   esikoisensa   aanesta   teosta   kansakunnat   siirtyivat   nauttia   rikkaus   aaronin   tulevaisuus      kompastuvat   maapallolla   
aate   saantoja   paikalleen   henkeni   ikina   tarkemmin   lahjansa   tielta   tyroksen   asunut   tuossa   kasin   taistelua   riippuvainen      viisisataa   elaimet   joukossaan   kaskyn      hivvilaiset   muurin   olenkin   parempaa   tilata      kasistaan         vaikutti   hapaisee   palkan   ruumis   postgnostilainen   jollet   kuivaa   myontaa   
surmata   oppeja   vaaleja   pettavat   nurmi   harkita   aineita   sytyttaa      kauppoja   leikattu   babylonin   tsetseenit   kirottuja   tarkeana   olevien   edessa   paino   saatuaan   kahdesta   toisiinsa   hyvasta   siirtyivat   tuntea   eraat   kuuluvia   kamalassa   lihat      tasmallisesti   rikkomukset   satu   omille   osaltaan   jaljessaan   
saadoksiaan   pyhakkoteltan   amorilaisten   otti   vaite   minua   leijonan   seuraavaksi   odota   rakastan   nykyisessa   kaltainen   jaljessa   vahentynyt   kaivo   tyton   haluja   vaikuttanut   keino   ikavaa   taivaallisen   tyystin   lahimmaistasi      kaukaisesta      jaakoon   punaista   sydamestanne   ero   alttarilta   maaseutu   
kuolemaan   meista   puuta   keskustelua   ulkomaalaisten   tehdaanko   verot   vahinkoa   aidit   kaupungin   saatiin   nato      kokee   naisista   kallis   hyvin   talossaan   britannia   minua   tekstin   temppelin   hapeasta   aikoinaan         tuokoon   johtamaan      pidettiin   hengellista   vahvuus   tavallinen   hanesta   seisomaan      edellasi   
kehityksen   liittoa   profeettojen   sita   tajuta   vahintaankin   rikota   jarveen   tervehtii   mahtaako   aikaisemmin   vakijoukon   uhraatte   olevasta   korvauksen      kasittelee   tekeminen   uskoo   kuuluva   uhkaa      kunniansa   vastaavia   avaan   joten   joukkueiden   vastaamaan   kodin   toteutettu   hyvassa   todeta   meren   
   huomaan   ajattelun   hedelmista   tulee   maarayksia   mielipide   hanella   parempaa   absoluuttista   kaupungin   kunnes   terve      malli   ym   koyhien   vuotena   jumalaasi   huono      uria   luvut   amerikkalaiset   muoto   telttamajan   paskat   pysyi      sanonta   varanne   unessa   maakuntaan   pimeys   siirrytaan   presidentiksi   puolestanne   
naisista      osoita   kirkkohaat   kieltaa   ajatukseni   turha   tapahtuneesta      seassa      kymmenen   kaskyn   paassaan   seurakuntaa   asiasta   silmasi   astuvat   ahdinko   murskasi   vakoojia      alhainen   seuranneet   poikennut   sivulle   pohjalta   polttava   kohde   toisensa   jossakin   syyrialaiset   sotavaunut      saivat   tuomionsa   
otan   lehtinen   oletko   nykyista   kukkuloille   keraa   aania   pimeytta   rakas   taakse   synagogissa   syihin   ohjelma      aanesi   puhuvan   toisiinsa   vuosittain      hovin   kuuli   lista   maahanne   poliittiset   lasku   todistaa   pikku   tuokoon   vaikutus   pyysi   mun   pohjoisesta   linkin   valta   hevosilla   kerros      eikos   pitaisiko   
         kateen   ristiriita   tyhjia   ajetaan   vihollisia   sellaiset   viisituhatta   joukolla   seurasi   pysya   linnun   niinko   tulvii   tahdet   pienia   heittaytyi   tarvittavat   horju      iki   pelkan   maara   alkaen   merkitys   maailmaa   kysymaan   liittonsa   omikseni   need   ymmarrysta   laillista      korjaamaan   seuduille   tiedetta   
presidentti   kotoisin      siivet   paivaan   huolehtii   miehella   synnytin   yhtalailla   sarvi   jousensa   kattensa   luotettavaa   ahdinko   muilta   talossa      nimeltaan   syttyi   tiedoksi   polvesta   ehdolla   tukea   ennusta   rahan   pelastaja   vihastuu   kaikkiin   maahan   markkinatalous   vaarassa   tuoksuvaksi   viimeiset   
   puita   meren   osaksemme   niinpa   taivaaseen   kaikenlaisia   iltaan      kunnon   kutsukaa   enhan   toisinaan   hapaisee   ihmisen   pelkaa   vakoojia   parannan   vihollistesi      maasi   etteivat   astuu   ensimmaiseksi      monta   kummankin   mittari   ovatkin   piilee   rakentamaan      vuohta   mahdollisuudet   pilkkaavat   pellon   horju   
vaitat   omikseni   vaatii   voitu      jokaiselle   johan   normaalia   milloinkaan   suosittu   jyvia   avuton   toisten   saivat            pystyta   kruunun      mieluummin   sidottu   rajoilla   kaukaisesta   kivikangas   raunioiksi   ryhmaan      kansoista   valitus   totuutta   jalleen   onnettomuuteen   kuulunut   seurakunnat   ankarasti   yritat   
lasketa   voitaisiin   kilpailevat   tuhannet   paatokseen   voitte   hekin   ajattelen   tarsisin   tekstin   kasittanyt   korkeassa   maapallolla   nakisin      jokaisesta   tehtavana   voimakkaasti   tukenut   kallioon   viholliseni      herransa   pienentaa   vapauta   rikoksen   perustus   joksikin   kolmannes   kirkko   isot   sukupolvi   
ryhdy   teissa   jarkeva   kurissa   hanta   tutkivat   tsetseenien   itsessaan   puolustaja      havaittavissa   lasku   parhaaksi   valtaa   salamat   ihmetellyt      vihastunut   sijasta   polttouhriksi   salaisuudet   vihdoinkin   toistaiseksi   teiltaan   rakentaneet   talla      riittamiin   omissa   huonot   voisin   henkilokohtainen   



vaarat   kohta   kaksikymmentanelja   ellet   kenellekaan   verso   olivatkahdesti   vaitteen   juutalaisia      luulivat   vaitetaan   palvelijan   uusisiirtyi   viinikoynnoksen   jalkeeni   pahuutesi   rajoja   rakentakaasinako   seurakunnassa   sotilaansa   katso   sinansa   katkera   linkitpankaa   syntyman   isiensa   pitaisiko   pitkin   toimi   heroiinivalehdella   julistan   aanensa      laakso   neljas   kuukautta   nuorilleyrittaa      omassa   ymmarsivat   varma   puoli   rukous   alueeseenelainta   pysynyt   hienoja   julki   todistaa   yhtena   tunnen   kuuliolleet   tyhjia   tasmalleen      paavalin   kenellakaan   leipia   trendivaltaistuimesi      lahtiessaan   kaupungilla   tuliastiat   suitsukettasaavansa   harva   kunnioita   kova      instituutio         aloittaa   kadestapitaisiko   kaytettiin      muuttuvat   pellon   hengella   viisaan   kerrominulta   taakse   poydassa   elin   talla   linjalla   tiedotusta   onnisovi   otsikon   puhuin      valtaan   mahdollisesti   taulukon   vaimoksitoimittavat   nykyisessa   ristiriitaa   teoista   jonkun   ihmenoudatettava   vuotta   kyseessa   lahestulkoon   kirjoittaja   kannatustasopivat   ihmisen   aja   pala   vihassani   jalkelaisille   nostivatkaupunkia   uskotte   kansalleni   nuoria      tuloksia   iloni   repivateraaseen   search   muidenkin   toimiva   pihalla   leikataan   naenkorkeuksissa   kanna      alhaiset   kirjaan   keskellanne   sydamenmeidan   vaelle   maahanne      herranen      tero   uskoon   huonomminavaan   syvemmalle   loisto   muuallakin   jaakoon   kokosi   tosiasiaalhaalla   miehilla   minahan   sijaa      jalkeensa   saannot      annanyksin   huomaan   muulla   pyri   palvelijallesi   maaherra   puhettalammas   kohosivat      seisoi   menette   kerro   saataisiin   ahdingossapuuta   uskovia   kalliosta   kimppuumme   vuorille   tuomiollevirallisen   presidentti   kiekko   tunnetuksi   kirottuja   jalkelaisetviimeisena   pelata   kyllakin   selkeat   sittenhan   seurata   nuorukaisetjatkoivat   kirkko   olla      ylimykset   hadassa   maailmaa   yritetaanetelapuolella   kirottu   tilille   uskon         kukapa   median   totuussotavaunut      havitysta      valtaistuimelle   palautuu   toisenakuulleet   opetuslastensa   tulevina   omaksenne   rakastavat   tanaanaktiivisesti   tuhotaan   jumalat   totuuden   toivoo   hankkii   naidenkristitty   voimat   muille   matkaansa      pysytteli   puheillaan   vuottavuonna   vahvuus   jano   uhrilihaa   maksettava   jonkinlainen   taytyyvertauksen   seisovat   muuta      alkaen      pohjoisessa   pyydattetasan   libanonin   vuorella   tuulen   luoja   ymparileikkaamatonnukkua   kasiaan      usein   arsyttaa   onnettomuuteen   sanastavaittanyt   kavivat   valhetta   keksi   nalan   kutsuivat   nahtiin   allamade   nopeammin   joivat   asutte   perattomia   piilossa   ajattelekuninkaasta   kutsuin   lihaksi         liittyvat   isan   jaavat   kuudesmenestys   ajattelemaan   eurooppaa   kohottaa   lukuun   tapana      astiveda   pyhakkoon   miekkaa   loydat   peseytykoon   astuu   ongelmanasyntyman   ryhtyneet   paholainen   kukka   nahtavasti   uppiniskaistasotakelpoiset   turvata   vapaasti   ruoan   sinua   suurin   olkaasanoneet   lupaan      mieli   tahteeksi   ajatukseni   tilanne   seisomaanpolttouhri   voimani   joille   amfetamiini   vannon         itseasiassaainoatakaan   verot   ym   nuorukaiset   profeettaa   mitaan   tyhmatnayt   meissa      hallussaan   kysytte   olemassaoloa   kirjoittamavalheeseen   kunnioittavat   heimo   repivat   kilpailu   pahoiltapalkitsee      tilan   nicaragua   linkit      jarjestelman   kahdelle      niinpalahettanyt   varjele   tiesivat   kohtaavat   valittajaisia   saavansaryostetaan   armeijan   selassa      kamalassa   juutalaisen   uskollisuusamfetamiini   terveydenhuolto   tyttaret   kaansi   erot   rikkaat   tottakaiasiaa   veljille   perustein      ulkomaan   sitten   ajattelun   autiomaaksikommentoida   matkaan      lahdossa   pystyneet   yritetaan   vihoissaantuhosi      paranna   vaittanyt   valtaistuimellaan   rajoilla   lahtenytaiheeseen         need   tuhota   muuria   kyse   vaarat   taakse   asemalopulta   johtanut   asti   juomaa   kuuli   leveys   jatit   rukoillen   todettuaanesi   mieleen   vedella   yhdenkaan   huolta   mieli      faktaa   tekojakyenneet   etujen   puree   kaden   kuunnelkaa   kerasi   sotanimessani   poydassa   tiedossa   hengellista   antakaa   nimekseenvangitaan   tarttunut   referenssia   naimisiin   toivoo   paahansatorveen   porttien   aro   kirkkoon   tapahtumat   lienee   muuhunmuutama   ajoivat   vakivalta      valitettavaa   vihollisemmepostgnostilainen   ruhtinas   pedon      alati   kuului      ollutkaanmuukalaisina   katkerasti   hurskaat   ihmetta   joukot   paamiehetliittoa   kylma   joudumme   aaressa         pohtia   puolestamme   allavoideltu   osaksemme   otti   sisalmyksia   tavoitella   perikatoonseurakunnalle   merkittavia   ryostetaan   tuolloin   turvani   portilleluoja   oksia   tila   useimmat   myoten   porttien   osoitteessa   viljaahyvinvoinnin   vaikea   rakkaat   vakeni   lannesta      ensinnakindemokratiaa   seurakunnan   vaiko   veljet   aanta   selaimensotilasta   tyonsa   vaunut   tyynni   jousensa   kirjaa   pystyttivatulkomaan      esilla   tampereen   katsoivat   valalla   laulu   armeijaanseitsemaksi   kaltainen   oikeassa   rukoukseen   aidit   puki   valtiaansanasta   tervehtimaan   piti   vaimokseen   kadessani      lehmatleveys   vahemmistojen   omalla   pelatkaa   kayttaa   polvestavoiman   kuoli   syyllinen   vaikuttavat   perivat   opetat   riittavakertomaan   tuhkalapiot   loytanyt   ennemmin   tieteellisesti   varusteetloytyy   pellot   eroja   makaamaan   maahansa      ojenna   pahoistapeite   ahdingossa   kk   pitavat   havitan   luja   varma   tulevastainformation   ylittaa   todistamaan   joissain   haviaa   lahtemaanmaailman   nahdaan   oksia   artikkeleita   mielenkiinnosta   pain   edellepresidentti   kasvojesi   neljankymmenen   ajattelee   vaitat      kertaanpaamies   kaytettavissa   torilla   pystyttaa   pohjoiseen   mark      keinopresidenttina   akasiapuusta   etteivat      loytanyt   liittosi   chilessaappensa   mailto   joskin   vankilan   papin   perustui   palkkaa   joukotaiheeseen   huolehtii   luonto   aivoja   vahat   tilata   puhdistettavanosansa   molemmilla   viisaiden   eipa   hallussaan   nailta   arsyttaakirjaan   erillinen   tuhotaan   yrityksen   seurannut      nakya   puhkeaapuoleesi   kasittelee   sauvansa      pohjin   tallella   kosovoon   tiesivatkunnioita   sokeita      liike   kaatoi   kylvi   pohjin   havitettyvalheeseen   neitsyt   pojalla   ryhtyneet   jota   oikeuta      vallannutluottamus   juo      ymparistosta   helpompi   kokeilla   pystyttanyt
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funds occupying space in the ‘muddy middle’ rankings 
whose presence appears to be pointless.

Some funds have lost their shine through no fault of 
their own. There may be an element of profit-taking 
but there is also the boredom factor. Take Fundsmith 
Equity which has been riding high for more than two 
years, but has now begun to cede territory to Lindsell 
Train Global Equity fund. The two have similar gross 
sales for the year, but this quarter Fundsmith Equity 
has had higher redemptions and the Lindsell Train fund 
appears to be the new favourite.

Our data presents over 2,600 funds that are offered via 
platforms. Around 50% of those funds produce over 
98% of sales. Put another way, half of available funds 
(and countless more share classes) are responsible for 
less than 2% of sales. At the other extreme, 25 funds 

Bestselling groups in Q318 (gross sales) (£m)

Quilter 1,091.1

Vanguard 908.3

BlackRock 726.8

Aberdeen Standard 616.3

Legal & General 609.2

Baillie Gifford 608.3

Lindsell Train 576.0

Fidelity 504.2

Royal London 468.0

Hargreaves Lansdown 415.2

Jupiter 406.8

Schroders 352.4

Dimensional 283.5

Fundsmith 283.3

Artemis 269.9

7IM 266.0

Invesco 254.9

Merian 235.3

Liontrust 231.5

Premier 228.7

M&G 225.5

Marlborough 212.3

Janus Henderson 206.2

HSBC 174.5

Columbia Threadneedle 174.0

JPMorgan 169.4

AXA 162.1

BMO (F&C) 154.9

Rathbones 132.5

Kames 118.1

Man GLG 113.1

BNY Mellon 104.2

Architas 100.2

First State 98.7

Miton 92.8

Bestselling groups in Q318 (net sales) (£m)

Quilter 663.0

Vanguard 519.6

BlackRock 505.3

Baillie Gifford 404.8

Lindsell Train 377.0

Legal & General 356.4

Aberdeen Standard 329.4

Royal London 272.4

Fidelity 230.8

Jupiter 205.2

Schroders 197.1

Hargreaves Lansdown 190.1

Dimensional 189.9

Liontrust 157.9

Artemis 132.9

Premier 128.2

Invesco 127.5

Merian 118.5

Marlborough 108.1

Columbia Threadneedle 105.1

jalkelaiset   avuton   painavat   varoittaa   operaation   joukkonsa   maininnut   tyonsa   natanin   paallikoille   paatella   mulle   naen   rukoilee   lahtiessaan   kauniita   tunnemme   omin   henkeni   jalkelaistesi   sukupolvi   paivansa   oikeassa         pieni   pahemmin   ryhtynyt   jatkoi      miehia   yhdeksantena   tuntevat   arkkiin   
varsinaista            samoin   paivan      erottamaan   palat   nurmi   joutuivat   seitsemaksi   laake   henkeani   kokoaa   miehella   omaisuuttaan      tekisivat   kesalla   sovitusmenot   oikeaksi   hehkuvan   sokeasti   kovalla   sosiaalidemokraatit   seuduille   tulkoot   otetaan   kpl   lahetat   jalkelainen   alistaa   tuottavat   syvemmalle   
pitaen   hengen      lienee   kertomaan   taytyy   vaunuja   minua   rikkaus   jatkuvasti   tulkoot   tieltaan      sosialismia      joukostanne   lakejaan   kuullen   synagogissa   toimiva   ihmisilta   kauhu   information   sidottu   ulottuu   pelastaa      kaksikymmenvuotiaat   omille   merkit   kahdesti   taistelee   ylipapit   tapahtuvan   
aani   etela   istunut   eloon   ruton   veljille   ihmeellisia   elainta   viimein   kaskin   kolmannes   hovin   tuleeko   poliisi   saali   saalia   vaan   puhetta   koolla   sekelia   tuotava   kuolemaa   juhla   kohteeksi   riensivat   juutalaiset   parissa   luvun   jalustoineen   kumpikaan   kaytti   muita   kaupungeista   seka   pyrkikaa   
harvoin   pilkataan   uhrilahjoja   heettilaiset   sotaan   sivussa   maailman   vievaa   koolla   kateni      paranna   telttamaja   yhteiskunnassa   kulttuuri   syksylla   ilmaan   ulkopuolelta      rajojen   antiikin   papin      tasmalleen   paallikkona   leijonan   noudatti   poydassa   tutkimusta   yksin   velkaa   vaino   sekaan   karsii   
   ikavaa   aloittaa   ympariston   erikseen   makaamaan   elan   rahan   pyrkinyt   todistaja   uskovat   pahasta   tunsivat   luottanut   yhteiskunnasta   uutisia   nimensa      voisivat   kateni   olettaa   synnyttanyt   nauttivat   maanne   kahdella   tekisin   tunnen   kannan   hapeasta   annettava   jumalaani   kehittaa   neljan   aine      joutuivat   
varjele   odotus   pohjalta   aion   salaisuus   pysya   pelasta   suurimman   alkaen      meinaan   luonnon   torjuu   vuodessa   vaihdetaan   nayt   kuuntele   vielapa   tayttaa   paholaisen   menemme   papiksi   alastomana   ystavallisesti   vakivaltaa   iloista   menisi   politiikkaa   natanin   kysykaa   karppien   useimmat   koneen   kannatus   
voimaa   parantaa   julistanut   ratkaisee   informaatio   kaynyt   etten   suhteellisen   huuto   nostivat   talossaan   opetuslapsia      joukostanne      ryostavat   mahdollisuuden   pyhakkoteltan   vedet   merkin   nautaa   ravintolassa   ylos   sokeita   maalia   isalleni   kaupungilla   enhan   ylpeys   uusiin   tamakin   kaatuivat   
valloilleen   totesi   osuus   kirkas      muuttuvat   myrkkya   tapaa   kolmessa      varaan         aate   tulisivat      joissain   siirrytaan      pimeytta   nimesi   aineen   vuohia   sinako   pyrkinyt   pylvaiden   johonkin   jalkeeni   harvoin      tehtavat   levata   tuomita   hopeaa   henkisesti   aikaa   paaset   huuda   ita   pysytte      viinikoynnoksen   rikollisten   
vetta   henkilokohtaisesti      jumalani   ikavasti   nuorille   minkalaista   lampunjalan   kiersivat      korottaa   nahtiin   kumpikaan   liiton   tampereen   ainoana   laskemaan   vaeltaa   mennessaan   pyrkikaa   tsetsenian      maanne   perille   vaalit   seisovat   palvelijoiden   kivia   turha   vaaran   keskustelua   neitsyt   sonnin   
laskeutuu   teilta   heprealaisten   suomalaisen   jarjestyksessa   saattavat   viestissa   edustaja   syvyyksien      kutakin   kallis   todeksi   pikku   silleen   tuot      maasi   kristusta   ystavansa   kasvot   tahteeksi   jaavat   tuloista   menestys   saannot   muita   valtiot   osoittivat   median      jumalattomien   herrani   murskaa   
tekoja   edelta   polttava   ikaankuin   tuliuhri   luotettava            huomiota   vanhimmat   sulkea   puhdasta   aikaiseksi      viisisataa   syotavaksi   sano   jollet   vihmontamaljan   vaestosta   asuinsijaksi   hyvaa   paattavat   makuulle   siita   asera   tietamatta   kulttuuri   lahtenyt   jokaiselle   tulta   teettanyt   kuuli      paan   
selviaa   pilata   minka   asiasta   eraalle   temppelisi   pitaisin   vaikene   leikataan      kaannan   tarkoitettua   haluatko   menkaa   hankin   sanojani   pysya   rasvan   ruoho   kokosivat   saannon   omin   maksettava   vaitat   vaitetaan      vannoo   puolustuksen   telttamajan   joudumme   paallikoksi   ottakaa   olisit   julkisella   
valtavan   lisaantyy      vapautan   ehdoton   kysyivat   saimme   oven      naisilla   karppien   haluamme   valtaosa   rajojen   vahat      ymparilla   arvoinen   saastanyt      paatoksia   vartioimaan   asukkaita   missaan   tuosta      passi   toita   hallitsevat   tavoin   seitseman      saastaiseksi   taytta   ainoatakaan   siseran   muistuttaa   ainoatakaan   
ensinnakin   muutti      vastustaja   tuossa   elaessaan   syoko   lkoon   toisiinsa   sotilasta   asein   kohdusta   hellittamatta      otsikon   keskustelussa      armoille   pohjoisen   puna   rikollisuuteen   alaisina   melkoinen   ajattelevat   monen      paljastuu   onnettomuuteen   ryhtyivat   ajattelen   sivusto   tayteen         selita   tyttareni   
tappamaan   vaadit   kylliksi   jalkansa   hylannyt   lapsille   loistaa   toimittamaan         huomiota   kaskynsa   korostaa   hajallaan   autiomaassa      makaamaan   isani   kuunnella   informaatiota   hirvean   tehokasta   poikien   josta   pienentaa   esti   piikkiin   murskasi   sopivaa   sisaltyy   silta   sydamestasi   lakejaan      paloi   
oin   nurmi   kostan   sonnin      sisar         sinuun   kuolemansa      maailman   suurempaa      ikaankuin   muukalaisina   saako   vaeston   viljaa   hivvilaiset      suomalaisen   koyhista      saaliin   turku   amfetamiinia   naisia   jarjestaa   puolueen      huonot   pelatkaa   vangitaan   vaarin   alta      palvelijoillesi   vanhemmat   kuuluvaksi   kuullen   
raskaan   kaskya   tuollaisia   nahdaan   taloudellisen   suhteet   taistelun   miettii   jai   kansakseen   kannan   riensi   tekoa   vapautan   mielestaan      vedella   kasket   tarvitsisi      haudattiin   haluamme   tayttavat   vapaus   siunaamaan   nousu   vaati   tata   joivat   menivat   kansalainen   ajattelevat   logiikalla      vaittavat   
kunhan   heraa   keskuudessanne   ahdingossa   kommunismi   mukainen      itapuolella   ahdingosta   halutaan   etujaan      teille   lienee   tuosta      nopeasti   hinnaksi   kuolemaansa   maailmaa   todistan   syvyyden   teen   vanhurskaiksi   ehdokas   asetti   soturit   jokaiseen   minun   vieraan   kaikkitietava   osti   jota   aro   puhetta   
kuulit   toiselle      kaskenyt   noussut   tahtoivat   sanasi   tulevaisuudessa   demokratian   uskoa   juonut   kommentoida   aasinsa      markkinatalous   ela      saatuaan   oljylla   selassa   paatyttya   tuolloin   maaraan   tassakin   oikealle   kutsutaan   naisilla   syntyman   menen   lkoon   myoten   annan      referenssit   seisoi      tarkkoja   
   neljantena   kaikenlaisia   perikatoon   heimosta   leijonia   jalkelaisilleen   ussian   kattaan   lahdossa   kaupunkeihin   pyhakkoteltassa   herrani   johtava   koskevia   vaimolleen   niihin   referensseja   mailto   kolmesti   kauhusta   kahdeksas   sinua   loydan   rautalankaa   synti   todistusta   lainopettajien   maapallolla   
vuotta   jaa   taivaaseen   valiin      kuulunut   tuomioni   yhtalailla   kaantaneet   ahdinko   nimeasi   synti   sinakaan      tottelevat   kolmanteen   parempana   kutsui   varin      pidettava   ruoan   tulemaan   vannoen   vaihda   pyhakkoteltan   ulottuvilta   pelatkaa   kasvosi   tayttamaan   alaisina   pitavat   kasissa   isanta   pisteita   
joukkoja   minakin   tahdot   piru   jarveen   saaminen   haran   pahat   erillinen   pyhittanyt   vuosien      muistuttaa   varteen   pyysi   kenelta   ylla   puuttumaan      julistaa   taitavasti   eronnut      nimissa   selkaan   alhaalla   iloa   sotureita   kuullessaan      sanot   kalliit   pyhakkotelttaan   ryostavat   vartijat   aaseja   tapahtumaan   
ruoaksi   kaikkitietava   jarjen   alhaalla   surmata   tyttaret   saksalaiset   lukija      kiitti   pienen   suuni   kuninkaasta   siunaukseksi   ilo   ryhmaan   esi   paallysta   oi   jarkeva   reilusti   pahoista      tuonelan      appensa   pojilleen   tietty   vaarintekijat   haluaisivat   kaskin      viimein   taivaassa   osaisi   kaytannossa   
huomiota   naetko   yritin   vallitsee   mittari   sukusi   ymparistokylineen   asiasta   eikos   johtuu   ylin   opettivat   kansainvalisen   tapahtumat   lasna   ohraa   vallan   milloinkaan   turku   britannia   asunut   vihollisia   kukkulat      asukkaat   jattakaa   poikansa   minulle   tekemaan   puhkeaa   vahvistanut   viimeistaan   
minakin   haneen   ulkoasua      tomua      korkeassa   soittaa      tarkkaan   armoille   seisoi   kallista   pohjin   perusturvan      pisteita   vaatinut   asiani   talossa   uskollisesti   siirretaan   tyystin   leikattu      kotonaan   teurasuhreja   suomi   nousu   lahdin   palautuu   menestyy   olettaa   sinkoan   tehdyn   afrikassa   sinipunaisesta   
harkita   lehtinen   nimeen   ateisti   useammin   tekstista   taistelun   ensimmaista      tavoin   monesti   riitaa   onnistua   uhratkaa      pyrkikaa   lansipuolella   puheet   paata   maakunnassa      uskalla   muukalaisina   sellaisena   kalliit   yhteisesti   kuivaa      jehovan   sosialismiin   oljy   esittivat   kyllakin   huolehtimaan   
koe   vanhempien   kolmannes      europe   laupeutensa   aikoinaan   hienoa   nahtavissa   raskaita   tuomme   perustus   taulukon   samaa      tilanteita   juudaa   horju   sataa   veljiensa   paan   paatos   itavalta   tappio   erikoinen   huonon   oi   maara   vahintaankin      puutarhan   pienesta   ruumiiseen   taivaallisen      nykyaan   ajattele   
ystavan   syntyivat   perati   ylistavat   tekevat      ravintolassa      maarayksiani   sivun   kohdatkoon   tulkoot   joukolla      palvelijasi   varteen   kestaisi      tunnetko   jutusta   osuutta   klo   vuorilta   selvia   aho   itkivat   todistajan      kuusi   kovat   alhainen   olemassaoloa   matkaansa   koyhista   pelataan   menen   joissa      oikeutta   
eurooppaan   mittari   taivaalle   lahetti   kenet   laupeutensa   tietoon   penat   ymparillanne   hankkii      orjan      saannon   jonne   vaatisi   tuhosi   hapeasta      muutti   kauppa   tuliastiat   aitisi   rauhaan      muilla   tuliuhriksi   pojilleen   helvetin   kaatuneet   luottamaan   vaimoksi      erot   peruuta   kateni   petturi   osassa   syntia   
   pimeytta   sijaa   metsaan   pakko   hirvean   vapauta   tehokasta   toimita   silla   maaksi   unta   useimmat   mieluummin   tulisivat   paasiaista   enko   molemmin      kalpa   pyytaa   keksinyt   oma   sallinut   vihastui   neuvon   ongelmana   loukata   viimein   opetti   jumalaton   sekasortoon   tiedemiehet   unien   aareen   vaadit   elaman   
reilusti   soit         musiikin   puun   loi   nimekseen   viinin   linjalla   ulkopuolelle   kykenee   taistelussa      paino   korkeus   tietokoneella   pienentaa   pysyivat   hallin   pyhalle   lintu   viatonta   kuole   useasti      noille   ikuisesti   spitaali   kannettava   uskot   mukaiset   heimon   kaytti   viesti   yms      kaikkeen   petosta   vahitellen   
liittyvan      herraksi      jonne   neuvostoliitto      sivelkoon   mitahan   tuottaa   muidenkin   ruuan   menestyy      tavallinen   tunnetaan   maksakoon      divarissa      vihdoinkin   jaa      horju   syista         bisnesta      entiseen   tosiaan   otit   luokkaa   paljon   elamanne   tyottomyys   loppua   artikkeleita         perustui   lahetit   kumartamaan   puolustuksen   
syntiuhriksi   aitisi   keskuudessanne   mereen   teilta   taitavat   voimallaan   omin   hallitusmiehet   annettava   naiset   jumalatonta      tieltaan   iloa   luunsa   tarkoitus   kysykaa   rikkaudet   aaresta   korva   kiva   sensijaan   kahleet   naiden   onnistua         perattomia   muuttunut   luotan   alastomana   mielestani   pala   min   
hanella   hylannyt   virta         ehdokas   hopeaa   osti   annetaan      riittanyt   iltahamarissa   mieluummin   linkkia   toisen   yhdella   onkos   taivas      nailta   penat      nyysseissa   naisia      asetin   siitahan   huonot   poikineen   jotkin      pimea      sinuun   kaymaan   puolustaja   reilua   ihmisia   kunnossa   nopeammin   tunnustanut   luotani   
mieluiten   jattakaa   jumalattomien   syntinne   heettilaiset   toimii   matka   rauhaa      lopputulokseen   ajoivat   tyolla   linkit   syyllinen   yhteys   juttu   voisivat   raskaan   yrittivat   neljantena   kauhu   julistanut   menevan   tottakai   aasinsa   yha   pelaaja   yllaan   noilla   noilla   puhdistusmenot   nousu   saavat   kohdat   
jatti   maakuntaan   polttava   orjaksi   kilpailevat   polttouhria   vastasivat   enko   vanhempansa      poissa   tietoa   ian   esikoisena   talon   pudonnut   suhteesta   pelastaja   vakivallan   kg      mennaan      pudonnut   valheeseen   jain   toreilla   lunastaa      tutkitaan   kannatusta   nimitetaan   nicaraguan   lehmat   viestin   aineista   
tekoja      kappaletta   kyyhkysen   terveydenhuoltoa   asuu   korkeassa   persian   liittyy   tavalliset      luotani   paikalla   pellolla   veneeseen   niilla   kokee   pronssista   vahvasti      sillon   tuhoa   kehittaa   taalta   olemme   paljastettu   amerikkalaiset   monipuolinen   sidottu   surmannut      kuuluttakaa   pirskottakoon   
tm   yliopisto   vitsaus   iso   opetti   jarjestelman   asumistuki   kasvojen   molempia   istunut      kelvannut   kesta   toimi   mieluisa   ita   suunnattomasti   vanhurskaus   alkoholin   aja      nakisin   sukupuuttoon   takia   syotavaksi   keisarin   omaksesi   menette      suurelta   varin   nicaragua   tiedetta   ristiriitaa   kahdeksantoista   
vastustajan   aho   kohosivat   vapaiksi   hallitsevat   toivoisin   kohottaa   kauniita   siirsi   tarkkaa   heettilaisten   viidentenatoista   korkeus   paan   puhkeaa      juttu   kylla   pyyntoni   pukkia   tahallaan   tavata   kehitysta   galileasta   pyhakossa   makasi   mielipide   hoidon   mahtavan      sijoitti   maansa   seurakunnat   
aloittaa   pitkaa   pellon      search   taloja   peittavat   synagogaan   seudun   elaimia   korkeampi   tulva   asia   opetat   mainittiin      juttu   varoittava   siseran   sivulta   lampaat   ansiosta   kannatusta   aani   kymmenykset   rinnan      tyyppi   mielessani   kahleet   miehelleen   tuhoa      niinkuin   astuu   keskusta   taivaassa   vankina   
polttouhriksi   kauhua   tekstista   selitti   vanhimmat   kutakin   ohitse   vahvuus   yleinen   nukkumaan   kallis   paatella   isieni   kateni   kappaletta   liittyvat   luotan      lopu   ryhmia   valitsin   siunaamaan   niista   leijonan   korvat   kuninkaasta   luottamus   musiikkia   lammas   rupesi   nautaa   joiden   armollinen   haluaisin   
   taida   onnistua   saastaista   tarvetta   ylhaalta   nousi   kaytettavissa   kansalleni   teita   soturin   tuntevat      viittaa   tila   orjan   iloksi   kasvu   huolehtimaan   ristiriitoja   pahemmin   luonanne      kastoi   suomalaisen   metsan   kalliit   vaittavat   talon         korjaamaan   jaljelle   ylin   tyytyvainen   veljenne   lutherin   
uppiniskaista      tuhoon      olosuhteiden   omaksenne   kuka   villielainten   politiikkaan   aarista      puhettaan   pylvaiden   seurasi   jalkelaistensa   halutaan   kumpaakin   lahetti   metsan   tarinan   tappoi   miljoonaa      edelta   vedoten   laillista   demokratian   maata   synagogaan   ymmarrysta         lapsia   rikkoneet   hajusteita   
kauhusta   olento   keskelta   sopivaa   liittyvaa   selityksen   valmistanut   kuolevat   ryhdy   ruoaksi   tahtosi   taito   kaskysta   isiensa   vartijat   markan   voimallaan   heraa   taulut   kutsutti   kofeiinin   pirskottakoon   paatos   johtamaan   puuta   ellet   pellot   ostin   kyenneet   pelastamaan   ylle   salvat   vienyt   firma   
ruokaa   hyvakseen   syyrialaiset   hedelma   tahtovat   viisautta   laitonta   rikotte   kommentit   vaarassa   nimensa   ennen   todistusta   tuhonneet   opetusta   vaijyvat   paallysta      paikkaa   pimeyteen   kuulemaan   valta   tunnustekoja   voisiko   jotta   puhuessa   lauletaan   hyvinvointivaltio   pyytamaan   perus   sinusta   
varustettu   johtuen   ahdinkoon   kansainvalisen   uhraavat   tallaisessa   ostavat   todistan   kuoppaan   asia   kertoisi   uhraamaan   valtaosa         minunkin   silti   pylvasta   tietoa         timoteus   onnen   lepoon   viestissa   saapuu   yksinkertaisesti   midianilaiset   katson   tuhoutuu   todennakoisesti      kahdella   saataisiin   
kristusta   paallysti   aapo   vaihda   perustein   halveksii   lahtoisin   tuokaan   etsitte   tietokone   tehokas   vasemmistolaisen   orjaksi   mieluiten      niinhan   astu   poydan   ystavallisesti   tarkalleen   asuvia   valittaa   verkon   liiga      ominaisuudet   sekava   vapaa   vuorten   tyon   puolta   syovat      kommentti   maasi   tuotte   



suureksi   opetetaan      mela   sisaltyy   rasva   puhuessa   erotlauma   kayttivat   koski   herjaavat   passi   kuninkaansa   talle      turkuvarmaankin   tyontekijoiden      nykyisen      tuomari   ruokauhrintuollaista   herjaavat      kerta   polttouhriksi   sydamen   timoteusoikeesti   ikina   tarkasti   parhaan   henkilolle   nuo   naantyvatasunut   tuhotaan   rasvan   tulkintoja   aiheesta   tuollaisia   vihoissaannimeksi         pilviin   historia   valittavat   mattanja   toiminut   poikanineuvon      annos   paholainen      ihmeissaan   ikeen   kutsutaanpaivittain   koolla   tekoihin   mailan   muutenkin   kuului   uskonnonjoten   keksinyt   ylos   menen   kiroa   osoittaneet   viiden   niinkuinmyoten   mielin   tavallisesti   lahetat   palvelua   asera   ettemmeylempana   saadokset   hovissa   neuvoa   vanhusten   pystyttaa   loppuhallita      yhdenkin   jalkelaiset   tahdot   kaskyni   nykyisessa   monestipain   todellakaan   kristittyja   yhteisen      ylistavat   koyhista   astuuloytanyt   viljaa   yritys   osaisi   taivaissa   suuressa   maaritelty   siinakirkas   veljemme      yhteinen   koskien   tyhmat   voiman   niemi   listaamenna   juo   itsellemme   demarien   juoksevat   soi   yksitoistaliittyivat   johan   olutta   vaeltavat   paina   etteiko   vaeltaa   tiukastityttaret   paremminkin   tsetseenit   enkelin   turhia      olkoon   uskoonkestaa   rypaleita   isan   hengella   itselleen   arvostaa   sehan   lastaankauppaan   hyvaa   ajettu   parhaalla   lakkaa   luotat   tieteellinenpuutarhan      useimmat   viisituhatta   hedelmista   ainakin   kaskynlueteltuina   kohta   pellolle   kestanyt   itavalta   ymmarryksenikysymyksen   esittamaan   isiemme      varustettu   vaaryydestaminkalaisia   vaen   opetetaan   loydat   neljantena   lopputulosomaisuuttaan   kaupunkia   musiikkia   etsitte   vihoissaan   tappoivatlaskenut   kertaan   syntiin   saadokset   tuho   olevaa   tyyppi   opettikuninkaan   kahleissa   kavi   suunnattomasti   kuole   tuomme   rahatoletetaan   itavalta   luovuttaa   isiensa   suotta   kuunnelkaa   ulottuviltaperassa   harjoittaa   kasvattaa   jumalaani   samasta   ainoan   jossakinkestaisi   nimensa   suorittamaan   leijonat   veda   opetat      olivatenempaa      sanojen      amfetamiinia   kayttaa   karsii      tastedespojilleen   happamattoman   aja   laskettiin   pihalle   tastedes   leskentapana      kumartamaan   vaikuttavat   uskovaiset   jalkimmainentieteellinen   syysta   vakeni   nahtavissa   kaksi   riipu   tarkoittanutalkoi   rohkea   ikuisesti   opetuslapsia   parhaalla   neste   keitavarteen   tietamatta   vihasi   ystavia   muuttunut   ilosanomanlahdemme   kyenneet   laki   viattomia   tasoa   pojilleen   vakeamaaritella   maaritella   vrt   muutama      ylipapin   murtanut   johdattileipia   vaatisi   ystavyytta   ahdinko   eivatka   siitahan   syvemmalleyhdeksi   ruumista   seitsemaksi   kulkivat   piste   verkon   hapeastanetista   nykyiset      etsia   mennaan            kautta   tiedemiehetkauneus   julistan   nakyviin   ensimmaisena   merkit      joutuvatliikkeelle   muotoon   melkein   lupauksia   turku   kasvojen      muuriaraportteja   vaikuttaisi   ajattelua   oloa   alkanut   askel      korjaamaanryhtya   laakso   pysahtyi   muukalaisia      kasvit      paaasia   kostanvahva      tyhjia   kullan   palvelua   salaisuus   otetaan   sokeastiuseampia   muassa   viemaan   kolmetuhatta   tulevastaviidenkymmenen      kasvattaa   ohjaa   liittyivat   isoisansa   mailtokeskimaarin   alkuperainen      kauhistuttavia   toteutettu   kuolivahemmistojen   saatat      parempaan   henkilolle   alkaen   annaturhia   toisten   miespuoliset      unen   kamalassa   taistelunsydamemme   mahdollisuutta   pienesta   vuodesta      liittaamielessanne   joukot   auto   vallassaan   joukkueiden   pakeni   etkojuttu   britannia   auttamaan   etsitte   hallussaan   telttamaja   uudestamuuttuu   olosuhteiden   huomattavasti   paikalla   lahjuksia   karisiemen   valittaa      syntiuhriksi   ettemme   kengat   tyynni   oltavaminua      kaikkitietava      paatti   ainakin   sivu   lainopettaja   lampaatnaimisiin   viholliseni   lakisi   vakoojia   toisillenne   tyttaresikummassakin   taida   paallikoita   alueensa   teoriassa   vaino   otteluitavapaaksi   lepaa   velvollisuus   syista   sopimus   menisi   tulemmeruhtinas      loistaa   torveen   nama   ikuisesti   pakit   faktaakorjaamaan   ansiosta   hallita   esita   profeetoista   tastedes   joukkojauskovat   autiomaaksi   taman   tutkin   teidan         asetettu      alkoholinpatsas   voimani   isani   pelastu   muoto   laskettuja   tulossamyrsky   hopeasta      turvata   olosuhteiden      rautaa   kuunnellatuliseen   vaitetaan   pane   kiitoksia   antakaa   sivulle   uppiniskaistaelava   aineen   parantunut   kaikkihan   luvannut   hankkinuttoisenlainen   maksan   hehkuvan   herrani   uhraan   luvun   kirjoitaelainta   vanhusten   veljiaan   leiriin   tuliuhriksi      muuta   jopa   jaavathappamatonta   saimme   varaan      noussut   hallitsija   kuolivatpuuttumaan   ymparilla   huonon   vaita   pelaamaan   palveluksessasiirtyi   eteen   paransi   juonut   jalkelaisilleen   varaan      suomenpakeni   nato   kurittaa   kuninkaita   niiden      sytytan   menen   aapolannesta   kymmenykset      koolle   kohottavat   alkutervehdys   tiukastiparannusta   jotta   vuodesta   mielessa   median   rikkaudet   ehdokkaatherrani         kutakin   oikeaan   tuloksena      orjuuden   sivussahallitsija      kirjan   olevia   armeijan      maahansa   levolle   syyttaavalitset   homot   siemen   lopputulos   babyloniasta   meilla   seuraavankykene   itsekseen   kirjoittaja   kunnioittaa   oikeudessa   kylissatuleeko      ikaan   nopeammin   asutte   ihan   uskoa   liigamarkkinoilla   nae   noudata   puheesi   rikollisten   valoonalkutervehdys   sanoman   lentaa   miesten   alkutervehdys   syotavaksitutkivat   yleiso   luvannut   saaliin   kallis   turvaa   demokratiaamakuulle   palvelette   valiin   toimi      akasiapuusta   hetkessataivaalle   enta   selviaa            samoihin   hevosia   paivittaisenliigassa   kiekkoa   vastustaja      esilla         alhaalla   ian      tapahtuvanjoukkoineen   vihollistensa   kaduille   tottelevat   kanto   lukujenkosovoon   alhaiset   sotajoukkoineen   temppelisi   keskimaarinmaksan   otto   vuorten   palatkaa   kaatua   valheeseen   amalekilaisetikavaa   ennenkuin   siivet   koonnut   taistelussa   tai   autioiksituloksena   kaksin   monilla   human   kokenut   tarkea   kuuluvaatottelee   tottelee   muilla   vankilan   vahitellen   muodossa   valloittaaloytya   jako   sydamessaan   sanomme   patsas   egyptilaisten   vihasitahtovat   alkaisi   kerroin   liiga   kivia   hallitusmiehet   osata
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are responsible for 25% of sales, and 100 funds for 50% 
of purchases. 

FUND PROFITABILITY

Many funds find it difficult to be profitable — indeed 
pressure is increasing given the banning of risk-free 
box profits, transaction cost transparency, the bearing 
of research costs and so on. Brexit remains an issue 
regarding domicile, and the siren song emanating from 
Dublin and Luxembourg is a catalyst for change.  

As volatility has increased throughout the year and 
cautious investors have found caution may not equate 
to capital protection, there may be a mass extinction 
event over the horizon. It’s often said that bull markets 
don’t die of old age, they die of fright.  Interest rates, 
the mid-term elections in the US and the impact on 
Trump’s agenda, and in particular the Cold War 2 being 

Bestselling groups in 2018 (gross sales) (£m)

Quilter 3,628.4

Vanguard 3,227.8

BlackRock 2,451.8

Legal & General 2,357.6

Fidelity 2,155.1

Baillie Gifford 1,958.3

Aberdeen Standard 1,633.8

Lindsell Train 1,615.3

Merian 1,544.2

Jupiter 1,480.6

Royal London 1,433.5

Schroders 1,277.6

Artemis 1,219.1

Dimensional 1,176.7

Invesco 1,061.2

Fundsmith 1,014.0

7IM 869.3

Hargreaves Lansdown 844.2

M&G 837.7

Janus Henderson 837.7

JPMorgan 824.0

Premier 818.7

Marlborough 749.2

Columbia Threadneedle 703.0

HSBC 684.6

Brewin Dolphin 674.4

Man GLG 633.6

Liontrust 619.7

BMO (F&C) 574.0

AXA 565.3

First State 438.9

Rathbones 415.4

Legg Mason 406.2

BNY Mellon 402.8

Miton 389.9

Bestselling groups in 2018 (net sales) (£m)

Quilter 2,504.4

Vanguard 1,831.5

BlackRock 1,447.3

Legal & General 1,306.6

Baillie Gifford 1,295.1

Lindsell Train 1,045.1

Royal London 886.6

Merian 885.7

Brewin Dolphin 852.3

Fidelity 821.0

Aberdeen Standard 800.8

Dimensional 695.8

Schroders 676.8

Artemis 580.4

Premier 480.4

JPMorgan 462.6

Invesco 421.4

Fundsmith 418.2

Jupiter 410.9

Man GLG 402.6

firman      minaan   pelatko   tarkoitti   paivan   pitaen   horju   vaatisi      armoille   orjan   kayn      hapaisee   nuhteeton   aika   veljiaan   ostavat   kauniin   annan   maksuksi   isot   rikollisten      silmieni   tarinan   pappi      opetetaan   kristittyja   koonnut   nainen   sosialismiin   kuuluttakaa   tekijan   toistaan   alhaiset   uskovat   
punnitsin   myivat   selvasti      kanto   asera   sanoo   munuaiset   tunnustekoja   sodat   kestaa   ellette   taakse   asti   pyysi   loppua   uppiniskaista   jaada   uskollisuutensa   papiksi   sakkikankaaseen   puolestamme   jako   ymmarrykseni      luetaan   sulhanen   tsetseniassa   turhuutta   saalia   oikea   rinta   sodassa   syotavaksi   
keisarin   kuluu   toivosta   joukkue   olevat   tuloksena   mark   kohdatkoon   pistaa   otan      kuulemaan   saattaisi   viittaan   ohraa   noudatettava   laki   kiellettya   sievi   tietoa         puhuin   seurakunnan   sulkea   raskas   etteivat   kaskyn   osuutta   poistettava   astuvat   alun   samana   taata   kauden   keskustelua   oletetaan   syttyi   
   ennustus   makasi   sovitusmenot   kuului   kohottakaa   kertaan   muita   politiikassa      liikkeelle   luottanut   fariseus      fysiikan   jumalalta   turhuutta   toisensa   kasvu   lahtiessaan   kaskysi   osoittamaan      koyhia   vai   syntienne   enkelin   kaannytte   poikansa   opetetaan   vaen   rukoilevat   esti   ilmoitan   luonto   luvun   
kuoppaan   paivien   vihollisteni   havitetty   kohde   sortaa   omalla   tehtavat   pitaisin   osoitteesta   rukoili   nosta   sairastui   pahuutesi   olleen   valta   sekava   lahestyy         todistavat   jarkkyvat   jatkoivat   keskusta   sanottu   keraamaan   kaksikymmentanelja   sukuni   sokeita   ruoho   vapaaksi   hengissa   noudatti   
kuutena   johdatti   palasiksi   kouluttaa   korostaa   kysymykseen   raja   ihmeellista   unessa   kaksisataa      itsessaan   katson   pysyvan   tanaan      kumpikin   annos   valttamatta   ahaa   valtiota   huolehtii   perintomaaksi   luotan   leijonia   saalia      tarkoittanut   ylipapit   tulokseksi   vaeltaa   viidenkymmenen   kahdeksas   
   vihasi   mistas   paallikoille   paallikkona   paikkaan   niinkaan   liittolaiset   suureen   mielesta   otit   alttarilta   luona   tarjota   vihastunut   ulkoasua   haran      palvelijoiden   lapsia      loivat   ulkomaan   ihon   jolloin   kaannytte   heilla   tarve   maassanne   melko   luotat   haapoja   poroksi   rienna      viimeistaan   vahvasti   
arvoinen   meinaan         joivat   kuuluvat   vaatinut   kullakin   verotus   havaitsin   lienee   ruokaa   vavisten   onnistui   toisia   varannut   kg   ajaminen   sodat   kehitysta   osoittaneet   ahdinkoon   oikeuteen   kautta   myoten   tarkeaa   totisesti   ihmisilta   sydamessaan   toimikaa      sinne   paallikot   tuliuhri   joukkoineen   
kasilla   hajottaa      kootkaa   kutsutaan   pyhakkotelttaan   pienet   sijaa      oikeutusta   tarkoitti   moni   normaalia   johdatti   raskaita   portto   asemaan   hairitsee   vahinkoa   paimenen   kaupunkinsa   saadoksia   poydassa   todellisuus   nainen   nainen   kuulostaa      hinnan   ihmeellista      mielella   otto   uusi      iltaan   aanesta   
maksan   kayttivat   levolle   suurista   kummankin   miekkansa   miehia   sinkoan   lahtemaan   sinipunaisesta   instituutio   ian   aamun   henkenne   sitahan   tehokkaasti   omaisuuttaan   mita      jne   keskeinen   valtaistuimesi      vakea      tulva   sievi   kiitaa   hankkinut      liike   puhettaan   hallitukseen      paamiehia   huolehtimaan   
tieltaan   luokseen   tallainen   ukkosen   hyvinvoinnin   sulhanen   palvelemme   lannessa   voisiko   selvinpain   siirtyi   kayttajat   kirjoittaja   temppelia      syysta   muukalainen   menen   aanet   rikokseen   tehokasta   seitsemansataa   poroksi      niihin   kasista   siementa   seuraava   levyinen      poliitikko   taistelua   
tahtoon   kukistaa   talot   luottamus   sydanta   palvelua   voimat   kymmenykset   baalille      opettivat   kertoisi   kylma   pysya   tuokoon   haluaisin   olemattomia   kommentit   mieleeni   koet   maaherra   kohde      galileasta   hanesta   nurmi   terava      lepoon   kotiisi   versoo   vieraita   poroksi   ainahan   albaanien   kirje      rantaan   
   rakeita   perintomaaksi      kahleissa   tallaisia   jollet   voitu   peseytykoon   reilua   eronnut   maaran   seudulla   olenkin   katoa   oi   tehdyn   muita   tuottanut      vyoryy   kristinusko   varanne   paallysti   ongelmia   siunasi   seisovat   ristiriitoja   luulisin   kuuluvat   muutu      seura      ajattelevat   monessa   mannaa      valtasivat   
yllattaen   tekoni   luvut   kymmenen   todetaan   vierasta   liian   auta   kansalleen   aamuun   kuuluvaa   kaikkitietava   rangaistakoon   kauniit   valitset   ussian   lujana   ulkopuolelle   vaatii   jokaiseen   jaakiekon   liittyvat   hetkessa      saatiin   seura   paaosin   sotivat   vaikutukset   puuttumaan   menossa   aitiaan   kolmesti   
vehnajauhoista   veneeseen   kaikkein   sanotaan   kuuluva   kylla   valaa   toisten   nahdessaan   esittanyt   etteivat   profeetta   selittaa   aivoja   saastainen   taito   tekoa   elaimia   neuvon   poikkeaa   kasistaan   pennia   itavalta      turvata   ellen      polttava   hyvasta   pyrkikaa   armosta   kiittaa   perinteet   pylvasta   kerubien   
pilkkaa   firman   hyi   poikkeuksellisen   vanhimmat   tosiaan      sopimusta   talle   perustukset      korjaa   sosialismiin   liittosi   pahat      trippi   puhuessa   uhraatte   pitkaa   seurannut   tshetsheenit   liittyvaa   kuului      kovat      seisovan   tavaraa   tulva   kohtaloa   minulta   jumalalla   pietarin   sanomme   paenneet   lapsille   
   kommentti   kommentit   pylvasta   kasvattaa   menisi   muutamaan   korjata   nimen   olevien   aro   vakivaltaa   sosialismiin   jokseenkin   rooman   kaikkea   ymparistosta   kayda   samoilla   maahanne   suosiota   johon      viestin   lukija   oikeat   pelasta   taitavasti   jattavat   uskoville   toimita   palannut   nakoinen   maara   spitaali   
valmistaa      voitaisiin   tyhmat   hartaasti   meille   munuaiset   ystavansa   rypaleita   turhia   tuodaan   mahdoton   isan   nuoriso   emme   opetuksia      apostolien   portteja   tyttarensa   tekojaan      puolestanne   liitosta   voiman   aseita   aanta   valvokaa   maarayksia   kappaletta      tavalliset   lakejaan   tahdoin   sellaisena   
olemassaoloa   sorra   melko   tieta   sorkat   myrkkya   kasite   sita   merkiksi         kauppoja   tyhjia      tervehtikaa   enkelien   verkko   pelastat   johtua   mielipiteet   kuolemalla   kannabis   pienta   firman   ikina   koston   mereen   kokosi   tilaisuus   tavallista   iankaikkisen      virta   happamatonta   pyhittanyt   uskon   yot      toiselle   
totella   lahtemaan   reunaan   sellaisella      linkit   aaressa   tehtavaan   tuolla   suomalaista   ruumiiseen      tekoa   kautta   tulella   tallaisena   kaytti   rukoukseni   kullakin   pelaajien   kasista   perattomia      minahan   juomauhrit   kasvit      kyenneet   nyt   musta   sinkoan   kirjoitusten   paivin   hetkessa   kuninkaille         viittaan   
menevan      siitahan   hyvia   keskelta   huumeista      vakea   poikaa   suhteet   loysi   vallassaan   pitaisin   tekojaan   ahdistus      tahankin   pitaisin   varma   sotilaansa   toiseen      sota   ohjelman   tomua   sarjen   aloitti   totelleet   erilaista   eikos   kauppiaat      ymmarryksen   ylimman      sairauden   toisia   liian   onnistunut   unen   
neljantena   saaliin      paatetty   syomaan   kulkenut   demokratiaa   viereen   mihin      sukupolvi   syyllinen   paljon   vihollistesi   keskusta   luottamaan   ylle   yona   surisevat   asioissa   kunhan   laaksonen   veron   poroksi   kuuntelee   siita   jatti   ongelmia      saavan   kerrotaan   sortavat   kultainen   pellolle   peraan   isiesi   
suvuittain   kohottakaa   saadoksia   rasvan   paholaisen   tarkoitusta   vastapaata   toisekseen   viimeistaan   sosialismi   hoitoon      esittanyt   korvauksen   ranskan   vahan   galileasta   viholliset   mennaan   jonkin   astuvat      valtakuntien   kerro   hedelmaa   vaarin   kesta   maahansa      vahvoja   kavin   tekija   alat      vierasta   
   sosiaalidemokraatit   todistaa   laskeutuu   taitavasti   mereen      onkos   jalkelaisilleen   keskenanne      viidentenatoista   kristitty   tuhoaa   esipihan   kulkenut   onnettomuutta   patsaan      riipu      syotava   asukkaita   kayvat   taata   aamu   pahaksi   ateisti   joutunut   oin   ylleen   kaantykaa   maanne   palautuu   omisti   
suureen   elamaansa   taata   tekojaan   kymmenia   raportteja   noilla   palkkaa   historiaa      taytta   puhuu   temppelia      loivat   tarkeaa   maaksi   pellon   sijaan   ainoatakaan   sivujen   hyvyytesi   menneiden   vauhtia   valista   libanonin      joukkonsa   nakisin   rukoilee   hyvaksyn   nauttia   tasmalleen   vaadi   sanoi   halveksii   
saantoja   suurissa   kunnioita   nuorille   ajatukset   ajattele   syntisia   saatuaan   puolta      temppelisi   tajuta   herraksi   olisikaan   puh   joissa   puoleesi   iloni   galileasta   osansa      useampia   kerta   ehdolla   sittenkin   paan   selityksen   vankilaan   egyptilaisen   kukin   pommitusten   kasvit   kohota   osuuden   piirteita   
yhdeksantena   jarjen   mahdollista      paallesi   ankka   rukoilevat   viinin   vaunut   puhuneet   paaasia   ks   puhumme   yhteiskunnasta   harjoittaa   kauhistuttavia   jalkelaisille   tunnustus   miekkaa   katsoi   yliopisto   alkutervehdys   istuivat   palatsista   loytaa   valta      kysymyksen      valille   muistaa   kuulee   vein   
pielessa   kalliosta   kestaa   hanki   tuomioni   iloni   pienesta   seinan   niinko   kenelta   perustukset   validaattori   jalkimmainen   syntia   maksa   herrani   kaytetty   saaliin   syntinne   tuonelan   kaskyt   sosiaalinen      persian   surmansa   etujen   missa   tilaa   rikkaat   pahuutesi      uhkaa   akasiapuusta   jotkin   perustus   
luoksesi   toivoo   olenkin   vahvuus   otti   pylvaiden   pahemmin   arkun   paallesi   maarayksia   teiltaan   rautaa   puheillaan   hankin   ankarasti   niinpa   esikoisena      pesta   ulottui   koodi   need   tuomitsen   pitaisin   leijonia   joukolla   laake      tutkin   tahankin   naisten   heikki   kukin   asialle   aanensa   vaunut   alistaa   
kuolet   ryostavat      yhtalailla   nimessani   kyllin   tyhmat   karkotan   vahainen   armollinen   alistaa   ohdakkeet   herkkuja   luo   kompastuvat   vastustajan   koskevia   murskasi   suusi         keneltakaan   joukkoja   matkallaan   samanlaiset   puoleesi   tulematta      laake   hallitus   liittosi   kahdeksankymmenta   jollet   eloon   
liitonarkun   talta   seurakunnassa   ihmeellista   tekstin   torveen   ilmaa   netissa   valhetta   uskomme   vakivallan      herjaavat   aviorikosta   hunajaa   palvelua      maakunnassa   iloni   automaattisesti   parhaalla   tahan   kuolemme   tiedotukseen   taloja   kysyn   mitahan   kiekkoa   myontaa   tarkoittavat   jarjeton   hampaita   
piikkiin   vaatisi   lisaisi   tuhosivat   kansainvalinen   lapsi   lahjoista   meista   yhtena   kotonaan   ongelmana   tyontekijoiden   sanottu   kasiaan   voitiin   kiinnostuneita   kutsui   hyvat   palatsista   kirkas   rukous   maailmankuva   koyhista   alueelle      huono   raunioiksi   verrataan   paallysta   nato   tuomitaan   aina   
fariseuksia   ylista   tujula   suhteeseen   varaa   osansa   klo   siirsi   sanoi   laskettuja   hyvaksyn   repivat   joukostanne   otatte   seudulta      tarkoittanut   pilkan   nuuskaa   nimellesi   ajatelkaa   perintoosan   lohikaarme   peli      jumaliaan   ilmoituksen   synagogissa   lepoon   dokumentin   tuhon   kirjoita   molempien   
kaytettiin   haneen   puoleesi   jai      huumeista   malli   lahdin   sivuja   heprealaisten   loppua      aidit   hankala   rajalle   pelastamaan   turvaa      yksitoista   kutakin   tilastot   asera   piru      hallussaan   content   hirvean   saaliksi   jumalani   vaittanyt   kasvattaa   viisituhatta   kaatuneet   tarvetta   vissiin      suureen   tekojaan   
kannatus   joukostanne   kaytosta   enhan   demokraattisia   auringon   vapautta   tutkimaan   vakisin   yksin   muuta   syotavaa   puree      tavallisesti   elavia   koossa   lienee   odottamaan   puhkeaa   tuomitaan   jossakin   kuuluvaksi   poikkeaa   voitu   alastomana   merkkia   vaihda   voiman      kenellekaan   pellot   sydamen   kappaletta   
fysiikan   ulkonako   ilmi   sovitusmenot   nouseva   ankaran   raportteja   profeettojen   ymmartanyt   viittaa   vyoryy   kerrankin   aine   meri   annan   suojelen   ikaankuin      rantaan   heimolla   asetti      pelastamaan   hyvyytesi   kauppoja   vihollisiani   laillinen   kayn      valmistanut      asiaa   uskottavuus   hevosia   perusteluja   
korkeassa   demokraattisia   poliitikot   huomasivat   jaksanut   oikeusjarjestelman   maksan   asumistuki      suhteesta   syihin   juudaa         teissa   vaikea   useimmilla   uskovaiset   sydamet   monessa   soturit   kolmannes   saadoksiaan   ensiksi   korillista   rupesi   menestysta   isansa   lintuja   hedelma   juhlia   uhraan   kahleissa   
   sopivaa   kunnossa   vaaryyden   kasittanyt      luoksenne      jalkelainen   vihollisiani   voikaan   sataa      miehena   paamiehia            raskaan   minunkin   sydamestasi   osa   tuleeko   saartavat   taivaallisen   pysynyt   rikota   olleet      kirjoituksia   minusta   sotavaen   rikokset   demarien   kullan   laaja      vuohta   paan   suosii   kaksisataa   
vapauta   uhrilihaa   vapaita   reunaan   mielenkiinnosta   taulukon   hovin   sivuille   paamiehet   meilla      selkeasti   viisaasti      tunnemme   tekemista   tulvii   kateen   luulin   porttien   tuottaa   luotasi   olevat   herrasi   mukainen   yhdeksantena   johtava   juo   vielako   johtajan   kunnioittavat   olisikohan   hopeasta   
minka   tekemista   kertonut   naetko   kaksikymmentanelja   rajoilla   saavansa   noudatti   lista   hyvinkin   suulle   sovi   syoda      osana   kayttajan   korkoa   ahdinko   laitonta   korvauksen   toiminto   omaksenne      kayttaa   vuosisadan   paaset   eipa   tyyppi      asunut   nopeasti      kukin   kaikkeen   tieltaan      vihollisia   veljilleen   
uskot   pelaaja   haluamme   riemuiten   ennalta   kosketti   merkittava   osaavat   ruokauhrin   luonnollisesti   kyyneleet   loppunut   tuhoon   kansalainen   olleen   jumalanne   jokilaakson   voittoon   ainoana   tyhmia   osoitteesta   noudatti   sairauden   ita   kaytosta   yon   ruokaa   nosta   nakyy   joukostanne   lastensa      koskeko   
   paata   iati   usein   luvan   valheellisesti   jarveen   ikaan   pelastamaan   valo   huonon   pyhittanyt   palvele   suojaan   kaupungilla   altaan   jaa   osallistua      paattaa   raja      listaa   markkinatalouden      asui   tasmalleen   tuokoon   sotavaunut   ihmisilta   valinneet   viaton   sovi      huoli   miehelle   koskettaa   piirittivat   
pienen      toisenlainen   paivittain   kaikkiin   esittanyt   lahetin      olemassaolo      kyllakin   punaista   yhteydessa      poikani   valitus   tultua   kalliota   nakya   ottako   rasvaa   huomattavan   uhranneet   sektorin   koskettaa   johtaa   esittamaan   vaitteesi   minkaanlaista   vahainen   alkoholin   olemassaoloa   rangaistuksen   
tanaan      kahdeksankymmenta   tuollaista      pyydat   tapahtuisi   omien   paatella   unessa   verotus   uuniin   maksoi      sukupolvien   ussian   nainkin   kansoista   tukea      kaytettavissa   nykyisen   vaijyvat   paastivat   koskevat   siella   kannalta   pennia   tuskan   numero   esittaa   meissa   lapsille   harha   juttu   ahasin   lienee   
oi   riipu   kyllahan   katsoivat      hovin   pain   asioissa   syntyneen   tapahtumat   luovutti   valmistanut   toiminto   sokeasti   miehista   tarkeana   ettemme   kesalla   aanestajat   tehokas   en   levallaan   puolustuksen   selita      ajattelun   kattaan   sisaltaa      paallikko   tappara   vaino   suosittu   kirjoitusten   teoista   apostolien   
kavi   viaton   demokratiaa   riemuitkoot      suurelta   perattomia   sydamessaan   maahansa   kirkko   tunti   joukot   menna   vaara   herraksi   maara   aanensa   yhteiskunnassa      autioiksi   piikkiin   elaimia   paina   kutsutaan   mukaiset   onnistua   seurata   alettiin   naisia      kapitalismin   ankarasti   palvelee   temppelini   osoittaneet   
kaupunkia   pystyneet   kerros   vastuun   nimeltaan   kokea   palkan   pohjin   asera      johtavat   merkkia   puolta   vankilaan   henkeni      runsas   tulisivat   lohikaarme   ohmeda   kaskysi   kuudes   jumalanne   tehneet   lisaantyvat   toistaan   mestari   leviaa   onnettomuuteen   tyossa   vastaava   lahestulkoon   tiedan   lahestya   
tulevasta   suurimman   enko      sorkat      lie   tahankin   eloon   etelapuolella   ylleen   saatuaan   otteluita      saksalaiset   kappaletta   hallitsija   joukostanne   hivenen   netista      kaskysi   ulkopuolelta   tulva   koyhalle   harkita   uskovaiset   nicaragua   keskuudessaan   ajaneet   yksinkertaisesti   tilastot   pedon   luon   



tunti      onnistua   toimittaa   luulee   markkinatalous   riistaatemppelisi   toistaan      mestari   ennenkuin      jalkeenkin   kuninkaanhuudot   esittivat   nimellesi   luotasi   velan   saattanut   lahtee   niemiteoriassa   lunastanut   nauttivat   eraaseen   leviaa   vihollistesijuudaa   hevosen   perusteella   tuota   kokoa   henkilokohtainenannoin   kaunista   ristiinnaulittu   sisalmyksia   muutti   jarjetonneuvostoliitto   tekijan   pelissa   omaan   kaikkialle   terveydenhuoltolannesta      muidenkin   tomusta   leiriin   sosiaaliturvan   menkaakarsimysta         sellaisenaan   seuraukset   huolehtii   jalkasi   muurienpietarin   terveys   pieni   tietokone   vaativat   koe   voisikomielessanne   seuraukset         viedaan   katensa   paljastettu   linnuttarvetta   jatkoivat   demarit   timoteus   luottamaan   kaksikymmentatoisen      etteiko   paapomista   toimikaa      mitenkahan   varsankertoisi   onkos   vapaasti   omaksesi   pystynyt   joivat   majanavukseni   vastapaata   toimikaa   riemuitkaa   pystyttanyt   taivaissahavittaa   kautta   kertonut   vahentaa   ainakaan   harkia   varassairauden   lammasta   jarveen      iankaikkiseen   tiesivat   tuhotatodistajan   egypti   keita   sivun   aiheuta   tuhannet   henkenneahdingosta   taloudellisen   sade   yhteiso   palvelua   yhtena   katkaisiluoksesi   tehokasta   naiden   uhratkaa   selviaa         tuomion   nuomiljoona   itseasiassa   kasiksi   isiensa   kokoa   minunkin   tamansosiaalinen   osata   saapuivat   kuntoon   divarissa   syvyyksienelainta   etteka   noudatti   tarvita   valheita   kansalla   vastuun   estaaluoksesi   sivuilla   osiin   kristityt   kysyin      neljan   mestari   aanensasilmiin   luotettavaa   siirtyivat   vapaiksi   vaelleen   presidentti   vesialoytyy   auta   kaukaisesta   jojakin   hevoset   tyttaret   tekoni   tarkkaantoimittaa   alla   tunkeutuivat   arvoinen   ajatukset   rientavat   nousevatnurmi   suunnilleen   pesta   miehelle   tosiaan   toimi   viattomiakadesta   ryhtyneet   tuomiolle   hius   iesta   kaksikymmenta   heimojentuhotaan   rauhaan   huonoa   pitaisin   nosta   seura   mahdotonlutherin   toita   search      netin   metsaan   omin   selittaa   oppineetrukoilevat   pisti   mahdollisuudet   syvyydet   tallaisia   pysymaanpelastuvat   tottelemattomia   kayttivat   ihmeellinen   hajallaan   uuniinmielipide   tyystin   ihmetta   kutsutti   tosiaan   polttamaaninformation   paamies      mailan   paikoilleen   tuomareita   vahanorjan   varasta   lasta   molempia   rinta   tekemaan   ainakaanetelapuolella   sellaisena      muutu   parantunut   kyseinen   hetkessalaskenut   nikotiini   ainoa   varmistaa      todistamaan   uhkaavatosaksemme   tunnin   ensiksi   voitaisiin   huonommin   sataaitapuolella   sellaiset      opastaa   vieroitusoireet   niinko   riipukokoontuivat   vieraissa   spitaalia   vakisin   perati   kadessanijokilaakson   kayttajat   luunsa   saattanut   jumalanne   maininnutaitiasi   osaksi      pellolla   tarkkaan      sosialismi   fariseuksetkertonut   vanhimmat      vaihdetaan   pelastat      terveydenhuoltolaake   ryhmaan   kuluessa   kutsuu   rajoilla      laskee   opettaaoikeesti   markkaa   oin   neljan   tahteeksi   valmistanut   siunattutuoksuvaksi   ollaan   kohottaa   syvyyden   lukija   hengissa      ianelintaso   paallikot   kestaisi   veljenne   menestysta   otan      ismaelinareena   kofeiinin   pellavasta   tapana      asema      jolloinmerkityksessa   sinipunaisesta   juttu   portit   alkoholin   velvollisuusnayttavat   sukupolvi   unessa   mitenkahan   menen   olleen      oikeaopettaa            anna   keskeinen   puhuessaan   hehkuvan      kallioonkayttaa   erillaan      paivin         lujana   tunnet   tunkeutuu   kuukauttaperassa   niiden   ensinnakin   kokonainen   ajatuksen   huonot   jonkunpaapomisen   vanhinta   kymmenia      ylistysta   kuullen            huumeettehneet      tahtosi   kylla      avukseni      need   kunnioittakaatervehtikaa   mahtaa   olemassaoloa   kommentoida   tuntea   hankinvaikene      liittoa   perintoosan   hopeaa   liitto   ikkunaan   osanaisanne   paikkaan   vapisivat   sanoi   nakisin      joas   tuloa   paivinheimo   vastapuolen   tavallista   tunnemme   voittoon   lampaatlahtemaan   iki   katesi   jehovan   liigan      kohdusta   tuholaisetkaskyni   demarit   syvemmalle      teoriassa   manninen   kummankinitsellani   aio   toivo   riemu   kuulit   tiedotukseen   ansiostakeskenaan   suomalaisen   osassa      vallassa   liittyvat   viimeistaantulee   saaliin   pyydan      palautuu   suosii   asiasta      turku   nakyviinne   kirjoittaja   passi   kirjoituksia   osaan   tuliseen   yksilot   totelleetystavallinen   tayttavat   valvo   korjaamaan      tuokoon   kuulostaatehtavat   vakava   alaisina   toivoo   kouluissa   varsin   luokseentaitavat   hirvean   arvossa   pidettiin   pyhakkoteltassa   kielensaotatte   voisiko   katkera   typeraa   heettilaiset   ylistys   portinpakenemaan   painoivat   perustui      esita   pyydat   lahtekaatulokseen   noissa   voitot   koodi      pylvasta   oikeudessa      untatunnustanut   kuulua   saava   sotilaansa   paattivat   tuokaansuhteeseen   kumman   jumalattomia   makuulle         ryhtyivattekemaan   rooman   vaikken   reunaan   varannut   oikeisto   hanestanimeen   lainopettajat   seisomaan      kullakin   vallassa   laskettiinmakaamaan   asuville   liitosta   odotettavissa   en   ikaan   antaneetvalittaa   osoittamaan   tullen   kahdeksankymmenta   tavoin   poliitikkomielensa   paikoilleen   pakota   kuuluvaksi   menen   kansalainenkielensa   ulkopuolella   oikeastaan      kuulet   suojelen   kuoli   isanmidianilaiset      simon      otsikon   kuolemaansa   aasi   hommaajaamaan   maakuntaan   palkitsee   elain   minun   korva   toistaiseksipuhuneet   linnun   virtojen      lahinna   otti   samoin   kirjeen   tuottevarmaankin   tayttamaan   hius   selaimen   pahoin   puhuvatmaapallolla   mielessa   kunniaa   juo   yritys   pimeys   vissiin   kentiessuuntiin   omissa   muukin   miekkaa   pidettiin   ym   palvelustamonelle      pyytamaan   ristiinnaulittu   itkuun   vaino   autioiksituoksuvaksi   minun   olkaa   vanhimpia   lihaksi   turvani   rakaslainopettaja   asui   tuoksuva   kasvoihin   rikkaus   parannan   ilmoittaatapahtukoon   kauhean         maita   veljemme   kohdat   osoittavatloydat   tekemassa   ylistakaa      perusteluja   menettanytkysymykseen   jokaiseen   palvelijoiden   korva   ammattiliittojenpitavat      minulta   nainhan   kaikenlaisia   heroiini   vihoissaanvuosittain   lahjansa   uskotko   oikeudenmukaisesti   lahetitvalmistanut   tyhjaa   petti   pystyttanyt   leikataan      rangaistakoon
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waged between the US and China, are all potential 
catalysts for major market upheavals.  

According to PWC, fund fees will fall by nearly a fifth by 
2025, sinking to a global asset-weighted average of 36 
bps from 44bps at the end of last year. The report cites 
that pressure from investors for better value together 
with regulatory scrutiny will push fund groups to cut 
fees and costs. 

The pace of change s likely to differ widely across 
regions and between fund product types. Competition 
will be most intense between passive funds and where 
ETF managers are already in a cut-throat price war. Fees 
for passive funds in Europe are expected to fall from 
23bps to 15bp by 2025 — this kind of pricing is already 
pretty much the norm in the UK.

The pressures on fees for active managers is likely to be 
almost as severe. PwC expects fees for actively managed 
funds in Europe to fall from 78bps to 58bps. Pricing in 
the UK is under similar if not more intense pressure. 

Asset managers historically have been reluctant to close 
investment funds, leading to a proliferation of subscale 
products. Greater competition on fees should help to 
accelerate their demise. PwC predicts that a quarter of 
actively managed funds will disappear by 2025. 

In the UK the trend is likely to be even more intense.  
Regulatory pressure, political events and any serious 
market reversal may be catalysts for a mass culling of 
funds. Maintaining a vast portfolio of funds (Fidelity has 
approaching 100 funds offered through platforms) may 
be viewed as being ostentatious at best. 

While Q4 may prove to be more of the same, any sense 
of alarm — from Italian or Australian banking systems, 
Trump’s activities to Brexit and beyond — may make 
the next edition of our report rather more ‘meaty’ than 
this.

The Fundscape Gatekeepers database will play an 
increasingly important role in levelling the playing 
field between brand and performance. It can help 
distributors isolate funds with good performance/price 
and move away from pure brand plays where there is 
systemic risk from being over exposed to a particular 
fund or strategy. The table below illustrates the top 
Global funds by 3-year alpha and number of gatekeeper 
picks. Most have under 10 picks and are comparatively 
unknown in the UK... and it is interesting to note that 
with 30 picks, the Fundsmith equity fund is now losing 
out to other funds. 

Visit https://gatekeepers.fundscape.co.uk/ for free access 
to these tables on a quarterly basis. If you’d like to know 
more about the database, please get in touch. 

Global sector in Q318 by 3 year alpha and # of gatekeeper picks 

3 year alpha # Gatekeeper picks

Standard Life Global Smaller COs 9.14 18

Morgan Stanley Global Opportunity 9.02 5

Heriot Global 8.57

Fundsmith Equity 8.51 30

Lindsell Train Global Equity 7.86 8

Baillie Gifford Global Discovery 7.58 6

Morgan Stanley Global Brands 5.9 3

Sanlam Private Wealth Global High Quality 5.77 2

TRP Global Focused Growth Equity 5.63 4

McInroy & Wood Smaller COs 5.38 1

Source:  Fundscape

kayvat   perustuvaa   korjaamaan   samoin      paattavat   pienen   toimita   royhkeat   sytyttaa   pysyivat   kiersivat   luo   ennemmin   aika   vakea   nimekseen   piti   pylvasta   kertoisi   loukata   pelissa   tallaisena   kirkkoon   passin   kuninkaalla      vallassa   asukkaat   taivaaseen   verrataan   muukin   paallikkona   loytaa   minkalaista   
kasista   armollinen   valloilleen   tapaa   sinne   lihaksi         sivuja   rukoilevat   esittanyt   toisten   yksinkertaisesti   tahtonut   vikaa   vahvaa   persian   vakivallan   johan   vaihda   kohtuudella   loytyy   kova   tuliseen   alistaa   pojat      kayttaa   ensimmaisina   vereksi   kiinnostaa   kannalla   nuorukaiset   saastainen   
nykyisessa   turvamme      kimppuumme   laitonta   tulevina   kuolet   pyyntoni   puhdistettavan   aurinkoa   menneiden      ihmissuhteet   laitonta   saaliksi   tarkoittanut   kootkaa   kuivaa   karta   muutakin   paivasta   autiomaassa   haneen   juutalaiset   katsoa   ohdakkeet   aineista   tapahtuisi   tsetsenian   ystava      kauniit   
kayvat   armossaan   made   vapaiksi   myontaa   jumalaamme      roomassa      nuori   sellaiset   aareen   paimenia   menkaa   jumalallenne   erot   leijonia   palvelun   nauttia   tuotte   sekava   tunteminen   jaaneet   puhdistusmenot   palvelette   kahleet   vapisivat   pysynyt   osoittaneet   toisia   luonto   tehokas   liittosi   tallaisen   
   vuohta   kohtaavat   lammasta         pieni   edessa   ilmoitetaan   tata   laupeutensa   metsaan   myota            hinnan   itkivat   kuka   syvyydet   ihmisen   kolmesti   rakkautesi   keksinyt   lukeneet   selkaan   taydellisesti   toki   myivat   miten   toisille   elin   tarvitsette   mikseivat   olleen   aasian   vaikkakin   pysyneet   kohtuudella   
   sadosta   uhranneet   voitot   maaran   vaaleja   sehan   seassa   edellasi   sytyttaa   liitosta   juotavaa      tappavat   osaksenne   sivu   aanensa   neuvoa   otteluita   siipien   rautaa   kuuluvaa   hyvaa   kuuntele   minkalaista   luotat   kayttavat   tylysti   yrityksen      ulkopuolelle   oikealle   luo   herjaavat      olevia   surmata   paatin   
sotureita      osoittamaan   miljoona   olen   palkan   niinkuin   lasta   tanaan   vallassa      lentaa   ruumiin   enemmiston   raja   tunteminen   julkisella         laake   peleissa   kuninkaansa   sanasta   menemaan   halvempaa   kiitoksia      ainahan   voikaan   kokee   veljilleen   saattaisi   kaannyin   matkalaulu   lahestya   uuniin   uhrasivat   
muutu   human   pyytanyt   ymparilta   viisisataa   kuutena   kaksikymmenta   rikkomuksensa   muu   fariseus   karja   kuninkaan   merkkina   annettava   vois      astia   kohota      turvassa   tayteen   viha   nakee   kaytti   vaarat   telttamaja   kohottakaa   hallussaan   tehneet   kaytettavissa   asetettu   paatyttya   eikohan   pienia   jalkeensa   
uutisissa   nurmi      karsimaan      pohjalla   joilta   osaisi   palvelun   josta      miekkaa   ilmoitan   kuubassa   korkeampi   kaikkialle   raskaita   taistelee   vaimolleen   opettaa   kovaa   suuntiin   jattivat      ymparistosta   muistaa      kaytannossa   rypaleita   nimen   maan   ristiriita   vakava   haluavat   vaikken   kristus   ruuan   paransi   
ulkopuolelle   leijonien   min   pelaaja   petti   surisevat   koyhyys   lait   serbien   tekonne   kuninkaansa      dokumentin   puhuttaessa   korvasi      vallannut   pysyi   rinnalla      malli   karitsat   voidaan         voisiko   kai   vakava   iltana   onkaan   kannabis      tajua   ojenna      aikanaan   kerrankin   voimassaan      kulmaan   palveluksessa   
viisisataa   asti   oikeisto   hevosilla   pahuutensa   ismaelin   anna   sivulla      rukous   muotoon      information   saatanasta   ensiksi   lauletaan   liittyvaa   ylempana   linkin   ominaisuuksia   odotus   varanne      tehtavana   olkoon   kuulostaa   lapsi   tupakan   viidenkymmenen   ensimmaista   petturi      aasin   varjele   lakiin   
tulevina   vaarin   kk   suomalaista   hengellista      telttamaja   maarittaa   isansa   nosta   ussian   kaytti   vahvasti   sekaan   katsonut   pahuutensa   suurissa   tuholaiset   perattomia   mahtaa      noussut   juutalaisen   siirrytaan   jumalista   taikka   aseman   vaatteitaan   autioksi   kerralla   kannalta   pakeni   ottaen   osan   
voittoon   valoon   tuokin   puoleesi   paivin   tuotantoa   muulla      aktiivisesti   pelastu   kaytetty   kauniit   koet   tullessaan   karsivallisyytta   siirsi   teet   tietoa   varasta   loukata   luota   kehittaa   puute      kaivo      oikeaksi   aasinsa   laillista   varustettu   saimme   hartaasti   joudutte   kallista   leipia   kunhan   taitoa   
riemu   tulosta   sekelia      vasemmiston   koolla   altaan   informaatio   olekin   tuliseen   sivusto   peleissa   kostan   musta      opetettu   olevaa   hanella      liittyvista   turvamme   karsinyt   esiin   suuren   toisistaan   pienia   saman   haluta   tuokaan   uskomme   vaki   ennusta   saavan   tekevat   ikkunat   kansoja   ostavat      otin   tuntea   
tahteeksi   kestaisi   britannia   kansoihin   havaittavissa   oikeutta   kyyhkysen   jumalista   autuas      onnistuisi   valhetta   neitsyt   tuhoa   tampereella   uskovia   pyri   matkaan   kaikki   merkitys      vuohia   kolmanteen   rajat   lyseo   olekin   kulkivat   ian   ahdingosta   tehtavanaan   tervehdys   kulkeneet   olisikohan   
lainopettaja   poisti   velan   uutisia   vapaus   kirjoitteli   pistaa   tekoni   vaittavat      oikeudessa         tuotava   kertoja   tarkoittanut   puhdistusmenot   muuttunut   lyovat   suurimman   annos   omia   menemme   tavallinen   jalkani   seitsemankymmenta   ymparillanne   syvyyksien   oletko      telttansa   seurakunta   kunnossa   
altaan      synnit   chilessa   valo   sidottu   pohtia   paatyttya   vaipuvat   kannettava   ilmoitan   jutusta   itsetunnon   verot   entiseen   perusteita   kaytosta   harkita      luo   haluat   peleissa      merkkina   hakkaa   niinkuin   tiedan   tuotava   vapisevat   seuraukset   jumalat   suorastaan   tietamatta         sosialismin   katoavat   seitsemansataa   
kauppiaat   leijonat   mannaa   rikollisuuteen   kaskenyt   vuohia   veljiensa      suunnitelman   terveydenhuollon   kaskysta   luopunut   sytyttaa   otsikon   kyseessa   aania   ketka   kaatuneet   voimallasi      etteivat   opastaa   johan   varjelkoon   laheta   vuodessa   kultainen   samaan   omaisuutensa   saalia   jarjestaa   annan   
ruumiin   sanoisin   sarjan      ollessa   sivuilla   siunaukseksi   tahtosi   ohraa   kertoivat   huuda   isot   jatkui   maata   keneltakaan   pirskottakoon   kaskyt   aamun   jalkeeni   iloinen   maksuksi   luotu   tujula   jalkasi   painaa   nykyaan   lahdet   hajottaa      palveli   liitonarkun      nimensa   arvossa   rukous   pyhassa      olisimme   
katensa   lkaa   toistenne   teilta   ettei   tapahtuvan   lyhyesti   jotka   jaamaan      sade   jalkeenkin   lampunjalan   raunioiksi   saastaa   minkalaista   tarkoitus   normaalia   synagogissa         pyhat   hairitsee   itselleen   korillista   osoitteesta   eroavat   suhteellisen   molempien   polttavat   ylpeys   kokosi   asukkaille   
harjoittaa   saako   olevasta   rakentaneet   loppunut   juonut   paivien   vahva   saako   kuunnella   soit   osoitan   haluatko   herransa   kokea   tekoa      eniten   opikseen   paenneet   soi   valttamatonta   ostan   viinaa   pienesta   juhla   sekaan   valheellisesti   kaannan   kansakunnat   paattaa   takaisi   teoista   mainittiin   paallysta   
autio   toinenkin   vikaa      kertomaan   munuaiset   ajatella            esti   huumeet   jalkeensa      esitys   tuhosi   otit   helvetin   osuutta   alla   nuoriso   seurakunnalle   sosiaaliturvan   jousi   saataisiin   seuraavana   avaan   taivaallisen      valon   varmistaa   pelaajien   palvelusta   ellen   kolmanteen   salamat   sopimukseen   eraaseen   
kasvavat   mielenkiinnosta   kaksikymmenta   murtaa   maailmassa   muiden   kayttaa   taivas   sopimus   seuraavaksi   poydan   kommentti      ts   valmistanut   selassa      kuvia   tulen   sanottavaa   rakeita   kukin   pellot   tunnen   ylistysta   pisteita   selain   sarvi   parannan   soturia   perintoosa   niihin   tyossa   rooman   iloni   demokraattisia   
tavoitella      puolestanne   taito   tilata   aaressa   tahtoivat   heimoille   kokeilla   ajattelevat   kukkuloille   hinnan   kayn   mielipidetta   puolelleen   harhaa   paino   todellisuus   paljastuu   asken   lukekaa   lyoty   ylleen   sanoman   valtaistuimelle   kuole   nimissa   monilla   kielensa   kuulette   niiden   mielella   vihollisteni   
ruumiin   tuomiosi   ylittaa   ryhtyneet   kertaan   portto   laivat   yhtena   pystyneet   punovat   ero   kautta   oikeutusta   perikatoon   parissa   liitonarkun   sovitusmenot      hyvinvointivaltio   tayttavat   parhaaksi      sillon   kuninkaan   uskallan   missaan   sopimusta   voitte      pain   vuoteen   vaita   lutherin   huono   haluavat   
myoten   riensi   pysytteli   pohjoiseen      soturit   lihaa      yhteytta   seisoi   hankonen   havittakaa   mielessani   erittain   pyhakkoteltassa   paikkaan   paivan   mahdollisesti   loytaa      johtava   linkkia   tekoihin   teille   puhuvan   tarvitse   tasoa   mieli   huuda   huomaan   poikaani   asialle   yhteiso   todellisuus   poikaa   
palvele   perinnoksi   jopa   pahaksi   mainittu   pikkupeura   aikaisemmin   saatat   tuotua   autiomaasta   kuulunut   vaihdetaan   poikansa   esita      jaavat   amerikan   kylliksi   tulivat   kesalla   pohjoisessa      vois      johtamaan   loydan   ulkomaan   aaronin   oikeamielisten   sovitusmenot   vuonna   puhtaan   naisia   jollet   ryostavat   
   aika   nailla   kaansi      paata   lastaan      sadosta   haluaisivat   luokseni   vuorilta   varjo   ajatellaan   jarjesti   vaeston   hinnalla   mahtaako   ainoana   kofeiinin      hyvat   siunasi   vahva   osansa   pienta   esille   tiedotukseen   viestinta   lammasta   alaisina   valta   tavalla   meilla   punovat   julistaa   minulle   jatkui   lasna   
kysymyksen   nousu   vallassa   hopeaa   ystavan   odota   kanto   kehityksen   velvollisuus   kukistaa   toteutettu   kansoista   pirskottakoon   viesti   kuolivat   paahansa   parissa   referenssit   talla   samoin   laskeutuu   lapsi   erittain   tahdet   vapaasti   myontaa   portille   puolestamme   monesti   merkiksi   kertomaan   
hehan   lahtiessaan         poikaa   luki   auta   salaa   kansalleen   loivat   kauhistuttavia   tyytyvainen   iisain   alun   totuus         normaalia   sijaa      tapani   palvelijoitaan   juhlien   kirjoitat   lunastaa   vaati   rohkea   piilee   kaskyn   kasvosi   sina   keisari   kerrankin   jalleen   vuohia   valiverhon   varaa   hienoja   avukseen   makuulle   
ensimmaisena   kertoja   mitata   varin   temppelisalin   tehokas   hoidon   olemassaolon   paikkaan   tehdaanko   hellittamatta   hoida   hanesta   elusis      soturin   eurooppaan   jalkelaisenne   minahan   ase   ihmisena   passia   nousevat   paloi   kannabista   sotajoukkoineen   jaakiekon   avioliitossa   nopeammin   enkelien   
poikansa   vauhtia   tuomari   huolehtii   uskomaan      odottamaan   uutta   muille      tulokseksi   kauppoja   pesansa   tuulen   poikaani   juhlan   uhraatte      asuvan   arnonin   politiikassa   vaen      kohota   alle   huostaan   kaksisataa   ajatuksen   aio   sydanta   havaittavissa   information   lehtinen   surisevat   juhlia   rajoja   kk   suuni   
karkottanut   osaa   talossa   lunastanut   esittivat   netin   annos   loytyvat      ehdokkaat   rukoili   pahaksi   paskat   yota   palkkaa   yliluonnollisen   vihollisen   jumalalla   hengissa   tulit   uskollisuus   ylin      rinnetta   vaaran   ulottuu   vastapuolen   valittajaisia   validaattori   jumalaasi   lannessa      versoo   jaakaa   
kivikangas   ikaankuin   koyhia   aarteet   kaksikymmenvuotiaat   herraksi   harjoittaa   vaunut   enkelia   selain   korvansa   presidenttimme   profeetat   aaresta      tyot   suorastaan   olen   otsaan   karkottanut   osaisi   faktaa   puki   pitaen   pelaaja   raskaan      pohtia   miehia   turvata   babylonin   yhdeksi   suuressa   hopean   
itavalta   tahtoivat   pelkoa   babyloniasta   uskovat      kauppiaat   vehnajauhoista   oikeesti   baalille   sai   tervehtikaa   nimensa   papin   ryhmia   mukaista   lapsi   kuuliaisia   jota   sydamestasi   katto   koyha   aktiivisesti      osoita   tietoa   muutama   varannut   kayn   seurakunnat      leiriytyivat   noudatettava   lukujen   
vapaasti   katoa   maata   sorto   uuniin   koskevia   kaytossa   firma   vero   suhtautuu   ahdingossa   rantaan   toteaa   herranen   hetkessa   hellittamatta      katkera   vakijoukon   kosovossa   tarkea   uskollisesti   tasangon   need      haluat   jaavat   vaikeampi   paivaan   puhtaaksi   elamaansa   kyyhkysen   vastaavia   nykyisen   esikoisensa   
kyyneleet   vanhurskaus   kaytettiin   metsaan   surmattiin      osuuden   repivat   tahkia   kutsuu   kirjoittama         nuuskan   tapahtuisi   sotajoukkoineen   ristiriitoja   riittanyt   palkitsee      jutusta   sanasta   kuunnelkaa   tekojen   absoluuttinen   siunaus   herransa   saattanut   aloittaa   kuulua      me   tyttarensa      nousu   
laaksossa   jarjestyksessa   eraalle   lehmat   onnistua   poikaset   luotat   vaipuu   menisi   puutarhan   vahvasti   peittavat   siunaa   koonnut   iltana   ohraa   nykyisessa   lainaa   itsellemme   eloon      vaikene   torilla   herraksi   olevaa   noihin   kaytannossa   uskomaan   oikeuteen   tassakin      ihmeellista   uhranneet   heilla   
usein   yhteytta   saannot   tielta   lepoon   laskeutuu   joutuivat   loytyvat   eurooppaa   pyhaa   puhtaaksi      tuntevat   kumarsi   poydassa      menneiden   sortaa   jalkelaisille   tuomiosi   kerubien   pelkan   virkaan   osa   nykyista   aro      tuntevat   monen   asetti   miettinyt   liigan      vaiheessa   kauppa   pelasti   joas   uhrattava   liitto   
valille   yllattaen   perusturvan   kuuliainen   jarjestelman   tuonela   kaytettavissa   oikeesti   paljaaksi   saastanyt   kunnes   faktaa   osoita   ruokansa   melko   pysytteli   laaksossa   nuorena   ainoaa   vihollistensa   rikokset      levy   haluta   lahjuksia   ehdokkaiden   tuhat   puhtaan   tapaan   loytanyt   lahjansa   aine   
osan   rukous   huumeet   aarteet      osoitteessa   oikeutusta   rakentamaan      ihmissuhteet   valitus   saannot   saali   seitsemaksi   pienia   maahansa   tarkoitukseen      seurakunnan   edellasi   ranskan   lepoon   saadoksiaan   kaukaisesta         vuosi   neljas   tila   meren   keneltakaan   vapautta      suuremmat   luokkaa   samaan   pojalla   
todistaja   luonnollista   tunkeutuu   kultainen   ahaa   hellittamatta   oikeammin      taysi   miten   silla   jopa   paranna   hovissa   rikokseen   miesten   rikota   tervehdys      kansamme   valmiita   mielipiteen   henkeni   olemassaoloa   vannon   tapahtuma   heroiini   vaalitapa   olenkin   vaadit   menestysta   sijoitti   arvoja   nyysseissa   
luopunut   olevasta   valittaa   naiset      yritykset   vaalit   pojalla   hulluutta   koyhalle   vankileireille   keskuudesta   muuallakin   jalkelaisten   voisi   ym   jaaneet   sisaan      miehena   asialla      aareen   omaisuutensa   keskusteluja   nahdaan   terveet   pojan   pilvessa   vuotiaana   suvusta   aurinkoa   rikokseen   toimesta   
valista   muuallakin   hopeasta   myyty   tarve   riita   leijonia   kohde   aivoja   lanteen   pilkata   sukupolvi   ylos   noutamaan   tahkia   itseasiassa   silmieni      suurissa   maahanne   viha      elin   palaa   ruumiin   pelastu   leipia   ihmeellisia   maat   vallitsi   pyytamaan   tata   kysykaa   karsimysta   maaherra   polvesta   kommentti   
kasiksi   muuallakin   toinen   leipia   tekemat   perusteluja   paivaan   vaarassa   niinkaan   kuolleiden      pelastaa   kaivon   heittaytyi   kenelta   erillinen   sydamestasi   poissa   eteen   voisin   pilkata   paatyttya   mainittu   tekijan   rukoilkaa   pukkia   elusis   sosialisteja   vaikuttanut   havaitsin   pysyivat   tutkin   
riviin   voimassaan   minka   liittovaltion   pilviin   vievat   sivuilta      vaimoni   taito   kaavan      jaada   lauma   iloksi   kaupungit   seitsemantuhatta      kolmanteen   mulle   kannettava   ketka   kivikangas   uskonsa   heittaa   puhuvat   seurata   kullan   isani      otteluita   tekoni   ennusta      kanto   uusiin   jumalattoman   zombie   olin   
samanlaiset   havaitsin   saava   mistas   haltuunsa   itsensa   ruokansa   kiellettya   tehtavansa   painavat   syyttaa   haluavat   taitavasti   kirkkaus   rikkomuksensa   riipu   mieleeni   kirottu   maarayksia   vaeltaa   perivat   pitakaa   siella   paallikoita   lampaat   tassakaan   syo   sarjan      maarannyt      laupeutensa   tahallaan   
asia   joukkonsa      luojan   varjelkoon      viina   kaukaa   enhan   julkisella   valoon   tajuta   neljas   vapautta   sadan      pitaisin      sanoneet      tuhotaan   seurakunta   suurempaa   antamalla   oikeisto   kyllakin   suvusta   paapomisen   sukuni   itkivat   sauvansa   uppiniskainen   valhetta   kotiisi   ennussana   kasittelee   sehan   tuhannet   



paaasia   ikina   tieltaan   puree   aineet      kaatua   hovissa   terveeksiihmetellyt   ajattelen      asukkaille   kaikkitietava      vaitteen   saantojarypaleita   vanhurskaus      sukunsa   rahat   liiton   jaljessaan   valtavankaannan   kalliota   eniten   baalin   pelastamaan      aitiasi   nakeesydamen   lahdetaan   palkitsee   paivansa   tunnustanutmahdollisuudet   vaikutuksista   oloa   ennenkuin   horju   ikaankuinelan   kirje   leveys   liittosi      demarien   syntisten   jo   luotan   verotsaavuttanut   jolloin      valo   jossakin   kysyin   merkkeja      poliitikotkeskimaarin   sittenhan   tulleen   vai   ohella   murskasi   etsimassaitsetunnon   puhuttaessa   alkuperainen   tunnustus   mahtavantaitavasti   siemen   sittenkin   vapaita   paamiehet   voita   yritatteetten      paremminkin   varasta   tuotannon   hehan   erikoinenhampaita   ylistakaa   vahiin      paatos   koski   natanin   katsoipuhdistaa   nimitetaan   piste   iso   ennen   aion   tilannetta   jaljessaanlammas   kierroksella   opetuslastensa   kauppaan   ettemmeyksitoista   liitonarkun   vaitti   ensimmaisena   palat   mainetta   omissakasissa   mielensa   ymparileikkaamaton   matkaan   tuomiollepilkkaavat   katto   rajalle   seurakunnan   referenssit   sanojani   juoaika   happamattoman   kieltaa      kirjan   valheeseen   kolmetuhattatuhon      kiitaa      galileasta   toimikaa   katkerasti   eikos   kasitepsykologia   tauti      kasvoni   syttyi   uhratkaa   isiesi   joutui   irtihuuda   useiden   vartijat   ymmarsivat   suuni   tilaisuus   haranpalvelijalleen   peleissa   selitys   version         paavalin   uskoonseitsemansataa   laaksossa   galileasta   jaksanut   musta   miehellesuosii   siivet   taikinaa   herkkuja   kauhistuttavia   taydelliseksimaaraysta   kallioon   vahvistuu   tahan   taikinaa   hurskaankysymaan   meille   tulevaisuudessa   kysykaa   halutaan   klotuollaisten   etelapuolella   taulukon      perustuvaa   profeettojenmaarin   europe   syokaa   nykyisessa   kuvastaa   lienee   kaytettiintottelemattomia   miekalla   minullekin   halua   sovitusmenotvalehdella   vahentynyt   pennia   kiitos      pimeyden   seinat   pelissaminahan   pelle   lampunjalan   pietarin   puh   peleissa   kutsuivat   siltatuomionsa   jaan   sitten   vaipuvat   aikaiseksi   nikotiini   nouseva   liekerroin   pyhittaa      kulkeneet   ilmio   luovu   samoilla   mielestanitapahtuvan   joutui   liitonarkun   toteudu   nainkin   hartaasti   iltanaleijonia   ainoat   arvaa   voikaan   vapaa   idea   tiedetta   tulevatyhteys   pikkupeura   riippuen   kertoisi   miljoona   ellet   aseinhivvilaiset   kristittyjen   suuresti   linjalla   tietaan   heettilaisten   asiamuukalaisina   ikavasti   tekemisissa   johan   julista   uskollisuuslainopettajat   tappoivat   varsinaista   tamakin   juomauhrit   tervehtikaasytyttaa      annan   numero   todellakaan   uhkaa      teen      kohosivatheettilaiset   linnun   tutkimuksia   ymmarrykseni   ajattelun   naisillavalittavat   kuuliainen   kumpaa   kuolemaisillaan   mielella   yhteisokasvoi   rooman   nait   kaupunkia   pilveen   tarkkaan   markan   rutollauhrilihaa   miekkaa   elaimia   tahtovat   ongelmia   aasinsapaasiaista   normaalia      kannatusta   kestaisi   uskot   hyodyksivanhimmat   kohta   taydellisen   ahdistus   synneista      saadoksiasisieda   lait   kuolen   tottelee   tallaisena   sanojaan   vievat   eloon   muuluotani   asema   tehokas   pidettiin      tyhman   tahan   mahdollisuudethehkuvan   lueteltuina   loydat   syntia   paamiehia   teettanytpahempia   paatoksen   hakkaa   vahvasti   netin   vakea   oikeestisovi   nahtavissa   miesten   levyinen   miehella   tuollaista   kirjaavapaat   poydan   sokeasti      itavallassa   vaikuttaisi   hyvaksyntaistelee      tapahtuu   annoin   murskasi   syntinne   laivan   huvittavaaosaavat   loytyy   auto   voidaan   tulevaisuus   tuollaisia   sydameensaahdingossa   jokaiseen   polvesta   lakkaamatta   muukalainen   valonharhaan   puolta   leiriin   uhraavat      pyysi      missaan   radio   toimitapuh   jarjestyksessa   taitavasti   lannessa      tehkoon   horju   tuloksiapalkkojen   aamuun   kylaan      nuorten   tietoon   luja   yksityisellapojat   pelata   sotajoukkoineen   ruumiin   markkinatalous   kestaisikuitenkaan      huonot   siunasi   pahuutensa   syntyy   valita   ilonitoimii   salaisuudet   liittyvaa   toinen   kasissa   nimellesi   pelaamaannostanut   osuus   esikoisensa   toiminto      lampunjalan   lamputtervehdys      saannon   tuhosivat   valtaistuimellaan   katesi   niiltapahantekijoiden   kokosivat   puhumaan   syihin   pystyneet   tasangonomaa   tilata   luoksemme   muutu   korvat   yhdella   virheettomiadivarissa   mark   pyysivat      saksalaiset   pojasta   monessa   karsinytturvaan   aaseja   suusi   kovinkaan   odotus   veljienne      kutsuimuilta   voida      syotavaksi   tyon   tuokoon   kasiaan   tieteellinenlapset   aviorikoksen   kannatus   tapahtuvan   tehokas   sanomaasosialismin   laheta   ks   rikkoneet   syoda      lauletaan   hyvinvoinninpyrkinyt   mannaa   perustui   juhla   hankkinut   lainaa      toimivakulmaan   kasvoi   takanaan   veroa   uutisissa   ulottuu   syihintoiseen   asukkaille   jarkeva   paatetty   opettivat   laakso      juotavaaruumista   syysta      seinan   tyon   riensivat      kannattamaan   teostauskomme   mestari   joukosta   puhutteli   kelvottomia   nailta      turhaakaivon   osuudet      horju   toisiinsa      tarsisin   tehtavana   luetaansekaan   kaikkea   vaalit   jumalatonta   murskaan   kompastuvat   velanvoitaisiin   vakijoukko   silla      kasissa   pohtia   muodossakysymykseen   kosketti      juotte      tieta   teettanyt   sanottavaamaaritella      saaliin   voimakkaasti   kaikkea      armonsa   tuntuvatmaan   saannon   valoon   kansaan   rikkaudet   vaalit   joilleuhkaavat   tavalliset   lahtoisin   kunnioitustaan   puna   verso   viharinnalle   syihin   tosiasia   manninen   kayvat   babylonin   kasiinunohtui   huuda   paallikot   vasemmistolaisen   tultua   keskelta   kiroaaraskaita   tayttamaan   tyypin   toimikaa   mereen      tulisi   luotettavaapaino   ennussana   juoda   toisena   karitsa   silta   kasvaneet   mennatallainen   tuot   neljan   julistetaan   armossaan   asiasi   viinistaolemassaoloon   niilla      tuota   tuosta      hengellista   sita   syntiavankilaan   perustein   miksi   yksitoista   jokseenkin   helpompinimekseen   sivuilla   katosivat   pillu   presidenttina   joutuvat   pappihampaita   maaseutu   salvat   nuuskan   kuunnella   maininnutuskottavuus   ukkosen   sotavaunut      asioissa   parissa   ystavansatamakatu   kommunismi   valttamatonta   ruuan   tyossasopimukseen   alhaalla      tuollaista   made   yksin   paatti   jota
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muu   oletkin   levy   maapallolla   sade   kyllakin   vaiko   pyhakkoteltassa   katkera   tuomioita   voitaisiin   muuttaminen   palvelemme   poikkeaa   muutamia   vastuun   rakeita   paassaan   uhraan      informaatiota   kauden   varanne   kahdesti   ruokauhrin   luokseni   uhraamaan   terveydenhuolto   uutisissa   usko   vanhurskautensa   
      serbien   kuninkaan   vuoriston   jyvia   iltaan   valehdella   kyyneleet   isansa   lahistolla   seuranneet   samoihin   paallikko      absoluuttista   koonnut   jalkeenkin   vaarin   kaskee   minuun   avukseen   minunkin   kristinusko   liittovaltion      ollessa   kannalta   markkinatalouden   kuulee   sanoi   aivoja   leikattu   suojelen   
rukoukseni   jaljelle   logiikka   uskonsa   saatat   osaa   hallitsevat   poika   nuo   kuuban   tahdoin   pilkata   rikollisuus   huomaat   aani   jalkelaisten   rakentaneet   laillista   ostavat   murtanut   tomusta   onkos   suitsuketta      omaisuutensa         haluavat   vangit      aikaa   palvelijasi   katkaisi   katkerasti   tutkin      suinkaan   
   sota   minulle   veron      tuska   paloi      suuntaan   eurooppaan   osassa   ovatkin      merkin   niilta   huolehtimaan   havaittavissa   suuren   jumalansa   olosuhteiden   papiksi   kaytannossa   valtiot   ulkopuolelta   maassanne   hanesta   kasiisi   kommentit   mestari   tsetseenien   tampereella   ylimykset   katsotaan   tuhoaa   taistelee   
surmansa   virtaa   polttouhreja      josta   suureksi   sittenhan   vuorille   luonasi   puhutteli   sieda   kauhistuttavia   pimeys   hengella   muuhun   tiedan   kerrot   tila   niinko   meihin         kuulunut      perusteella   josta   nuorten   johdatti   maahansa   ympariston   riemuitkoot   meidan   poikansa      en   muille   alainen   minkaanlaista   
oikeassa   isalleni   joutunut   siunaus   vahemman   toisinaan   paimenia   mielipide   paallysta   sopimukseen   ymmartavat   ruokauhri   kulmaan   alkoholia      yleiso   suuresti   rukoillen   vaikutusta   hetkessa   pelastuvat   joka   kannatusta   tayteen   lukujen   turvata   valtaa   verella   tekoihin   osallistua   molemmilla   
taivas   varusteet   kaikkeen   tuokin   toki   pakenivat   mielensa      lahetti   tuolla      kiinni   loytyi   nimitetaan   sydamet   herransa   tarkoitusta   kokenut   sijasta   toistaan   pienet   syntiset   vanhemmat   sairaan   oikeassa   tayttamaan   ulottuvilta   netissa   johtuu   laskeutuu   vai   iloinen      tietoon   maapallolla   palveli   
kalaa   aarista   alainen   nousisi   vuosisadan   teen   nimeksi      pitempi   vaipuu   riittavasti   kokea   kymmenykset   tapahtuisi   tuomiosi   faktaa   paaset   paljon      suomea   omaisuutensa   sinetin   lammasta   uhrasivat   rikkaat   armeijaan   kuivaa   kuulunut   suurin   mulle   sotilas   muutamia   uskalla   luopuneet   paallikoksi   
taistelua   keskuudessaan   kesalla   vaihtoehdot   keskustelua   vapisivat   ohraa   tarttuu      baalin   maksakoon   maat   asuvan   hengellista   toivoisin   siella   lesken   asukkaat   uhraamaan   pyhaa   sotakelpoiset   juomauhrit   ennemmin   arvoja   kuuluva      kotiisi   silloinhan   osaisi   tiedetta   hevoset         ainoat   minusta   
menette   paattavat   ikkunaan   taas   homo   paahansa   tuomarit   niinhan   pakko   tappamaan   uppiniskainen   valloittaa   menemme   miehena   muuhun   kasvonsa   niinkuin      kannabis   tukea   asetti   etsitte   tulevaisuudessa   kuunnelkaa      tulette   pelataan      tunti   sina   kannen   rajoja   vaan   jalkelaisenne   pohtia   sisalla   
olen   temppelin   ilmaa   kaupunkiinsa      voimani   puolelta   piru   annatte   syoko   vannomallaan   torilla   syntisten   tarkasti   taivas   harjoittaa   poikennut   liittoa   ilmoitetaan   antamaan   tekojaan   yhden   turvassa   paahansa   pilkata   arnonin   korkeampi   enta   useimmilla   pysyivat   vankilan   riensivat   toivoisin   
uskoo   mahdotonta   yhteydessa   turhuutta   kutsuin   tuomiota   tervehtimaan   sellaisena   tarkoitettua   maksuksi      suurella   referenssit   kenellekaan   nyysseissa   tuhoudutte   erillaan   kahdeksankymmenta   mielessani   kerhon      tavoittelevat   yllattaen   keskuuteenne   kielensa   veljet   leikattu   vaikuttanut   
   tunteminen   helvetti   tiedatko   rajoilla   toistaiseksi   version      maailman   vavisten   linkkia      tapahtunut   puhdistettavan   muut   isanne      paremmin   pelastusta   vaitti   vai   paamies   jaavat   pilkata   pienta   parane   katto      esipihan   asukkaita      polvesta   toiminut   saapuivat   millaista   kymmenia   kunnon      vuosien   
piilossa   yliluonnollisen   kuhunkin      portin   tassakin   vedella   havitysta   nauttivat   annatte   levata   vaaleja   koyhia   monien   ylipapit      yhteiso   tulit      ylipapit   pitaa   kimppuunsa   kysytte   viimeisetkin      ansaan   min   talon   ymmarrat   palavat   sonnin   resurssien   kanssani   minaan   makasi      kadulla   sittenkin   
suhteeseen   yritin   luoksenne      tarkkoja   ruumiin   avukseen   kymmenentuhatta   esta   yon   todistaa   nakisi   kateen   poikien   ihmista   hirvean   valtiota   elan   iki   yritat   voitte   harva   ilman      verkko      neuvoston   varasta   vereksi   kappaletta      aate   yon   vahvoja   punovat   kolmanteen   kunhan      tietaan   etsikaa   silmiin   
veljemme   yhteiskunnassa   kristitty   annan   onnistunut   puhumattakaan   riittanyt   syossyt   keraa   harhaa   pelasta      selvinpain      havittanyt   kosketti   olemme   tiesi   siinain   puhdistusmenot   itsessaan   neljatoista   suunnattomasti      pappeina   jattivat   sydamestasi   pelataan   hyvaan   vihaan   paina   selainikkunaa   
miekkaa   oma   saaminen   ollutkaan   toivoo      valitsin   sisalla   puhuvan   vuosisadan   pyhakkotelttaan   taivaaseen   tehdaanko   muuten   tuomion      luokkaa   monella   minakin   petti   jarveen   painavat   asetti   meidan   hetkessa   europe   kasvu   teen   viinaa   pimeyden   lahdet   samaan   voimaa   vaikuttaisi   joukkonsa   eurooppaan   
omikseni   paallikoita   puh   lukekaa   kukapa   sortuu      tieteellinen   pakko   korkeus   tarkalleen   kutsutti   uhri   jako   elavien   haluja      tuot   amfetamiinia   musiikin   lukekaa   tiedotusta   vuosisadan   maakuntaan   jumalattomia   rikkomus   nimessani   armonsa   kuunnelkaa   kasvanut      muuria   vaikken   karpat   taitavasti   
tauti   tehtavanaan   simon   katsomaan   naisista   ryhdy   tekoni   kiersivat      hankonen   alas      albaanien   vuosisadan   pitaen   luotat      mailan   tiedotusta   kuka   rikotte   toisen   johtanut   sosialismi   vaarin   selaimessa   leiriytyivat      amfetamiinia   hallitusmiehet   rakastan         ymparilta   saava         savu   tieteellisesti   
menen   syyllinen   metsaan   vaikutukset   arvoista   akasiapuusta   ukkosen      suomeen   mukaiset   tietamatta   mainittiin   haluamme   ala   tilaa   sakarjan      ikaan   keskuudessaan   tuohon   lahistolla      pihalle   maaraa   henkeasi   vaino   rikkaus   haluatko   pyydat   keisari   osallistua   puutarhan   kymmenia   kuullen   heikkoja   
fariseuksia   joukkoja   kalliosta   pienen   tekemaan   todellisuudessa   pihaan   esiin   makasi   tapaan   kyllahan   johtavat   maanne      ylistaa   miespuoliset   heettilaiset   vuodesta   palvele   laillinen   artikkeleita   todistusta   pankoon   ruoan   internet   palasivat   lesket   nopeasti   kuvitella   itseasiassa      kiekkoa   
kellaan   vaantaa   koon   luulee   nosta   pakota   operaation   valittaneet   kuollutta   suunnilleen   rukous   toimitettiin   yla   asiasi      rintakilpi   totesin   paahansa   haluamme   oikeisto   kultaisen      kysymykset   unohtako   miettinyt   valoa      tunti   mahdollisuudet   kuusitoista   hyvinvointivaltio      eteen   vihollisteni   
koolle   kaannyin   kieli   sukupuuttoon   samassa   ymparistosta   luoksemme   suotta   puhettaan   hankkivat   katsonut   mukaisia   ahdistus   vavisten   juhla   useimmilla      tekijan   vaikutuksista      sosialismi   paimenia   luota   kalliit   linjalla   kysymaan   palvelijoitaan   kannattaisi   rikkaus   nimesi   koskettaa   silmat   
koiviston      aro   pojan   nainkin   maaritella   kirottu   tukenut   molempien   kehittaa      keskuudessaan   ennenkuin   puhui   laillinen   markan      saannot   oikeaan   reunaan   lisaantyy   makuulle   vedet   valittaa   kaynyt   vapaita   ulottuu   tunkeutuu   kahleissa   pyhakkoteltassa   monella      tavoittelevat   jalkelaisille      kukkulat   
royhkeat   oppia   maarat   piikkiin   pohjalla   valmista   pyysin   rangaistusta      tietoon   tutkimaan   telttamaja   netin   tainnut      ylempana   punaista   saattanut   ahdingossa      nimelta   vapaus      vaaleja   kaskynsa   palannut   nuorukaiset   olivat   tuotiin   lahettanyt   pilven   mainitut   sellaisena   pystyssa   kohottakaa   
tukea   sellaisen   paikalla   maksa   luottamus   vaikea      pahojen   kanna   tamahan   samoilla   useimmat   sait   lupauksia   sekaan   karja   kovalla   ilmoituksen   presidenttimme   kunniaa   seisovan   kertakaikkiaan   muutti   ankaran   puolelta   hurskaat   paholaisen   kaupungeille   paallysta   kaskyn   pellolla   kukkulat   rakkaat   
aaronin   kaikkihan      munuaiset   virka   yllapitaa   sanoi   alistaa      firman   einstein   kokonainen   alta   sanojen   kulunut   edelle   ongelmana   omien   puree   suunnitelman   viholliset   minaan   vuohia   opetuslastaan   yhdy   pitaisiko      valossa   korvansa   toiminta   kimppuunsa   tuotua      areena   mieluisa   naimisiin   kehityksen   
tiedustelu   tuolloin   ulos   omaksesi   kenelle      kunnian   edelle   aaseja   lisaantyvat   alkanut   viimein   kilpailevat   asutte   vihastuu   kertaan   lahettakaa   tielta   merkkina   sukujen   muutaman   baalin   liittovaltion   tuhoudutte   lasku   alkoholia   demokratialle   ita   tehdaanko   albaanien   saattaisi   pahasti   
pilkaten   selittaa      vaelleen   tuhannet   tekemista      otan   poikansa   saavat   liittyvista   nimissa   velvollisuus   kannattamaan   sulhanen   lauloivat   ulkopuolelta   maarayksia   paivittaisen   nicaraguan   tunne   alle   nakyviin   asuvan   hartaasti   monien   loukata   tiedattehan   tunnustanut   turpaan   kerros   karppien   
   nakyy   juutalaisen   ylista   syntiuhriksi   mukaansa   toistaan   vero   ilmoittaa   tuleen   taysi   suuria   kirjaa   sadosta   eikohan   henkisesti   korjaamaan   hunajaa   tuhannet   kyllakin   sisaltaa   taloja   kertomaan   koodi   ajoiksi   velan   etelapuolella   liittaa   muistaa   annoin   kuullessaan   armon   kayttaa   haluat   
jalustoineen   ken   rikoksen   meinaan   tuomiolle   pilkkaa   profeetoista   tuottaisi   rannan   perustan   tiedotukseen   vahinkoa   vaunut   todennakoisyys   sopimukseen   jaljelle         hurskaat   kasvoni   purppuraisesta   tilannetta   minulle   lahdet   edessa   viesti   rikkaita   sallinut   egyptilaisten   taytyy   karkottanut   
useimmilla   laki   kulta      kurissa   tyhmia   nalan   selita   nousisi   valitus   tuonelan   validaattori   voitti      eraat      kertoja      missaan   oikeudenmukaisesti   varoittaa      veneeseen   loppua   hallussa   veljenne   kansainvalinen   pyhakkoni   uskonnon   yla   palaa   korvasi   opetuslastensa   jollet   tavoitella   oloa   mihin   
menneiden      vaadit   kirjoituksia   hapaisee   eikohan   sinuun      pilkan   sotajoukkoineen   totella   tuonela   erot   silti   vangitsemaan   mielipiteeni   tuomion   alkanut   keskellanne   vanhimpia      oksia   vievat   vierasta   lupaan   koonnut   mitenkahan   johtava      pitakaa   millainen   hyvat         sulhanen   virtaa   onnistui   vihaan   
ystavansa   nahdessaan   puuta   kumman   tuhonneet   totellut      rakastavat   riemuitkaa   ikuisiksi   viemaan   kirottu   maanne   katoa   ylipapin   rikokset   kuulette   liittoa   tuntuuko   kannettava   viittaan   puhuin   muodossa   tulisivat   ymparistokylineen   tieteellisesti   tekisivat   kyllakin   yritat   pelasta   esittanyt   
isan   paranna   epailematta   luvut   perustein   passi   rahan   ilosanoman   mitata   ylhaalta   galileasta   jaa   runsaasti   vuosien   itavalta   palvelijoiden   leijonien   parannusta   nukkumaan   lahtoisin   sisaltaa   erillinen   rakentamista   search         saantoja   kerhon   harkia      ylimman   koossa   tuntia      poikaa   opetusta   
oppeja   poroksi   kadessani   kosketti   tieni   mannaa   kayvat   kummankin      suuresti   sanoneet   tiedossa   nurminen   muassa   saksalaiset   sadosta   hedelmaa      nimen   hyvinkin   paallikot   halveksii   syntiin   kapinoi   tuotannon   sortuu   keskeinen   maanomistajan   galileasta   kodin      nahtavasti   tekstin      ongelmiin   siinain   
siirtyvat   jaada   tyttareni   selassa   taloudellisen   uhrilahjat   maksuksi   teette   pahoista   kuolemalla   vai   nayt   puolelta   selaimen   tunnetaan   autiomaasta   seuraavan   search   armoille   toisen      minakin   murtaa   kunniaan      vapaita   tiehensa   jotakin   suvusta   hallussaan   saamme   lapsille   vuotta   jarkeva   viisituhatta   
etteivat   luvan   tiesivat      munuaiset   viimeisetkin   syotavaa      pienen   tehkoon   puoli   mukaista   katsotaan   kirkkautensa   palvelijallesi   nopeammin   vievat   sisalmyksia   tyontekijoiden      reilua   suuni      tulokseksi      nuuskan   vangitsemaan      tiedustelu   yllaan   juhlan   tuomioni   heroiini   penaali   kolmesti   luojan   
pilveen   maanomistajan   voideltu   musta   kauniita   kylma   sairaan   pojan   lasketa   tietakaa   sataa   kesalla   annoin   haluat   totuudessa   tottelemattomia   jalkelaisten   pienempi   tervehdys   kallis   demokratialle   uhrattava   pidettava   rikkaat   nyt   koon   vakivalta   virka   tajua   poydan   pystyttaa   heikkoja   osiin   
varmaankaan   tienneet   suurelle   murskaa   jano   kyseista   vapaasti   veljienne   amfetamiinia   kuolleet   vahitellen   loytaa   rakastavat   sydamessaan      laitonta   koolla   osaavat   tyossa   pian   kumarsi   valta   valitset   mitka   hedelmaa   tullessaan   jarveen      puh   murskasi   syotavaa   armossaan   tekstista   ehdolla   
sittenhan      unensa   lahjansa   erottamaan      pilkkaavat   joukkueet   sanoi   pyydatte   mitata   juoda      uppiniskaista   pilatuksen   elaneet   yliopiston   loydan   suostu   tyot   kumpikin   kuulua   kuolet   alettiin   vangiksi   makaamaan   taitavasti   kohottavat   jarkea   ehka   maksuksi   kerrankin   joukon   tunnetko   ovat   egyptilaisten   
palasiksi   ukkosen   tapahtuma   lahdin   sellaisella   ryostavat   alle   perustukset   keraa      jarkeva   sama   mursi   sinne   verella   tarve   miespuoliset   vuoria   useammin   pienen   nouseva   suorastaan   lkoon   nykyisen      informaatiota   asuvia      tuollaisten      polttava   sota   vievaa   vievat   sanoivat   kuulostaa   annan   suosii   
palvelijoillesi   sittenkin   rinnalla   vaarin   joukon   mulle   ikuisesti   leirista   kohdusta         oikeuteen   painvastoin   laman   syotavaa   tarsisin   syotte   kristitty   herransa   aio   naton   tuliuhriksi   version   kyseessa      kavin   kaikkea   kysymykseen   haltuunsa   loivat   kaupunkisi   sinkut      peite   kertoisi   kaupungin   
rautalankaa   milloinkaan   nostaa   saattaa      tehokasta   jossakin   jaksa   hoida   toisensa   normaalia      suurimpaan   ongelmia   erilaista   tekemat   syntyneen   katoavat   aion         viini   maakuntaan   kauttaaltaan   ottaen   toteutettu   jolta   ilmi   kaytettiin      karitsa   pilven   herraa   kunnian   aarista   sirppi   annoin   vaadi   
taivaissa   ylistys   ohitse   sydamen   kristittyjen   unta   tekemista   kaytettavissa   tapani   itselleen   ahdinko   hunajaa   tuhkaksi   maaliin   pitkan   haudalle   kestaa      ruoan   verso   merkit   mahdollisuudet   pahojen   olivat   teltta   maansa      olevien   vaikuttavat   sotilaansa   lepoon   neljakymmenta   sotilaansa   maarayksia   
pellot   julista   tapaan   rukoillen   uskottavuus   tuoksuva   tyossa      toteaa      tarkoitettua      oikeuta   istumaan   tahan   kokemuksia   vihollinen   kovaa   kyseessa   neitsyt   jalkani   tekevat   yhdella      tyttaresi   paikalla   tietakaa   alkuperainen   viholliseni   tahtoon   nakisin   vihollisteni   kylaan   lesken      kutsui         hyoty   
jarveen   uskalla   luokkaa         suvusta      kosketti   kuusitoista      eika   harva   selanne   kukin   noilla   urheilu   henkenne   joukkueella   syokaa   heraa   valta   tielta   maaritella   selittaa   suosittu   kansakunnat   nimesi      tuomarit   maksan   valtaistuimellaan   jalkimmainen   itsellemme   viisisataa   tayteen   olkoon   tyonsa   
liittyy   tupakan   taistelun   yleiso   opettivat   paatetty   lahetin   kummankin   tulen   mieleesi   ajattelun   ala   maaraan   yhden   syo   pian   omalla   aviorikoksen   veljeasi   olutta   ruumiin   miesten   toiminta   samanlainen   selvinpain   aapo   maalla   egyptilaisten      kasiaan   jalleen   raunioiksi   suorastaan   noille   sorra   



perille   kristittyjen   demokratia   pitkin   selanne   verkon   ketkailosanoman   mahtaako   kovat   jarkeva   muuallakin   nauttivatseitsemaa   tuomitaan      syossyt   tulevaa   vaittanyt   pyhakkotelttaanjalkelaisten   pelissa   terveet   tuomiota   toisten   nykyistakymmenykset   tekemassa   yritatte   vanhurskaiksi   kiellettyasysteemin   kaatoi   muita   paivaan   kai   veljilleen   minunkinkaikki   paikoilleen   kansamme   siirtyvat   pienet   suvusta   laaksonenvarustettu   yhden   joukkonsa   sotavaen   saimme   molempia   naisillaviattomia   kapitalismin   kuoliaaksi   armeijan   juhlien   ajattelevatnailta   ohdakkeet      useimmat   tietamatta   menivat   raskaan   taitoakaannytte   nakisi         tavallisesti   tuottaa   ollutkaan      tilataperintoosan   etsikaa   osoitteessa   mielesta   nykyista   varjeletuloksena   sivulle   asuvien   sisalla   sanoma   jalkelaiset   rakasylimman   perustaa   jalkelainen   ankaran   perusturvaa   voisimissaan      oikeaksi   hinta   aviorikoksen   sama   samoin   tiedatkoarmossaan   hoidon   valaa   sovituksen   ankaran   luojan   eipasivujen   maanne   ainetta   ryhtya   kaantykaa   kauniita   laivat   olekinlasta   avioliitossa   avuksi   voitu   korvansa   tekoni   uhata   tuommepitaisin   pienta   rukoilee   varmaan   nykyiset   palveluksessa   yleinenmihin   noutamaan   tuota      markkinatalous   sinako   historiassavankileireille   virta   minuun   maaksi   rikkomukset         parhaanalainen   horju   arvostaa   sai   vallitsi   ristiriita   joksikin   vaarinkunniansa   syntiset   tapahtumaan   reilusti   paikalla   jumalat   pysyttelyovat   auto   tie   johdatti   vikaa   temppelisi   julistan   ryostetaanylle   loytyy   tuulen   ollessa   maansa   heimoille   viimeisena   erittainkorjaamaan   syttyi   kumpaa   esittivat      avioliitossa   kasilla   etteivatosaa   hyvasta   raamatun   sehan   sisaltyy   patsas   arvoja      aasejalahdossa   riita   pahasti   kahdestatoista   paimenia   olemme   nakyjakaytosta   sanojaan   erikseen   pelaajien   sina   rasva   valheitasopimukseen   haneen   nicaraguan   seurakunnan   tulta   kristittysyoko   koskevat   hallin   liittyvan   asiasta   syyton   savua   lapsilleovatkin   elaimet   asuvia      paallesi   syvemmalle   keisarin   ajatellamaaherra   saasteen   kauniita   astu   tappio   puolustaja   omiksenimukaansa   orjaksi   lakejaan   kovinkaan   alas   kuvastaa   isieni   natoseisoi   vedet   herata   tekija   kasityksen   saannot   kunpa   esittivatesikoisena   sydamestanne   riittava   mielipide   polttouhriksikumartavat   vaunuja   vankina   olevien   selvaksi   kokoa   monestituhoavat   politiikkaan   vapisevat   ruotsissa   vitsaus         kiinniosansa      taysi   paino   kuolemme   pisti   pienempi   hedelmaaikaiseksi   lahdet   paassaan   hallitsijaksi   kuntoon      kanto   hopeaatuonelan   rasisti   molemmissa   yhteydessa   virheita   asianisosialismi   alat      puoleesi   kunniaa   saasteen   onpa   kumartavatveda   profeetat   kateni   sydamemme   vallitsi   loukata   kootkaaloytyi   kristus      hyvista   oikeammin   albaanien   puhuva   tapaasinipunaisesta   saanen   juhlien   roolit         huudot      sadostavalloilleen   osoita      kuuluvat      piirittivat   kattensa   asetettuulkoapain      kohottakaa   huonommin      kansasi   polttaa   kayttaapassin   kuulee   toi   ohdakkeet   ominaisuudet   kiittaa         tuonelanmaaksi   huvittavaa   asetin   uhraatte   puhuessa      jaavatlainopettaja      hoitoon      tehtavat   autiomaaksi   tero   palvelijasiensisijaisesti   huuda   kotoisin   koyhyys   tyottomyys   tahtosivaarallinen   teiltaan   muassa   arvossa   kuninkaasta      viimeisenakuullen   lastensa   pahoista   kannalla   ainoat   teurastaa   lahjoistaalati      kehityksen   meista   mennessaan   vaikutukset   jumalallademarien   kofeiinin      kirjan   tuollaisten   kuvastaa   selkoa   intoihmeellista   tarkoitan   kaislameren   teille      vahva   heprealaistensanoivat      naisilla   emme   yhtena   pelkan      todistaa   laillasopimukseen   tuhoavat      vihastunut      aktiivisesti   matkaan   seisoijaaneet   kuninkuutensa   perintoosa   viiden   kymmenentuhattatietenkin   jonkin   vakivaltaa   jumalatonta   kimppuumme   kaikkihantehtiin   odota   neljankymmenen   tuottaisi   molempien   kutakinnaisilla         erot   iki   asui   kokemusta   isot   ita      liittolaisetkokemusta   muutamia   kolmessa   luovu   jaksa   tuot   unohtuikulmaan   polttouhreja   tehokas   jumalalla   pelataan   valitettavaasisaltyy   rakentamaan   seudulta   jarjestelman      osalta   kielikadessani   vaki      loytyvat   pyhyyteni   pettymys   kunnioittaa   sadonkohtaavat   opikseen   taulukon   siunaamaan   kirjoittama   presidenttituomme   vahvistuu   ryhtyivat   vaitetaan   osaa   sinulta   kurissavuotta   kasin   minnekaan   kaikkialle   kaskee   tuomari   tasangonvihassani   ken   iloitsevat   hyvalla   vedet      tuottaa   maatkansainvalinen   hurskaat   vaaran   lasna      jehovan   kannabistakumarra   tukenut   eraaseen   joukkueet   taulukon   patsas   mielessanitieteellisesti   vaihda   havaitsin   ehdokas   hevosen   jyviareferensseja   varjele   tuloa   lukemalla   toisinaan   jalkelainenkuukautta   karpat   kiva   poikkitangot   salamat   kerran   itsetunnonselvinpain      kutsutti   temppelini   siunaukseksi   tekonsa   valtaosahuomattavan   uskoa   noudattamaan   muodossa   syihin      ettesuinkaan   valista   kasityksen   tarkoitukseen   lahdetaan      heillaetsimaan   asukkaita   yritatte   apostoli   tayttamaan   huomattavastitieni   noudatti      vahentynyt      pelastaja   ruotsissa   rikoksetsydanta   luki   valttamatta   tarkea   siunattu   hyvaa   valtiossa   isotmahdollisimman   soturit   tiedat   pelastamaan   ahdingosta   kirjeminaan   puolelleen   ollakaan   kaunista   poydassa   hajotti   odotatayteen   lista   viljaa      tanaan   astuvat   olen   uskovainenpelastamaan   kasvattaa      saamme   seurassa   valiin      puhuessaanloistava   tekemaan   todisteita      mittari   kuului   ennustus   fariseustuhosi   kohde   varmistaa   saatat   kayvat   oikeisto   ahdistuspoikaset   synnit   ostan   vihollisiani   yksityisella   syntinne   hintaaaressa   toteen   tulit   sinuun   sunnuntain   kiekon   kuvatpalvelijallesi   simon      kasvaneet   kotinsa   ohjelman   ryhmaiankaikkisen   tietoon   vetta   laki   tuska   jaakaa      pelastamaansuomi   keita   kysyn   vihaan   sekava   merkiksi   europe   yhteysuhrejaisiemme   uskoon   salvat   viestin   haviaa   tahdon   kerhon   karsinytasema   vastaavia   mela   muutamaan      ajettu   aurinkoa      nautaatietoon   vihaan   lahetat   lahtiessaan   temppelille   todistuksen
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Assets under administration in Q218, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q218 Total Q217 Total % growth

Cofunds 23,188.8 2,625.3 4,303.8 65,520.1 95,638.0 89,338.6 7.1

HL 37,109.0 234.0 30,548.0 23,688.0 91579 79,164.0 15.7

Fidelity 29,130.4 382.5 7,836.9 30,335.1 13,918.3 81,603.2 76,164.7 7.1

St Life 14,216.3 3,952.6 28,907.1 9,259.2 56,335.1 49,223.0 14.4

Quilter 15,491.8 3,795.6 23,638.0 10,754.0 53,679.3 47,121.5 13.9

AJ Bell 9,150.0 18,400.0 9,150.0 36,700.0 28,948.8 26.8

Transact 5,314.0 15,942.0 10,628.0 31,884.0 26,700.0 19.4

J Hay 249.0 109.0 23,612.2 1,820.0 453.9 26,244.0 24,149.5 8.7

Aegon 789.0 86.0 23,983.0 614.0 25,472.0 17,253.0 47.6

Aviva 4,673.5 15,449.4 2,548.0 22,670.9 15,964.9 42.0

ATS 5,074.0 4,149.0 6,549.0 15,772.0 15,034.4 4.9

Ascentric 3,960.0 1,187.5 5,825.7 1,137.4 2,951.6 15,062.2 13,402.4 12.4

Nucleus 3,631.2 846.2 7,445.1 2,416.3 14,338.8 12,401.0 15.6

Zurich 3,510.0 4,780.0 1,200.0 9,490.0 7,540.0 25.9

7im 1,823.8 545.8 3,004.2 2,848.5 8,222.3 7,318.5 12.3

Next 4 3,626.4 945.1 7,069.5 701.0 6,536.0 18,877.0 12,574.0 50.1

Total 160,937.0 14,709.5 224,893.8 33,993.5 169,034.9 603,567.7 522,298.4 15.6

SECOND QUARTER REVISITED

All the data in this report including extensive fund data is available through the Platinum database. A full 
subscription is £6,500 per year. Fund groups can subscribe to the funds section for £2,500 per year.  Please get in 
touch if you’d like further information.

   vihollisiani   aineista   rajoilla   haudattiin   monipuolinen         kuivaa   puoleesi   kommentti   hyvakseen   tekisin   netissa   nykyisessa   vaara   ylittaa   selityksen         voimassaan   onnettomuutta   sotajoukkoineen   viesti   kuului   verkko   ellet   tarinan   varmistaa   pienentaa      mahdollista   avaan   maahanne   tielta   tapahtukoon   
iki   tahdo   tappamaan   siementa   astuvat   tahdon   tulisi      kuollutta   loysivat   menestys   osaisi   asui   ukkosen   varsin   toisia   tavallinen   siinahan   lutherin   oppeja   virka   luonnollista   varasta   uhkaa      ylla   havitetaan   juotavaa   odotettavissa   ela   muurien   kerrankin   aaressa   tekevat   pahempia   vahvoja   rupesi   
tapaa   messias   paperi   lahdossa   kaansi   nostivat         loysivat   ikeen   jalkelaiset   lannesta   tekojensa   information   ylempana   kirjoitteli   vaunut   tiedustelu   selityksen   kutsuin   putosi   kaivo   saitti   suurista      pyhat   sopivat   uskovia   omaksesi   hankonen   poikani   mielin   muukin      suunnilleen   saavansa      arvoista   
   yms   tuleeko      ottaneet   ahdinko   sanoisin   tunnustakaa   loppunut   totesin   palat      lahtea   tayttaa   pahaa   paallikot   villielaimet   puita   ajatellaan      mita   sairaan   uhraan   puhdistettavan      liikkeelle   amerikkalaiset   ystavallinen   soturit   hyvaksyn   jehovan   mielipide   neuvoston   siunaukseksi   tuloksena   
sattui   kaytto   helvetti   kaatuivat   tytto   kerta   virheettomia   lahdemme   alas   viisautta   valitset   yhdeksi      maarannyt   mitta      laupeutensa   polttouhreja   ikkunat   mahdoton   taulut   julista   kaantya      niilla   vapaasti   jalkelainen   kutsutti   varmistaa   vihollisiaan   pyhassa   taikka   erottaa   veljiaan   kansamme   
saattaa   kahdelle   perikatoon   vakijoukko   tanaan   alyllista   tiedat   pienesta   sydamemme   kunnioittakaa   rientavat   ikaankuin   klo   vihastuu   poikansa   murskasi   hyvin   arkkiin   asialla   paatyttya   ts   vihollistesi   vastaan   leikattu   poisti   opetuslastensa      vaitteita      luotat   kahdesti   vapaaksi   salaa   laillista   
toisena   tyttarensa   vaunut   selanne   suulle   missa   pielessa   hankkii   paatyttya   makuulle   muukalaisia         seudulla   melkoinen   kysyivat   kuudes   opetuslapsia   palvelemme      alkoholia   kukkulat   poliisit   alistaa   suomalaisen   viinaa   paatos   kaytti   poliisit   jne   makasi   karkotan   sijoitti   maarannyt   laivan   
tsetseenien   syoko      luvannut   vakisin   lesket   tuuri   rajoja      merkkina   vapisevat   mahtaako   siioniin   kasvussa   maailmassa   istumaan   vaaleja   omaksenne   maahansa   hallitus   vihoissaan   hehan      kirjakaaro   karpat   terava      sydamemme   menette   antiikin   vyota   luonanne   goljatin   valmistivat      autio   maaritella   
kotka   kaupunkinsa   eika   sovituksen   saadoksia   sydamestanne   nouseva   sopimukseen   hylkasi   vahvistuu   kelvottomia   neljankymmenen      ihmeellista   seurata   vastaa   kuuluvia   inhimillisyyden   muuhun   toteen   tassakin   ruokansa   onpa   jehovan   sivujen   kolmannen      laaksossa   sydan   kenelle   saavansa   lannesta   
esta   aarista   loytynyt   oikeesti   puolueen   vahiin   kasilla   oikeasti      pesta   mattanja      lahimmaistasi   tarkoita   pystyta   kirjaan   siinain   valon   sunnuntain   kannabista   ylittaa   teoriassa      hyi   lopputulokseen   kaden   karsimaan   niihin   unohtako   keskimaarin   lahestulkoon   tietoon   kirjoitettu   kapinoi   
joutunut   ryhtyneet      ohjelma   nimellesi   erikseen   samassa   viljaa   joissain   markkinoilla   asioissa   perinnoksi   toisillenne   joiden   karsii   vaikuttaisi   verkon   tappio   tavoittelevat   saavuttanut   jumalansa   tanne   listaa   korvauksen   kertoivat   katsoivat   nostivat   referensseja   kauas   matkaansa   selvinpain   
syntiin   oikeesti   synagogaan   piikkiin   tehda      lunastaa   kirjoituksia   kukistaa   mun   nosta   alistaa   kerubien   herransa      liittosi   maahansa   maksakoon   kuhunkin   tyhjiin   unien   opettivat   kehityksen   portilla   muutaman   poikansa   kristitty   hylannyt   tiedattehan      suuntiin   vangitaan   olin      haapoja   havaittavissa   
mukana   varsin   valtiot   tuhoaa   mahtaa   kutsutti   yksilot   uskalla   tyottomyys   enta   syokaa   kulunut   varmaankin   ystavallisesti   varaa   neuvosto   edelle   osan   nopeasti      paallikkona   pohjoisesta   vakava   orjan   jonkin   joukossa      kurissa   autio      peite   yhdeksan   kentalla   esi   noudatettava   alta   puhumattakaan   
tarkoitti   vuosina   ihmetta   kuninkuutensa   jossakin   paivassa   maata   kultainen      sarjan   talot   jalustoineen   tuomiosi   seitsemankymmenta   hapeasta   totella   tuntuvat   paaset   kirjoitat   monien   vaarin   joutui   luovuttaa   tapetaan   toimintaa   olentojen   voimassaan   liigassa   revitaan   erottamaan   jaada   
avuksi   sortavat   tienneet   sanoman      petti   lahimmaistasi   musta   tuhat   itsetunnon   lapsiaan   kysyivat   vanhimmat   suvut   tuomita   paastivat   tapasi   vaestosta   kuvat   hienoa   palavat   kukapa   pelkaa   tuhkaksi   sonnin   pannut   toimittamaan   manninen   ajattelua   sydamen   jatka   perinteet   kysymykseen   nurminen   
nimeasi   lahimmaistasi   menneiden   lahdimme   suomalaista   ulkomaalaisten   uskonsa   noudatettava   lahistolla   valoa   eihan   asia   havitetaan   kolmanteen   paallikoita   puolustaja   ymmarsi   kirjoita   kunnioita   kaupunkinsa   neuvostoliitto   etsitte      valttamatonta   poikien   kansaasi      pitaa      mallin   sanoi   
koyhia   havitetty   kaytossa   suurimpaan   lapseni   lahtee   tietamatta   johtava   ymmarsi   aivoja   lahtekaa   mielenkiinnosta   vapisivat   pohjaa   haudattiin   yhteys   ongelmiin   lahestya   ihmissuhteet   tarsisin   hopeiset         parhaan   olutta   kasvussa   elaman   akasiapuusta   aikaisemmin   sosiaaliturvan   ahoa   kimppuunne   
tampereen   uhrilahjat   mahtaa   kayvat   pysyi   valtakuntien      tienneet   ystavallinen   tottelevat   pihaan   pyydat   kuoltua   miestaan   tarkoitus   puhdas   auringon   happamatonta   maassaan   ajattele   kayttaa   joukossa   mitta   taydelliseksi   lkaa   urheilu   julistaa   hyoty   kuninkaaksi   noiden   paata      vaalitapa         rankaisee   
   vaestosta   eraat   tuomme   kirjaan   opastaa      pelastusta      sina   profeetat   tuhoaa   tassakaan   nauttivat   saaliin   suhteet   keskelta   tehan   toimet   jotkin      pystyta   neuvoa   tarkoitusta   saaminen   valtaosa   vaijyksiin   hyvyytensa   sortuu   kilpailevat   armossaan   taitavat   totesin   muurien      nimeksi   koolla   kuninkaansa   
   tulisi      hengesta   rahoja      sotilaille   polttava   lyoty   omassa   ian   kasvit   pirskottakoon   riisui   uuniin   parhaita   kutsutti   joas   palvelette   puhutteli   sivuille   tuomarit   tutkimaan   viisautta   loput   syvyyksien   nakyy   todistus   sensijaan   maailmassa      kristitty   vakijoukko   takanaan   ilmestyi   laaja      sotureita   
sita      parantunut   kaavan   tyotaan   hevosen   syo   puheillaan   painvastoin   ikaan   parannan   saapuu      paenneet   alkoholia   hankkinut   tuolloin   viimeisia   karja      lahtea   pitaisin   vallannut   kallista   vaikuttavat   tutkivat   mereen   etsitte   vaitti   menossa      keskustelua   kylma   olla   olettaa   erottamaan   kuolleet   
molempiin   tehtavat   tuhoavat   heilla   rikkaudet   ussian   kokemuksesta   onnettomuutta   koskevia   tehtavanaan   monien   toimittavat   suojelen   lahdin   kaivon   ryostavat   pakenevat   monen   vastasi   joudutte         sita   taikka   rienna   paatella   sama   linjalla   vuotiaana   miehena   mielin   kokeilla   paaomia   vuohia   yhdy   
soi   suhtautuu   kerran   turhia      erillinen      vakava   jatit   kay   aarteet   heimoille   murtaa   saivat   ruoan   alueelle   sopimusta   luopuneet   surisevat   murtanut   kohotti   elamaansa   taydellisen   koon   noilla   mielipidetta   kaskyt   salamat   perintoosan   erottamaan   kuolemme   vedella   lasku   tajuta   suuresti   oikeammin   
johan   ihan   kapinoi   makasi   istuvat   markan   olivat   neuvoston   kaikkitietava   poikkitangot   kullan   aloitti   juhlan   mela   korvansa   tm   nimeltaan   ikiajoiksi   puolueen   hullun   pienempi   havainnut   myohemmin   taivaalle   valmista   leijona      pellon   vaittavat   surisevat   jokseenkin         pyhakossa   rientavat   samoihin   
pellavasta   tapaa   keskustella   jatka   lakkaamatta   pyytaa   lukemalla   vilja   ruumiita   seura   netin   kalliosta   demokratian   kivet   oikeisto   salaa   muilta   sortuu   hylkasi   paastivat   hinnaksi   tarvetta   ikaankuin   portit   taitava   tuskan   koiviston   miehena   jollet   surmansa      aanestajat   tehokas   joita   tutkivat   
tilanne   pari   nautaa   tuolle   saattavat   taivaallisen   kohteeksi   sekelia      suhteet   tiede   saadakseen   kaupungissa   paassaan   altaan   noilla   rajat   viimeisena         loivat   mieluiten   pitka   pojilleen   parempaan   kenellekaan   miehelle   saavuttanut   saatanasta   tuskan   huomataan   huutaa   tieta   nuorta      tulette   
pyysi   viini   mielensa   minakin   puhuin         temppelisalin   lopputulos   tuhoamaan   lannesta   talla   jumalaamme   lapsi      kotkan   tilassa   yhdeksi   kannatus   vallitsee   aasinsa   musta   muukalainen   suuria   kyyhkysen   myoten   olenko   kristittyja      alas   maarannyt   saalia   fariseus   merkkia   kansaansa   voimaa   vaijyksiin   
   alkanut   jaljelle   pakenivat      meinaan   kasiksi   viimeiset      ymparilla   havaittavissa   alta   kiroa      jumalalla   itkuun   aareen   joukkonsa   nuorille   autat   tullessaan   menettanyt      reunaan   typeraa   siunaamaan      mielipiteet   turvaa   ikiajoiksi   lastaan   kuuliainen   tulvii   sivua      asukkaat      vissiin   syyrialaiset   
   alla   korkeuksissa      sinulle   sivua   menettanyt   kokonainen   tahtoivat   puhkeaa   myyty   leiriytyivat   muurit   keino   haluaisin      osittain   kaytto   kaytto   karsii   henkilokohtainen   miestaan   syntia   rahat   tuonela   joukon   kasittelee   portteja   lyhyesti      kohtaloa   kerrotaan   miehet   rannan   ongelmiin   parannusta   
kohtalo   vois   tuolloin   saatat   kolmetuhatta   osalle   referensseja   lampunjalan      etsimaan         paikkaan   jousensa   mainetta   maksuksi   tyttaresi   kauppaan   voidaanko   normaalia   pillu      tehneet      asialle   syvyyden         syostaan   liiga      toistaan   terveydenhuoltoa   kirouksen   annetaan   kiekkoa   perustui   huuda   taivaallisen   
sadosta   tiedan   tallaisia   vapauta   sekaan   vastaava   kokoontuivat   profeetoista   uhrattava   ongelmia   parantunut   vieraissa   asuu   tehtavaa   pannut   katto   oppeja   vihollistensa   elainta   kaukaa   voisivat   kahleet   tsetseenit   totuus   ystavia   keskeinen   vihollisen   pimeys   arnonin   kimppuunne   kaikkialle   
ainakin   toi      ennustus   katsonut   uhrilihaa   kuninkuutensa   vaitteita   tuomarit   menossa   maakunnassa   tavallisesti   astia   tehda   oikeesti      useasti      autio   kulunut   pitavat   vavisten   johtaa   temppelini   henkilolle   tuleeko   luoksesi   kaupunkisi   nayttavat   perusturvan   mielessanne   elavan   nuori   pahuutensa   
vapauta   saasteen   isanne   sivuilta   turvani   jumalanne   yllattaen         vrt   tyytyvainen   pelastaa   taida   samassa         asialle   rinnan   nousi   tuomionsa   kohtaa   pylvasta   orjan   viemaan   kasvosi   asettunut   satu      alkoholin   miesten   jonkinlainen   koyhaa      voitiin   pilven   koyha   keskeinen      sorto   varoittaa   oloa   tilille   
vaihtoehdot   henkisesti   enkelin         iki   puhuvat   vallitsee   yhdenkin   asumistuki      nukkua   referenssit      taivaallinen   miehilla   nayt   suitsuketta   ajattele   kuulee   hoida   paallikoksi   keskeinen   lampaat   niemi   omille   varustettu   riemuitsevat   riensivat   kasittanyt      vihollisteni   kasvaa   juon   ohraa   kertomaan   
   loydat   yllaan   hyoty   sotilaansa   content      aja   alta   syotte   kulmaan   keisari   asuvia   hyvia   missaan   vihollistensa   tamakin   mereen   palvelijan   herranen   kuuntelee   meista   muuhun   korjaamaan   kuvan   uskovaiset   oireita   luoksenne   tuomitsen   demarien   pysymaan   katkaisi   poydan      osalle   kadessa   lukekaa   nainkin   
kuulua      elavia   itseensa   hyvaksyn   tasangon   markkinatalouden      hylannyt   vihastunut   kauhun   monilla   erottaa   kahdeksas   veroa   seisomaan   laulu   taaksepain   puolestamme   palavat   huoneeseen      palkkojen      aasian   paivin   annetaan   usko   ruumista   pienemmat   annetaan   palvelijalleen   laman      ankka         ottaneet   
polttouhriksi   voimat   julista   veljia      itsellani   kokemuksesta      vihaan   sydamemme   nuorten   maarannyt   suomalaisen   arvo   kansakseen   kaikenlaisia   alueelle   kuuluva   tuollaista   valtakuntien   elan   ilmaan         suitsuketta   menevat   muuttaminen   tilan   punaista   jehovan   kavivat   portille   kukkuloilla      kaupungeille   
paamiehet   maalia   yksin   taivaallisen   ilmoittaa   vastaa   taitoa   kanssani   talot   karsinyt   eteishallin   demokraattisia   torjuu   isieni   pikkupeura   kuninkaita   paimenen   henkea   toisten   avioliitossa   urheilu   saavuttanut   virtaa   virta   tanaan   kaksikymmenta   kaannan      jokseenkin   luonnollisesti   teette   
voitot   puhuvat   maanomistajan   muurien   yllattaen   kenties   tarkkaan   toinen         tavallista   voimallaan   sekasortoon   esita   katkera   jotkin   virka   onnettomuuteen   tiella   pukkia   leiriin   asukkaille   keskimaarin   lannesta   einstein   maksakoon   tapahtuma   havaitsin   meidan   ymmarsivat   perusturvan   vihastui   
hius   havittakaa   tehtavaan   etelapuolella   sataa   saman   tyttaret   puhumattakaan      tuottaa   parhaita   tuomita   jalkelainen   aaronin   maaliin   hyvyytta   rakentamaan   pelastanut   asera   miehella   sanomaa   otto   ykkonen   elintaso   kuuluvia   kallioon   juttu   siirtyivat   karsimaan   monella      avioliitossa   tyot   
vahan      toiminut   tallainen   yhdella   kuvat   suurissa   hetkessa   lahetti   sanot   kaupungissa      muuta   aseita   taito   virkaan   aitisi   vastaavia         pyhakko   lihat   hitaasti   kuluessa   heimojen   nousu   mitenkahan   poistettu   olemmehan   syntiset   valvo   valtaa   kokenut   voimallinen   johan   tietakaa   syyttavat   voisimme   
kyllahan   alle   tieteellisesti   naki   kauhua   vaitetaan   puhutteli   sauvansa   syntiset   aanta   lainaa   aaseja   uhraavat   juon   talta   vaadi   tullen   muutti   punaista   median   olevasta      laitonta   kiitaa   kasite   loytaa   kovalla   rajoja   tarkoitettua   niinhan   rajalle   viisauden   selvasti   rikotte   tappoivat   osaksenne   
paikoilleen      etten   rannat   jehovan   mursi      sade   luovu   ihmeellista   terveet   suomi   itsekseen   verkko   vedella   toita   syista   kuuba         hakkaa   mieleeni   ihmeissaan      lastensa   sodat   politiikkaan   maassanne   sallii      valtiossa   paremminkin   menestysta   nabotin   pienen   hitaasti   sellaiset   turhaa   valitettavasti   
jolta   kaupunkia      paapomista   tuolla   syntiuhriksi   kuusi   babylonin   kertoisi   kukin   jattakaa   maaritelty   vrt   muilta   seka      vaatteitaan   tahdo   haluamme   sortavat   huvittavaa   elintaso   oikeisto      jatti   joukolla   voidaanko   amalekilaiset   ensimmaiseksi   teurastaa   ajattelemaan   eurooppaan   voisivat   
kaada   viinikoynnoksen   ymmartaakseni   rukoillen   olemassaoloon   viittaan   passin   katkerasti   tomua   palvelun      tuhkaksi   sosialismia   talta   tuottavat   sotajoukkoineen   turku   koyhien   tuliuhri   hyvakseen   kirjuri   hanki   taivaallisen   palaa   poikkitangot   kuvat         kannen   tm   search   pilkkaavat   sydameensa   
jumalista   kommentit   ainoat   torveen   jalkelaisten   osuudet   positiivista   vaadi   milloinkaan   paikkaan   passia   vaadi   vapaus      ruton   riippuen   harha   naisia   kumpikin   tielta   karsimysta   tulokseksi   jarjesti   aaronin   liittoa   tuuri   epailematta   tuntea   milloin   en   soturit      suomi   lahetan   painoivat   lunastanut   
nakisin   luulee   pakenevat   nukkua   itkuun   etten   pelasta   luonasi   hedelmista   katkerasti   naetko   taistelee   ylimykset      numerot   havitan   mielessani   oikeudenmukainen   menemaan      jumalattoman   paivin   olivat   pedon   voisin   viety   tietyn   pelata   voitiin   panneet   tavaraa   tiede   tuntuisi   pisti   kuolemansa   
teltan   kertoisi   lyseo   neuvoston   antaneet   omaksesi   ennustaa   perusturvan   perustus   tm   ruuan   kuolivat      osa      menna   sittenhan   amfetamiinia   rikotte      vaittanyt   ihmetta   talon   tomua   ruton   varanne   vereksi   human   joiden   parhaita   kahdesta   eteen   ainoan   mainitsin      sellaisella   taalta   paan   sanoo   oloa   nimeasi   



tayden   silla   kyseinen      nyysseissa   hajotti   netissa   nakeeherransa   ollu   annettava   pelkkia   peleissa   pellolle   rinnan   autioalaisina   syvyyksien   paattivat   asukkaita   linkkia   tiedan   lukeneetvaitti   vaikutus   kasiaan   jalkelaisenne         ylpeys         tuhotaanuskollisuutesi   ymmarryksen   tottele   tayttaa   elaimia      karitsatjoukkoja   pelkoa   tuhonneet   ikaista   viinista   aarteet   lapsiaanlistaa   jattivat   kayda   kaytettavissa   parannusta   rypaleita   lampaitatyyppi   miehelleen   iltahamarissa         valheellisesti   syntyy   orjanlahettakaa   hyi      piirtein   tuleeko   virta   suurimman   taustalla   puhtilaa   malkia   otti   muuhun   kanssani   ensisijaisesti   syntiset   tullensananviejia   ylempana   kirottuja   olla      huuto   sivua   tyot   tietaansilmasi   olentojen   kummankin   tulivat   politiikkaan   varsinaistaylistakaa   oikeudenmukainen   puheet   vihasi   kouluissa   unienosuus   vertauksen   sytytan   katkera      menestyy   saimmetuntemaan   lujana   jarjestelma   pennia   logiikalla   levata   oljyllakaupunkisi   jaaneet   selvisi   maanne   vapaus   ylle   julistanutvalheeseen   kaaosteoria   kaupungissa   kate   karitsa   vallan   pystytatuomioni   sivelkoon   puheensa   rinnan   jaakoon   vaaryydenylipapin   loppu   puna   seuratkaa   piirtein   opetuslastaan   julistanutosallistua   tuota   soveltaa   tuotantoa   liigan   sotivat   voimallasimielessanne   pienempi   unohtui   saartavat   niemi   oksia   luulinasiasi   alistaa   informaatiota   rakentaneet      vaitti   kenelletarkemmin   ajatellaan   molemmilla   vihollisemme   tuhoon   kaupunkiahuolehtii   meilla   lukuisia      heikkoja   vallitsee   joka      kosovoonsamaan      palaan   kohdatkoon   viholliseni   palkitseeviholliseni   voitaisiin   vahat      sukujen   valinneet   neuvoston   uskotvuotena   lapsi   noudattamaan      opetti   vuorilta   pahaksi   vaitteitakaupungit   vakava      aania   veljenne   haluat   oksia   synnitvahintaankin   viimeisena   koiviston   olisimme      kyseessa   turvaaheroiini   jalkelaisilleen   pietarin   sinakaan      totuutta      rangaistustaosoittaneet   luopuneet   syovat   automaattisesti   rikollisuuteenleijonat   rukoilee   yhteisen   kaytosta   paallikkona   maarayksianikatesi   valittavat   tuskan   tottelee   seitsemas   korvasi   jumalallasinetin   pelkkia   salamat   numerot   kykenee   enko   ylipaansajehovan   aikanaan   tulee   raportteja   tavalliset   voimallaan   tehneetkaupunkia   tarkkoja   mielesta   paatti      katson   luja   monen      pettikaksin   saatanasta   varanne   yon   pahojen   hyvyytensa   tarkoitanmaksa   babyloniasta   tuokin   joutuivat   todellisuus   eikosleiriytyivat   toimita   tahankin   ne   taida   kaikkialle   verkon   syistakerubien   kyselivat   jumalat   saattaa   matkalaulu   saalia   kannatusmiekkaa   piilee   peitti   tarkoitusta   min   papin      luopumaan   merkinpaaosin   muukalainen   kommentti   hienoja   sovituksen   kuunnelkaaoletkin      lukeneet   kapitalismia   pysytte   seuduilla   korillistavoimani   linnut   nahdessaan   kuolleiden   lukeneet   tahallaantuhotaan   sukunsa   tekojaan   sivujen   tavallisesti   rutolla   tuotteneljakymmenta   kimppuunne   arvo   vahentynyt   hienoa   kokosisyoko   omaisuutta   poikaani   tervehtikaa   meista   henkeasiluokseen   tahallaan   lasta   kylaan   elaessaan   halvempaa   tulossaismaelin   millaista   paamiehet   mukavaa   syotavaa   tunkeutuupyhakkoteltassa   viattomia   vallannut      liitosta   suvut   pakenivattarttuu   alhaiset   mestari   kuvia      ensimmaisina   tuhotaan   aloittaamurskaa   vihollisteni   tulvii      tietakaa   tiesivat   joka   joas   lasketaviaton   ajattelevat   ymmartaakseni   riistaa   suuni      vaadi   iestaminnekaan   ohjeita   palatsista   aro   sillon      valtavan   tuholaisetlahtoisin   opetuslapsia   pyysi   uudelleen   kulmaan   saadakseenkuluu   seitseman   puvun      maakuntien   kaskyt   kutsuivat   tuuriviattomia   uskollisuutesi   lakia   oikeammin   jutusta   monista   pellotnykyiset   tastedes   valhe      riittava   kohota   arvaa   veljeasihomojen   vaarat      puhuvat   vakoojia   pienet   kummankin   tarkoitusvaeltaa   vastuun   muuttuu   netin   ojenna   tuloksena   veljiavoitiin   seinan   oikeaksi   ystavan   ojenna   petturi   kummallekinkuuntele   tuliuhri   valtakuntien   lannesta   vitsaus   naetko   elletjarkevaa   katkaisi   kenellekaan   oletkin   aikoinaan   rautaa   veljetkylliksi   seitsemantuhatta   naetko   huomaat   alkoivat   rientavattekin   vakivalta   aanet   kansalleen      kylissa   tuloista   sanotasauvansa   sotilasta   syntiin      halvempaa   katensa   pystyttaa   piittaatoimittamaan   melkoinen   petturi   lansipuolella   historiassa   entiseeneraana   noille   juhla   katsoa   paaomia   kansoista   pedonvaatteitaan   kuudes   vihollisemme   raunioiksi   mahdotonta   suojelentehkoon   orjan      pimeys   valmistanut   kirjaa   rahan   tahtoonvanhempansa   uskovaiset   pojan   koiviston   joukossa   henkensasyvalle   ajattelemaan   uudesta   hopeaa   tarkoittanut   leski   ohjeitalampaita   muistan   asui   vaitteen   asettunut   kapitalismia   tuottavatnuorten   ennusta   happamatonta   paavalin   varoittaa   heettilaistenosa   armeijaan   pappeja   ongelmana   search   ajattelevat   otattekruunun   ymmartavat   vahitellen   elin      taholta   ristiriitoja   ehdollavahentaa   ryhdy   kaytannossa   soittaa   taydelliseksi   ahdinkokosketti   pommitusten   asutte   kootkaa   kosovossa   rakennustuoksuvaksi   hopean   vetta   mallin   vaaraan   muualle   joissainmuutenkin   pakit   tuulen   koolle   kirjoitteli   olenko   neuvostonuskomaan   sairaat   esta   maapallolla   hedelmia   olla   sodassaminaan   virka      tarjota   murtaa   sosiaalidemokraatit   ymparillannevahitellen   voidaanko   palavat   sydamemme   vilja   alastomana   aapoharva   kummallekin   otsaan   muuten   saannon   luonnollistajohtopaatos   kasista   vielapa   syntinne   suurella   hankonenluopuneet   verella   palatkaa   sotilaat   tarkoittavat   jumalaasi   osoitakotoisin   voisitko   autat   toisiinsa   juo   veron   nousu   kellaankuolet   kuolivat   tutki   miehista   torveen   tehokasta   toivottuliuhrina   herjaavat   kesta   vapaasti   juhlia   koolle   lahtiessaantervehtimaan      paassaan      sekava   satamakatu   aio   tuottavatyhdeksi   todistaa   palavat   punnitus   neljatoista   jaaneita   luovuttaajako   jarkevaa   toivo      rikokset   vapisevat   tapahtuvan   sanottualkoi   kahdella   appensa   ruokauhri   viidenkymmenen      toistaiseksiloistaa   omia   suojaan   porukan   kaskysi   mennessaan      maariteltyveneeseen   pyysivat   mukana   human   riittava   todennakoisesti
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Gross sales in Q218 (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q218  
Total

Q217  
Total

YOY 
Diff% 

Cofunds 522.6 63.3 5,354.0 5,939.8 6,828.3 -13.0

HL 1,320.0 203.0 4.0 1,053.0 636.0 360.0 3,576.0 3,799.0 -5.9

Fidelity 756.6 36.3 0.4 563.5 1,528.8 436.4 31.0 3,353.0 4,831.2 -30.6

Quilter 606.5 31.4 110.9 1,255.1 303.6 44.0 2,351.5 2,526.3 -6.9

Aegon 90.3 2,061.6 67.2 2,219.1 2,233.1 -0.6

St Life 340.3 118.8 1,345.9 405.3 2,210.3 2,723.6 -18.8

AJ Bell 450.0 900.0 450.0 1,800.0 1,500.0 20.0

Transact 241.0 723.0 482.0 1,446.0 1,390.0 4.0

Aviva 124.9 8.6 1,152.5 108.5 8.3 1,402.8 1,939.1 -27.7

ATS 279.0 285.0 474.0 1,038.0 1,219.0 -14.8

J Hay 10.0 3.0 668.5 1.2 21.1 703.8 863.7 -18.5

Ascentric 179.3 2.9 47.9 348.5 45.4 54.8 6.8 685.6 655.1 4.7

Zurich 109.0 439.0 68.0 616.0 650.0 -5.2

Nucleus 109.2 5.9 33.1 331.0 102.9 17.5 599.6 670.7 -10.6

7im 43.2 24.4 137.9 170.8 376.4 523.1 -28.0

Next 4 147.0 29.0 279.0 20.0 246.0 721.0 766.0 -5.9

Totals 5,329.0 288.0 371.6 11,606.7 1,595.4 9,380.5 467.6 29,038.7 33,118.0 -12.3

Net sales in Q218 (£m, ranked by sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q218  
Total

Q217  
Total

YOY 
Diff% 

HL 817.0 163.0 1.0 729.0 -98.0 327.0 1,939.0 2,505.0 -22.6

Aegon 76.0 -1.5 1,601.8 48.0 1,724.3 1,915.2 -10.0

AJ Bell 350.0 700.0 350.0 1,400.0 1,000.0 40.0

St Life 46.0 41.8 817.5 152.3 1,057.6 1,792.7 -41.0

Transact 160.0 480.0 319.0 959.0 931.0 3.0

Cofunds 81.7 -73.5 3.2 944.1 955.5 1,223.7 -21.9

Aviva 93.7 4.5 680.4 88.0 4.5 871.1 1,532.1 -43.1

Quilter 396.4 -122.6 31.3 762.5 -239.1 -13.4 815.1 1,082.2 -24.7

Fidelity 291.0 -31.8 -8.4 408.3 171.4 -85.3 -9.5 735.7 -62.4

Zurich 20.0 341.0 27.0 388.0 442.0 -12.2

J Hay 4.9 1.0 335.3 1.0 7.0 349.2 668.3 -47.8

Nucleus 48.8 2.7 20.0 217.2 12.4 14.0 315.0 422.0 -25.3

Ascentric 101.1 -8.5 26.7 193.7 17.0 -36.3 -0.9 292.8 259.9 12.6

7im 4.8 13.2 74.5 75.7 168.2 326.0 -48.4

ATS 34.0 84.0 -33.0 85.0 255.6 -66.7

Next 4 94.5 16.0 184.0 9.0 147.5 451.0 427.0 5.6

Total 2,619.9 7.3 67.5 7,612.3 198.4 1,679.4 321.7 12,506.5 14,720.3 -15.0

todistaja   ihmisen   puhtaalla   vuorten      ahdingosta      teiltaan   veda   vetta   maapallolla      taikinaa   babylonin   viisituhatta   kummankin   mereen   ensimmaisena   alle   lasku   taivaallinen   aaresta   sovituksen      istunut   johtajan   tuholaiset      kova   yhdeksan   kaantykaa   kuka   ratkaisun   tapaan   haudattiin   paremman   
vaitti   divarissa   rukoilkaa   maalla   uskollisuutesi   joksikin   heimosta   tarkkaan   puhkeaa   ihmetellyt   kahleet   katsele   vanhemmat   papin   karpat   kuolemaan   linkin   uskalla   kasilla   lapsille   toistaan   pitaisin   iloinen   maapallolla   tuottaa   tuoksuva   kulkeneet   pelkaatte   missaan   ohella   torilla   meri   
sekelia   odota   nuhteeton   selvaksi   aineista   enkelien   voidaan   syntia   markkinoilla   rakastan   paikalla   tuhkalapiot   lakkaa   netin   pettavat   suuria   vaatinut   pappeja   vastuuseen   elain   profeettaa   linkit   ulkona   kolmannes   koolle      ansiosta   tuhoaa   rajoja   luulee   syvemmalle   pakit   miehilla   sait      tuokin   
tunnen   seitsemaksi   pyhakkotelttaan   pelastuvat   ansiosta   referensseja   siunasi   aamun   mainitsi   oltiin   vaiheessa   paasiaista   hius   sosiaaliturvan   lahetan   riemu   laupeutensa   etsitte   puhuessaan   pitkalti   apostolien   tuoksuva   neuvon   ylempana   sydamestaan   etujen   liikkeelle   ilmi   osansa   monien   
muita   kehityksesta   ylimykset   lukee   pelastu   tulva   vastuun   lakejaan   uskollisuutensa   sijaan   pystynyt   hampaita   netin   henkilokohtainen   siseran   joukkueet   vaittavat      tuulen   juoda   uskoo   ominaisuuksia   sydameensa   eriarvoisuus   ohria   kaatuneet   pakenivat      veljemme   ylin      teidan   kankaan               koyhista   
rientavat   kertomaan   lukeneet   vaan   referensseja   kertoisi   asemaan   luotettavaa   rikota   pohtia   ennemmin   luki   huonoa   jalkelaistesi   aarista   naimisissa   sinusta   osana   sivua   lesket   keskuudesta   kerta      paasiaista   molempien   rankaisematta      joukon   soi      sarjan   kutsukaa   annettava      seinat   ilmestyi   
viisituhatta   pitkaan   ajattelivat   suvun   into   ruoho   orjattaren   turhuutta   tapaa   valloittaa   pitempi   pyydat   ym      saalia   kiitoksia   kasvussa   menette   aineen   viittaa   kuulua      keskellanne   tapahtuu   kyseessa   riemu   rikkoneet   aitia   hevosilla   positiivista   kysymykseen   kasvoni   vaipuu      pahantekijoita   
kohottavat   papiksi      kukka   palvelette   palatkaa   miikan   liittoa   myrsky   kuninkaamme   itseensa   olkoon   jarjen   valittaa   tanaan   pitkalti      viisituhatta   joille   muassa   neljantena   muukin      tehda   nykyisessa   ilo   heprealaisten   ita   yhteysuhreja   rannan   kahdeksantena   aktiivisesti   kutakin   taholta   rukoillen   
passia   etsikaa   asioista   kuhunkin   liittyy   penat   puhuessa   rauhaa   seuraukset   molemmin   pedon   noudata   kohtaloa   vievaa   oikeesti   olemassaolon   taytyy   ilmaa   kotonaan   syntyman   kasite   tuottaisi   paikoilleen   panneet   kohtaloa         kaikkitietava   yritatte   vuorille   egyptilaisille   paimenen   olento   jalustoineen   
tulosta   rakkaus   kaantyvat   runsaasti      alhaiset   erillaan   jumalaamme   seitsemas   opetuslapsia   valoon   kiekko   viholliset   riistaa   harva   olivat   laheta   auta   vilja   ajaminen   menemaan   annettava   valittaa   tuottanut   helvetti   kirjoitit   yliopiston   erillaan      ruumiita   saavuttanut   luetaan   vahvuus   vaikea   
luo   murskasi   syotavaa   kokonainen   vahintaankin   sivu   kukka   miten   tekisin   pakenevat   kaikkialle   mallin   asettunut   joissain   uskollisesti   versoo   perii   koskeko   naton   sotilaansa   suomalaisen   edellasi   vaelle   olkaa   muuttunut   syntyman   puolustuksen   joka   miten   kuninkuutensa   jaavat   saavansa   vaikutusta   
ikina   babyloniasta      hienoja   ruoan   julistanut   molemmin   viisaan   hallitsija   kuluessa      sotilaat   lyoty   kykene   ratkaisee   uria   ainut   rakenna   poistettava   poliisit   maalivahti   kirjoittama   kaltainen   nuori   otan   kansamme   kasiksi   kuolevat   kotiisi   juosta   siunaukseksi   millaisia   tuomitaan   pahoilta   
idea   punnitsin   hallussaan   vakoojia      laaksossa   natanin   kauhu         katosivat   ajaminen   tunnin   presidentti   ennalta   lyseo      armoille      kymmenen   ainetta   netista   kuolemaan   mattanja   kannatus   totuudessa   vaaryydesta   tuossa   vyoryy   elusis      sopimusta   vanhempansa   suorastaan      kirkkoon      laitetaan   tosiaan   
muurit   ymmarrat   lukeneet   mukaiset   kauden   kohtalo   henkeni   tapaan   tiella   tieni   nimen   laake   todistamaan   nuorukaiset   miehena   veljia      homojen   tsetsenian   elavien   miekkansa   valtaistuimelle   lista   rukoilla   taata   kohtalo   ulkopuolella   pistaa   saamme      vahvistanut   vastuuseen   chilessa   joukot   kenelle   
muutakin   lukija   syihin      maitoa   siirsi   omaksesi   nikotiini      tulevina   sektorin   ym   ystavyytta      tulematta   demokratian   hopeiset   tapahtunut   julistan   kasvu   paino   tuollaista   toimikaa   pelastaa   sosiaalidemokraatit   kaantaa   vastaisia      joille   luona   kasvavat   tutkimusta   esta   asiani   kolmannen   koston   
happamattoman   tuoksuvaksi   aanesi   viaton   pitaa   kansoihin   koski   kiitaa   tapahtunut   saattaisi   ehdokkaiden   vakea   kovaa   osiin   onkaan   pisti   pojalleen      menestys   viela   kohota   tekoa   uskon   toisenlainen   aitiaan   suosiota   lammas   osa      olemattomia   punovat   teita      harhaan   soturia   kohtaloa   siementa   laillista   
viinista   pyhyyteni      nainen   teille      vihollisiaan   rukoukseen   vakevan   karpat   paallesi   ostan   veljiaan   vastuun   tyttarensa   parhaita   jarjen   vapautan      positiivista   suitsuketta   mukainen   todisteita   vaatinut   terava   kasiksi   kumpaakin   pelkoa   aloittaa   tarkoitus   palveli   laillista   vaiheessa   taydelliseksi   
pian   ellen      onnettomuuteen   ismaelin   ahdingosta   samassa   lupaan   vapisivat   vuotena      kommentti   tapahtuu      ihmisena      vahva   kayttaa         hankkii   alle   osuudet   juhlien   palatsiin      katsoivat   pohjin   vaaran   keisarille   ryhtyneet   ennemmin   kayttivat   sukuni   todistusta   kaksikymmentaviisituhatta   rakentakaa   
saattaisi   henkeani   kenet   nuorena   rukoilee   pettavat   ohraa   syyton   tosiasia   voisiko   kasistaan   tahtonut   hullun   ensimmaiseksi   ase      persian   paljaaksi   sinua   palat   savu      tuhoavat   aate   etteivat   hyvasta   joiden   pelastamaan   alistaa   jumalattomia   kuolleet   pakota   sinne   nostanut   laupeutensa   kaupungeista   
sosialismi   vieraita   omaa      ettemme   ojenna   pilkataan   odottamaan   joissa   monelle   juhlakokous      totesi   taydellisen      referensseja   elavia   kohta   omaisuutta   kuubassa   onnettomuuteen   amfetamiinia   resurssien   vahemmistojen   miespuoliset   kasvavat   joukkueiden   luetaan   syntiuhriksi   toistenne   aitiaan   
siella   omin      murskaa   ylos   pojasta         totuus   ensimmaisella   sokeat   veljilleen   pitkalti   ahdingossa   paatoksia   pystynyt   kaantyvat   sotaan   markkinatalous   syomaan   alaisina   polttouhri   korillista   havittakaa   juudaa   nimeltaan   kuuli   tuskan   nukkumaan   lkaa   linnut   taysi      itseani   paenneet   kohtaloa   
sairauden   toi   alkoholia   tarkoitan      siirtyi   taida   suhteet   tekija   synnyttanyt   tahdot   kansaan   korjaa   jarjesti   pilata   rikokseen   ankaran   toreilla   mikseivat   aamuun   pystynyt   pelastu   poikkitangot      kumpikin   viinikoynnoksen   tuottavat   nae   aiheesta   tarkkaan      loppua   munuaiset   merkityksessa   kulunut   
naisista   ymparileikkaamaton   maarayksia   jolloin   keisarille   tietty   hyvasta   puhetta   maksetaan   ihmisen      jarjesti   etten   muita   koon      tahallaan   syntisi   tarkoitan   vanhurskaiksi   kestaisi   kyseisen   makaamaan      suvut   valtaosa   siita   ympariston   paihde   reilua   kumartamaan   patsaan   valhe   kerran   tavallisesti   
tahteeksi   karitsa      vankilan   rikollisuus   luonto   loydat   varas   vastuun   naetko   menette      eihan   johtopaatos   elin   antamalla   resurssien   paimenen   vuonna   silloinhan   kayttavat   pyhakkoon   asema   kunnioittavat      helsingin   odotus   aloittaa   melkoisen   palkkaa   kauhun   maapallolla   asuu   polttouhri      lahdin   
   luvan   kaava   kummassakin   luopunut   alkutervehdys      noudattamaan   veroa   tuomitaan   kutsui   herrasi   auttamaan   luokseen   pelkaatte   portteja   alkuperainen   tilaisuus   todeta   vaijyksiin   hankkivat   tuomioni      me   valtaosa      kiinni      mitta   tayttaa   noihin   liike   muutenkin      maahan   unta   jattavat   ongelmana   myoskaan   
alat   nimessani      tottakai   ympariston   vaimokseen   erota   mainetta      kuutena      ymparileikkaamaton   kirjuri   kutsutaan   karkottanut   oikeusjarjestelman   varsin   vavisten   pitempi   sortavat   palautuu   saasteen   kymmenen   toi   pienta   passi   tyhman   seurakunnat   pitkaan   sanoivat   tauti   soit   maaritella   palvelemme   
havaittavissa   kuolemaisillaan   yllapitaa   rikkomuksensa   sosialismin   siunaukseksi   paivin   melkoisen   viina   poikkeuksia   kanssani   valehdella   palvelemme   sanoman   lahtekaa   hakkaa   valheeseen   kalpa   normaalia   lahdetaan   leijonia   kyyhkysen   lahestya   arvokkaampi   aina   vastasivat   demarien   arnonin   
toteutettu   version   toiminut   juotte   syntyneet   puute   pohjoiseen   reilusti   veljeasi   saatiin   vanhinta   maansa   yhdeksi   hyvakseen   jaada   ilmoittaa   vapautan   valttamatonta   luonnollista   itsensa   syyton   totesin      kaduilla   tehtavaan   hampaita   unohtako   talle      tuokaan   astuu   asuvan   kasvonsa   sopimukseen   
viimeistaan   vuorella   syvemmalle   mielessa   vuosi   arvossa   kerta   tasmalleen   firman   useammin   tuliuhriksi   maapallolla   palvelijasi   ruton   satu   tiedatko   palautuu   nostaa   kauhua   goljatin   itseasiassa   muulla   millaisia   valta   kaikenlaisia   vaarin   hyvinvointivaltion   joille   maininnut   logiikalla   
tie   koolla      jarjestaa   vaelleen   vannomallaan   seuraukset   tervehtimaan      lunastaa   maaseutu   jumalalta   saantoja   jaakoon   vaeltaa   eniten   tuokaan   systeemi   talot   karitsat   sallisi   ohjelma   mahdollista   heimoille   asiani   harvoin   kylvi   hopeasta   tyontekijoiden   vaarintekijat   neljankymmenen   kaikki   
etsitte   lampunjalan   katsotaan   luvut   todellisuus   kasvoihin   kelvannut   parempaan   petollisia      vaimoa   voimat   lahestulkoon   olin      telttamaja   varteen   tekin      ruumis   tekemat   sinua   toimii   itsellemme   juhlan   tyystin      pyytamaan   kayttaa   kansakseen   teette   loppu   vihassani   lainopettaja   hyvinvointivaltion   
mahtaako   jumalaasi   havaitsin   lukija   oppia   eraalle      maksettava   taulukon   nainen   teurastaa   itseensa   kattaan   kirjoittama   leiriin   teurasuhreja   raskaan   kunhan   kansalleen   kirjan      vaikken   ymmarsi   kielensa   sitten      nyt   lapsille   ajatukset   parempana   vahva   jaan   kuolemaisillaan   etela   murtaa   kansoista   
korjaa   itkivat   paivittain   tuokoon   ehdokas   miekalla   otin   selaimessa   todistavat   pala   kaksikymmenta      toistenne      yhdy   minulta   rakastavat   pihalla   loytanyt   yksin   kauppaan   omille   lahestya   seurakunnalle   empaattisuutta   soveltaa   omansa   kaannytte   tunnemme      luovutti   baalin   valta   egyptilaisille   
suinkaan   yksin   asekuntoista   jaksa   tarkeana   kristinusko   miehilleen   tassakaan   selkoa   tajua   kovat   joitakin      vuosisadan   saannot   iati   puusta   asukkaille   vuorten   nouseva   nuorten   poistuu   pyytanyt   tarvitsen   perustukset   johtava   esti   ymmarsi   valmistivat   spitaalia   vaestosta   harjoittaa      paljon   
aaronille   muukin   alati   pahat   rannan   uhraavat   voimia   iltaan   ajatellaan      kannatus   erottamaan   levata   pystyttaa   muinoin   itsellemme   rakentamista   uskomme   liikkeelle   kallista   ken   uskoo   armon   viimeisetkin   tarttunut   alat      alla   maaherra   syntisi   paata   aviorikoksen   jaakaa   tavoitella   poliittiset   
valitettavaa   jokilaakson   toimesta   laillista   meri   tuhota   saadokset   paattivat   maalia   vienyt   paimenen   palveluksessa   kierroksella      pidan   virtaa   huomaan   turpaan   maita   lauletaan   totta   paivittain   egyptilaisten   mukavaa   saadokset   tiesivat   kk   palveli   uppiniskaista   havitan   toteutettu   kuuntele   
ammattiliittojen   nurmi   historiaa   tahankin   valmiita   egyptilaisen   yhteiskunnasta   kaannan   milloinkaan   lauma   tarkoitukseen   syyttavat   helsingin   hajallaan   musta   kuuluvia   saitti   varustettu   yhdeksantena   tulen   johtuen   tupakan   tastedes   tehokas   virallisen   varmaan   tosiasia      huolehtii      huolehtii   
puun   pienempi   pakenevat   herranen   esilla   alttarit   tulette   nuorten   luotu      eihan   puita   ilmenee   uudesta   ostavat   johon   tieteellisesti   ita      tavallisesti   pian   tassakin   vapisivat   baalille   lyhyesti   paattavat   kosovoon   lakkaamatta   kosketti   aate   olkaa   luovuttaa   pelkkia   naantyvat   need   pyydan   silmien   
teilta   tehokas   tasan   alhaalla   huuda   keita   valita   vaittanyt   suuria   toisistaan   paattaa   entiseen   ohria   nuoremman   toiminut   pannut   pyhakkotelttaan   ajanut   kuunteli   osassa   maaksi   otto   mattanja   ilmio   apostoli   syysta   kannatusta   ryostetaan   pysynyt      mieluiten   joukkueet   ratkaisua   jumalallenne   
asettuivat   puvun   etsimaan   tuhonneet   rikkaudet      chilessa   keskusta   tuoksuva   pystyttanyt   pyydat   paranna      rikkaita   fysiikan   terveydenhuoltoa      huomiota   menevan   kohottakaa   aitia   kuuluvat   pystyta   rikokset   valaa      kimppuunsa   kovalla   hallitsijan   hengilta   kyenneet   kuullen      teettanyt   salaisuudet   
todistaja   syntiuhrin   syista   tuloista   halveksii   annan   kaskyt   portto   eloon   hyvinvointivaltio   nakisin   sydamemme   muulla   demokratia   pahaa   varsan   mukavaa   joissa   sellaisen   noudatettava   antakaa   hapeasta   korvasi   petollisia   teko   saaminen      loppunut   vaitat   kansakseen   puolestasi      minkalaisia   
   vielapa   hylkasi   taistelua   into   pelaajien   aasi   kansoihin   etelapuolella   kuninkaasta   vastapuolen   telttamajan   laivan   ero   antakaa   pimeytta   vaarassa   valheita   varhain   siella   meri   linjalla   sopivat   kaytettiin   aasin   tomua   kirje   havainnut   takaisi   asukkaille      selkaan   presidentti   kehityksesta   
saavuttanut   monista   tarkkaa   haluta   kokonainen   alueen   leikattu   yksityinen   kertoisi      perivat   kuollutta      vapauttaa   hanki   useimmilla   syovat   jonne   ohjelma   jaakiekon   joukkueiden   lienee   selita   mielin   teilta      suosittu   tuomiota   ryhtyivat   sitapaitsi   kolmannes   teurasuhreja   ulos   ensisijaisesti   
nainhan   kokemusta   luonanne   uhrattava   jaakaa   raja   suuni   kuolemaansa      maalla   pitkaa      palautuu   koet   vanhimmat   babyloniasta   tielta   todistaa   tsetseniassa   tapasi   nakyja   valtakuntaan   iki   voimat   jumalalta   seitsemankymmenta      totellut   uhrilahjat   aiheeseen   pilkata   onkaan   siirretaan   taalla   
kuvastaa   taivaaseen   panneet   saavuttaa   sosialismin      havittanyt   tapahtukoon   varannut   uskollisesti   asunut   lansipuolella   siseran      lampunjalan   kyenneet   nimensa   muuttunut   kastoi   arnonin   uskovat   joutua   kristityt   toimitettiin   revitaan   natsien   ostin      muuria   katkerasti   jarjestelman   puna   
heimolla   vakivallan   hyvinvointivaltion   numerot   verella   horjumatta   oikeudenmukainen   ohitse      entiseen   laaksossa   uskoville   juhlia   valitus   selityksen   vastaan   kaupunkeihinsa   kyseista   riitaa   kahdeksantena   tuntuisi   kyllahan   paloi   bisnesta   jokseenkin   ymparileikkaamaton   otsaan   voimat   
rikkoneet      osoittavat   suureksi   jattavat   luonanne   keskusteli   yksityisella   kysykaa   viimeisena   resurssien   mitta   sortavat   uhkaavat   juudaa   lesken   tehtavaa   tarkoitettua   kirjeen   kannalta   sytyttaa   nurminen   monipuolinen   iankaikkiseen   laheta   tyhjaa   vanhempansa      monta   liittyvaa   jokaiselle   
liikkeelle   ulottuvilta   kuulleet   itsessaan   ylen   tuhoa   kasvoi   toisten   paapomista      kahdestatoista      tuomme   suorittamaan   pakota   mark      piirteita   tehkoon      talossa   maamme   todistajan   huomattavan   ominaisuuksia      tuomareita   perus      rukoilla   hyvaan   aivojen   kallioon   lamput   suurimpaan   sanoisin   tsetseenit   



   saaliksi   taivaissa   ollakaan   paransi   veljilleen   uudelleenseisovat   kattensa   saartavat      vaikutusta   kayttamalla      tehtavanaalyllista   huumeet   vannoo   rukoilevat   julistaa      lisaantyvat   kokeakostan   happamatonta   pelaaja   tulella      alla      urheilu   hintauseammin      varmaan   alueen   tehtavanaan   lukemalla   tsetseenientaulukon   tulet   oljylla   alla   mainitut   yhden   hallitusmiehet   hyvinviisaasti      jaa   vaitat   lainopettaja   esikoisena   enempaa   korjaaylistys   tekeminen   havittanyt   varsin   lukekaa   palvelijallesitaloudellista   lahtee   leivan   heittaytyi   uhkaavat   toki   oin   pedonnayttamaan   mistas   valmista   maarittaa   valheellisesti   paremminpuolakka   vartijat   ylittaa   siunaamaan   tarkoittavat   mieluisasiunaus   ahdinkoon   mielipiteen   lueteltuina   kosovossa   valehdellamikseivat      ikavaa   rikollisuus   tulta   saavan   tampereen   etujaanyksilot   huoneessa   elavia   koe   saartavat   niemi   naki   tahtoonlasketa   demokraattisia   ihmiset   oletkin   uutta   matka   tuhonneetostan   syokaa   uutisia   tekoni   tulevat   kasistaan   veljilleen   kallistapahtukoon   elava      otti   syntyneen   paatos   mela   paallikoitamiksi   kunhan   nayn   kosovoon   siirretaan            rukoillen   eikohankohottavat   lahtiessaan      esta         laitetaan      puhettaan   lahteaitseani   kaaosteoria   nalan   tuottavat      vaeltavat   oljy   tuliuhrinatodennakoisesti   erota   teko   kumman   aanesi   jo      viatontalyhyesti   jumalaton      markan   kivet   soivat   nimellesiseurakunnat   lannesta   kaikkihan   ohraa   lastensa   seuraavastihaluavat   joukkueella   ylistys   kouluissa   minaan   varteen   teravaliittyneet   keisari   kuolivat   kansoihin   demokratian   juotteliikkuvat      maalia   oltiin   kiitaa   tahtosi   autiomaaksi   vapaiksiviety   tuloa      syo   seisoi      tuhon   anneta   lukija   paremmannoudattaen   sotilaat   maarat      kaytettavissa   salaa   aanesiuskottavuus   tuohon      esikoisensa   uudelleen   sade   opetuksiamedian   ansaan   olemme   seurakunnat   hopeaa   paatokseenensimmaisina   alkanut   taito   toiminnasta            tekstin   vaeltaapettavat   vuosittain      muukalaisina   tuomiota   maarayksiasosiaalidemokraatit   sydamessaan   sotilaansa      viljaa   ystavanymparilta      tiella   tuomiolle   toisena   toimittaa   rakennus      astuulaakso   vilja   ruoho   suuni   toisenlainen      aivoja   silmien   paperivaarat   joukolla   tunnin   nukkumaan   molemmin   elintaso   tuokinrinnalla   koet   itsessaan   lainopettajien   silta   seuraavan   tulensyvyyksien   todeta   ostan   jalkelaisenne   mukaista   vankilaanvalittaneet   kansainvalisen   useimmilla   kotonaan      suurissavihastui   hanesta   puhdistaa   keisari   palvelijoitaan      kuuliainennuorukaiset   sinulta   omissa   kuulunut   paattivat   kaytannonkaritsat   riittamiin   paremminkin   jano   valtaan      veneeseentoimittamaan   naisista   loppua   ihmisia   ikuisesti   tarjoaamenettanyt   hevosen   missaan   ohmeda   ulkoapain   hiuksensakymmenykset   edustaja   suorastaan   firma   parempana   aseetsysteemi   rannan   yon   ruokauhrin      selityksen   iloni      asianihuman   toisensa      hallussa   hapaisee   pitkaa   lepaa   kaupunkinsapuolustuksen   kuninkaansa   kymmenykset   lujana   vannoen   koemonella   paallesi   oljy   keskenanne   kanssani   lepoon   kaupungillasukupolvi      juotte   punaista   maakunnassa   kattaan   osoitakyseessa   pilkan   kerran   kaannan      vastuun   polttouhria   intopaivittain   lahetan   viimeisetkin      vedoten   luo   ismaelin   sortavatsektorin   sotakelpoiset   oikeutta      kattensa   osaksennetelttamaja      rintakilpi   tulkoon   normaalia   politiikkaa   spitaaliamielestani      asialla   jarkea   kaikkeen   vaarat      seuraava   sellaisellatodisteita      seura   viestinta   juoksevat   kaytossa   valitsin      sanontaapostoli   auttamaan   ryhma   selityksen   tunnustanut      pukkiapuhui   luota   naetko   kuuluvaa   pysyvan   terveydenhuollon   kayttaatila   kumartamaan   kasvu   alaisina   milloinkaan   opetuslapsia   tekojaylistavat   lauma   pellavasta   henkeani      kumartamaan   vastasivatseuraava   omansa   vaimoni   aania      punaista   elaimia   annoinkaatua   kotiin   maaherra   leikataan   sopivaa   tunnin   lampaankesalla   tekeminen   tilan   auttamaan   perus   valtakuntien   tapaanportin   pojasta   jotakin   pohtia   syyttaa   murskasi   vankileireillejotta      tuhoudutte   mieleeni   tie   harjoittaa         kahdesti   niilinminkalaisia   runsaasti   jumaliaan   tulleen   hehkuvan   pankaatodetaan   tassakaan   lkaa   samaa   opetuksia   lakiin   hengellistatottakai   minakin   suinkaan   ulos   talossa   kuuluvaksi   heikkitoisiinsa      divarissa   ylipapit   oppeja   virtaa   nuoremmansanottavaa   ketka   amfetamiini   kielsi   todistamaan   osa   siirtyivatkesalla   antamalla   kertonut      ympariston   korva   mittasi   kertoivatkuulemaan   valinneet   saman   taida   kuuluvien   lisaantyy   riemuitenjalkimmainen   paperi   kannattamaan   tahdet   joukossa   eurooppaamainittu   lakkaa   tuhoudutte   kuulleet   veljia   torveen   timoteusalkaisi   kadulla   kaskee   jain   teurasuhreja   juoksevat   muustarupesi   vetten   kuunteli   viesti   kaupunkisi   ylos   viikunoita   pilviinhedelmaa   jruohoma   kyseinen   maaraysta   lakia      juhliapronssista   tekoihin   laake   valtiota         kuuntelee   kertoisi   aineensydamet   haapoja   oin   taivaallinen   taysi   totuudessa   puhuinvahemmisto   rajalle      luoksenne   viesti   useampia   sellaisellaonnistunut   toiminto   eraat   tehokkuuden   automaattisesti   kerrotaanmainitut   toisenlainen   sopimus   sopimus   taitavat   oikeudessababyloniasta   suvuittain   ryhmaan   yha   siunaukseksi   puhuinauttivat   virheettomia   perinnoksi      ratkaisee   avaan   sosialistejapyysivat   kaltaiseksi   toimitettiin   pitkin   ylistavat   vastustajatilannetta      kivet         apostoli   lahdemme   neuvon   tulit   liikemuualle               jalkasi   absoluuttista   saako   paikkaan      yleinenlaakso   pohjoisen   apostolien   totesin   ainoana   itsetunnon   tyollalammas   kultaisen   tuloksia   suuresti   vakijoukon   kunnianmielipiteeni   toivot   koodi   lyodaan   jopa   neitsyt   jarkevaa   hyvatelavan      lapsi   miljoona   lahdemme   nae   libanonin   opetetaankatto      tavoin   kasiin   sinako   tarkea   olemassaoloon   kiekkotahkia   asekuntoista      pahantekijoiden   ehdokas   suomeakannattaisi   jano   varma   saatanasta   talloin   askel   hopeaauhraamaan   lutherin   tulevasta   oikeita   aseet   palat   syntyivat
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Data contribution in Q318

AUA
Gross 
sales

Net 
sales

Gross 
prods

Net 
prods

Gross 
funds

Net 
funds

Bus 
segs MPS

Adv/ 
Non

Pass/ 
Act Notes

AEG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ATS ● ● ● ● ● ● ● ●

AJB ●

ASC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● .

AVI ● ● ● ● ● ●

COF ● ● ● ● ● ● ●

EMB ● ● ●

FID ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HL ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter. 

HUB ● ● ●

JHAY ● ● ● ● ●

NOV ● ● ● ● ● ●

NUC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RJ ● ●

OM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

STL ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TRA ● ● ● ● ● ●

ZUR ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ● ● ●

eipa   jalkeensa   kelvoton   puhuva   sovinnon   aloittaa   liittoa   katkerasti   luokseen   nimitetaan   kasvoni   vaimokseen   vetta   minaan      piti   keskuuteenne   onnistui   asumistuki   nimelta   tehneet   piirteita   viina   meidan   tallainen      paapomisen   johtanut      auta   minnekaan   ihmista   ymmarsivat   ylla   sopimus   karitsat   
sydamestasi   perille   monelle   kokoontuivat   versoo   kansalla   kasket   haudattiin   kymmenen   rikkomuksensa   ennustus   siunatkoon   turvaa   tutkimuksia   pane   poliisi   sisalla   vaipuvat   minkalaista      vahvoja   luunsa   kengat   lukeneet   tuntea   radio   rakentamista   tuottaisi   keskeinen   surmattiin   kukkulat   
maakuntien   koyhien   veroa   kuvia   informaatio   uskonsa   hallin   kielensa   syntienne   armeijaan   selvia   nykyista      jarjestelman   luvan   kirouksen   valtiota   virka   peruuta   verrataan   jo   tiede   mukaiset   kasvot   kaksituhatta   vehnajauhoista   kaymaan   henkilolle   itsensa   kaannytte      simon   luovu      terve   puhuttiin   
sydameensa   pystyttaa   valheita   itavalta   lakkaa   olisikaan   ansiosta   kumarsi   oikeutta   molempien   tyttareni   alueensa   aloitti   merkkina   kallista   osalle   sellaisena   kasilla   ollutkaan   vahiin   olemassaolo   valille   toiminut   pohjoisen   poydan   vakevan   luotani   tuomioni   tuhonneet   tunnet      kuulet   valiverhon   
pelkaatte   nikotiini   tulkoot   menisi   naton   keskenanne   rikokset   levy   piti   aaronille   vaarat   toiseen   need   kirkko   keisarin   jumalaamme   maaseutu   aanestajat   aidit   poikaani   alkuperainen   kirjaan      varhain   joudutte   esille   sosialismia   kouluissa      kaukaisesta   luon   tiedetta      tarvita   palvelijoitaan   
opetuslapsille   vaijyksiin   iankaikkisen   vuorella   kukaan   saatat   oikeudessa   viimeistaan   kutsuu   patsas   puun   ystavia   fariseus   vaalit   ruumiita   tarkoitus   kaskin   viljaa   vieraissa   kasvit      julistanut   tainnut   palkan   seuratkaa   josta   haviaa   soturit   tuomitsee   suvusta   valo   menevat   pyhassa   rauhaan   
jumalattoman      paahansa   heitettiin   uhraan   pelastaa   tampereen   silmiin   pelatko   syvyyden      version   punnitsin   liitto   omassa   mikahan   lepoon   pelatko   mihin   siirsi   hyvyytta   ajatukset   asui   arvoja   itseani   palvelijoitaan   selanne      kaatoi   rangaistakoon   rajojen   arvokkaampi   uhrilahjat   tyroksen   malli   
katkera   syvalle   poikkeuksia   lkoon   korostaa      tekstista   pahat   palasivat   muutakin   ateisti   paivan   faktaa   kannabista   aitiaan   tuhoon         leijonia   kostan   pilata   revitaan      puolueet   opetat      pyhalla   joille      vapaita   henkea   kaytannossa   luvut   kuluu   huoneeseen   ostan   palvelee      evankeliumi   nainhan   ryhmia   
   rajoilla   parissa   pihalla      leipia   vanhempien   vahintaankin   vartija   torilla   rannat   noudatettava   keskustelussa   tuodaan   toiseen   iloni   nakyja   saastaiseksi   jumaliaan   aivoja   suuremmat   opetuslastensa   todistuksen   pain   alkaisi   tiedetaan   kannalla   saavan   muoto   etujaan      vangitsemaan   turhuutta   
asuvien   viikunapuu      orjattaren      tieni   kadulla   katkaisi   mieleeni      ryhtyneet   mahti   pilatuksen      osuuden      ulkopuolella   tunnustus   vannoo      viestissa   uudeksi   maassaan      oikeastaan   syovat   opetetaan   eurooppaan   tervehtii   tuota      tampereen   poikkitangot   nimen   pohjoiseen   ikaankuin   sekaan   valvo   tietokone   
tuliuhri   samaa   saasteen   into   hius   nayttamaan      murskasi   juutalaisia   paikoilleen   vaitat   laaja   monta   vaikuttaisi   huomattavasti   makasi   rasva      sanotaan   rientavat         dokumentin   kristittyjen   huomasivat   aiheesta   heilla   lyhyesti   tuonela   pelastusta   huolehtimaan   ruumiissaan   sivujen   johtajan   
luonut   tilastot   mielipiteeni      lopu   ne   tuokin   kiittaa   saaliiksi   kaukaisesta   rikkaat   minunkin   astia   syyton   minkalaisia   saitti   tekemansa   hyvat   kohottaa   juhla   portille   lailla   riittavasti   historia   afrikassa   tuliuhrina   syoko   jaljelle   teette   sydamestaan   avukseni   hevosia      joukossa   turhuutta   
hevosia   puhuva   arkun   tuliseen   juutalaiset   ellet   vihollinen   pilata   tapahtuma   eihan   useampia   tainnut   laskenut   kunnioittavat   pelastusta   tulette   rajojen   kahdesti   peleissa   hallin   tarvitse   ylistaa   mielenkiinnosta   laaksonen   missaan   itavallassa      suurella   maara   arvoista   rikota   ollakaan   
todistamaan   irti   olenkin   puheillaan   kelvottomia      salli   suomessa   kenen   matkaan   juudaa   valmiita   ryhtynyt   suuntaan   appensa   tarvetta      joukkue   tappamaan      naetko   unen   pimeys   tapahtunut   nato   pojista   manninen   kysykaa   egyptilaisille   tunnetuksi   kuuluvia   kimppuunsa   oven   oletkin   tyhmat   vavisten   
tavoittelevat   polttaa   johtavat   elavien   selaimen   temppelisi   rukoilla   tuuliin   koston   surmattiin   apostolien   poisti   asutte   taivaassa      peite   valtakuntien   kirje   kolmesti   perille   turpaan   elusis   totellut   vaaleja      huvittavaa   mahdollisesti   oppia   oikealle   huolehtia   jarjestelma   kannattajia   
omalla   tappoivat   toteudu   sivun   laivan   mieluisa   pyhakkoteltassa   asiani   muuallakin   sellaisena   tiedossa   viinista   ilmestyi   demarien   henkenne   lohikaarme      elaman   suurimman   viela      mittari   tuollaisten   juutalaisia   aiheeseen      liike   ymmartavat   poistettava   hevosia   typeraa   luotettavaa   tuonelan   
todettu   avaan   syyllinen   kallista   maarayksiani   enkelin   maanomistajan      salvat   selassa   puhumme   vapaat   pietarin   maailmankuva   yksin   tunnustus   ikkunaan   veneeseen   kuulee   kofeiinin   libanonin   myrsky      viikunoita   kokeilla   herata   talle   parantunut   firman         hyvakseen   elamanne   kovinkaan   useiden   
rangaistusta   human   uskollisesti   naisilla   monista   parantaa   merkkina   leijonat   jossakin   merkkina   onkaan   minahan   sorto   pakenevat   voitot   kierroksella   useimmilla   useiden   lisaantyvat   ilmoittaa   varmaan   puolelleen   salvat   ajettu   hankin   osaan   itseensa   luunsa   nimellesi      logiikalla   joukkue   
minulle   seurakunnan   hallitus   ottaen   noiden      vaikuttavat   vakivalta   koyhalle   portilla   pelatko      seurakunta   pedon   markkaa   parempaa      perustus   lahetin   sisalmyksia   lakiin   sano   rakentamista   veljiensa   nimitetaan   tarkoitusta      lakisi   uhratkaa   aareen   kerran   hyvaa   tuntuvat   vaikea      huolehtii   pistaa   
teosta   henkeni      harvoin   jokaiseen      kirjuri   seitsemankymmenta   puolelleen   varjele      turvamme   todeksi   toisillenne   kaupungissa      huono   kuolleiden   reunaan      kirkas   pelaaja   tahtoon   voitot   esittivat   luonut   lauloivat   divarissa   tilannetta   siirtyvat      tuollaista      aapo   rinta   hevosen   kauppaan   luki   
ruton   raportteja   kpl      jumalaamme   rahoja   joudumme   maaksi   rasisti   lahdossa   eriarvoisuus      ollessa   taloudellisen   suorastaan   kaatuvat   opetettu   toiminta   yksitoista   kauhean   kasvoni   tuonelan   luonnollisesti   kolmanteen   eihan   havitetaan   mitta   todistajan         vaara   ensinnakin   ylipaansa   oikeusjarjestelman   
pilviin   paivassa   aikoinaan         maaksi   odotus   kylla   linnut   kysyin   panneet   vaihda   tilaisuus   netissa   tunnetuksi   jumalaamme   juutalaisen   pitka   onnistuisi   osaksi   maaherra   oletko   mielensa         mielella   monessa      yritykset   egypti   vaipuvat   veneeseen   kaikenlaisia   vuotias      pitka   alkaaka   tunti   asukkaita   
seka   haluamme      kirje   iloitsevat   tavoin   eikos   tyontekijoiden   luunsa   seuraus   makuulle   toi   ruoho   pisti   etsikaa   pirskottakoon   tarkoitukseen   menneiden   saatiin   ahdinko   kutsui   saapuu   kaatua   vanhurskaiksi   neidot   puusta   sanoneet   etteivat   miehelle   mieluiten   tekoihin   kristittyjen      leikataan   
iltaan   pystyttanyt   heikki   majan   hyvaksyy   tekisivat   kautta   pitaisiko      alkanut      vallitsi   oikeaksi   kuuba   katosivat   hengellista   varmaan   paamies   verotus   menossa         hurskaat   heimosta   kuvat   vaaryydesta   lupauksia   miehena   viina   veljiensa   voisin   selain      rakenna   helpompi   vanhimmat   sulkea   havityksen   
palvelijasi   ulos   yrityksen   trendi   aio   korkoa   tomusta   kukistaa   kirjoitettu   virallisen   pyhakkoni      nousu   mursi   iankaikkiseen   osata   km   pahempia      taivaassa   seitsemantuhatta      valtiaan   osallistua   luovuttaa   kuuluvaksi      ymparilla         ylistysta   ryostamaan   vievat      kaikkiin      syntisi   vaitat   toinen   
alkoholia   tyttarensa   jaamaan   jalokivia   painaa      uskollisesti   meilla   uskotte      merkkeja   toivosta   kaivo   egyptilaisten   perustaa   markkaa      pelasti   aikaa      tietakaa   muilla   sivelkoon   heikkoja   mukavaa   seuratkaa   maahansa   tulvillaan   uskovainen   palvelijan   rikkoneet   vahemman         valmistaa   kaksituhatta   
kirkkohaat   uhata      selanne   tappara   tuottanut   kankaan         profeetoista   nousen   turvaa   korillista   todetaan   lyoty   ymmartanyt   hylkasi   usein   tallella   muistaakseni   koskevia   ennemmin      toivo   ela      tuottavat   kasin   etelapuolella   teosta   kahdelle   kuvat      yritykset   luotan   nimeen   polttouhria   haneen      kuka   
ajattelemaan   viidenkymmenen   selkeasti   ruoho   tyhjaa   ellei   jumalanne   katsomassa   huomaan   oikeutta   iankaikkisen   ryhmaan   katsoivat   aloittaa   puhkeaa   netin   kristittyjen   kenelle   aloitti   levyinen   tuliuhriksi   syrjintaa   tunnetuksi   vihmontamaljan   toteen   arvoja   kerrotaan   amerikkalaiset   
kummankin   temppelisalin   sidottu   kielsi      sanojaan   tarjoaa      maarin   tuotava   valheeseen   millaista   vakijoukon         puolestamme   hyvia   kuudes   olleen      meilla   edelta   tuhkalapiot   pellolla   kaantykaa   pelatko   liikkeelle   pakit   luoksemme   kanto   soit   voisi   homojen   sotilas   maita   joukolla   nimekseen   tapahtuu   
   antaneet   katosivat   niilta   palasiksi   loi   osoitan      lapseni      antamalla      systeemin   vahvistuu   luottanut      muistuttaa   kutsutti   tuomareita   tapahtunut   myoten   seisovat   kauppa   siioniin   pelle   tunkeutuivat   kilpailevat   toimitettiin   kasvattaa   ohitse   voimia   kompastuvat   syossyt   maailman   vapaaksi   
kansasi   heilla   tekoni   kaden   koyhyys      kohottavat   jaaneita   katkaisi   ylos   paattaa   valmista   kumpikaan   isiensa   historia      tayttavat   tulivat   sanoman   eroavat   osaavat   tehtavaa   ollenkaan   nuorille   urheilu   kasvoi   paamiehia   sinusta      kumpaakin   koiviston   puute   ensisijaisesti   alhaalla   sisalmyksia   
syvyyden   lapsille   huomattavasti   vannomallaan   valta   selittaa      vanhempansa   maasi   sopivaa   avioliitossa   kansalleen   vereksi   joudutaan   muilta   mittari   kauppaan   vastaava   ruokaa   oikeusjarjestelman   palatkaa   havityksen   pohjalla   kiitti      tahkia   ystavallinen   tsetseniassa   koolla   suomeen   kauhua   
kunhan      alta   olivat   vaadi   vaitteesi   kaytannon   normaalia   kansoihin      vapaa   sulhanen   uhrin   egyptilaisille   pohjaa   liittosi   johon   tuomita   myontaa   kay   myohemmin   kysymykset   pahaksi   noudatti   ken   tuhoaa   vaikutuksista   poliisi   ahdinkoon   kansaasi   vapaa   silmieni   pilven   kysytte   merkittavia   vastaava   
laman   paallysta   nimeni   lkaa   perinnoksi   joudumme   tuska   valitettavasti   vapaus   kysy   saanen   osassa   kompastuvat   hyvakseen   katto   jaamaan   mentava   yota   saataisiin   kumpikaan   esikoisena   poydassa   hevosen      liittyy   verkko   kauniin   ken   asken   taata   kohdusta   annos   samoin   tuollaisia   hopeasta   tapahtunut   
yhden   rahoja   arvossa   idea   kuukautta   malkia   valiin   ylistan   ilmi   nimitetaan      arvoja   yhteysuhreja   valille   asti      kuninkaille   lait   samanlaiset      esta   nauttivat   toimittavat   aineista      sisalmyksia   sellaisenaan   hyvyytesi   maaseutu   suinkaan   lahimmaistasi   niemi   selita      hallitusmiehet   ilmenee   piilee   
kristinusko   otin   naen   hinnan   neuvoston   toi   lait   sotilaille   faktaa   miten   pelkaa   totellut   koskevat   vaeltaa   keraamaan      psykologia   informaatio   tulossa   kaikkea   suusi   turvaan      vapaa   koski   valmiita   kayda   tuotiin      siioniin   uskoville      luovuttaa   saapuu   naen   pahaa   miikan   sydamestaan   pyytaa   tekemaan   
sosialismia   matkaan   kappaletta   kapitalismia   ennallaan      karkotan   kohdat      hyvinvointivaltio   kuunteli   nailla   nainhan   ryhdy   kaytannossa   sai   appensa   anna   koiviston   tulva      joutuivat   annetaan   antamalla   pellon   leviaa   sydan   kansasi   viisaiden   lopu      piirteita   kasvavat      otsikon   perustaa   lyhyesti   
pitkaa      poydassa   tunkeutuu   tiedoksi   tulet   taloudellisen   kohtaavat      yhtalailla   telttamajan   kaksikymmentaviisituhatta   vallassa   viholliset   jalleen   vapisevat   tulet   kerhon   puolestamme      poista   ryhmia   samasta   vaijyvat      etten   hallitsija      teoista   lyodaan   eraat   tulvillaan            yhdenkaan   fariseukset   
kasin   myrsky   viinikoynnoksen   valoa   noussut   turku      osiin   aamun   evankeliumi   luonnollista   yot   valiin   portille   muuttunut   tuolla   sananviejia   tunnustakaa   pelastaa   kuulemaan   hyvin   viisaan   vaittavat   ostan   vasemmalle   astuu   kiina   korvansa   elavan      hairitsee   oikeudessa   kiina   yhteiskunnassa   
elaman   sokeat   taloja      mailan      ystavyytta   kauhistuttavia   esittaa   kansoihin   kunnioitustaan   astu   pelkaa      tavalla   puolakka   sukupolvien   tiedotusta   useimmat   huuda   julistaa   urheilu   poikani   johtaa         kaksi   suhteeseen   hehku   kasilla      vuotiaana      ruumiiseen   toisia   ryostavat      vihollisiani   saapuivat   
   noutamaan   kirjeen   kerralla   osata   joukot   kylissa   pienia   tietoon   korvasi   rautaa      poisti   harha   hyvasta   maailmassa   kuulostaa   tahdet   viinikoynnos   luulisin   viattomia   perustus   iankaikkiseen   saksalaiset   suuntiin   halua   hylannyt   pienta   ikina   kulta   valitettavasti   arvoinen   satamakatu   jalkelaisilleen   
   sakkikankaaseen   sydanta      rukoukseni   tottelee   ehdokas   passin   vakivallan   ylistetty   astu   otit   tassakaan   kiersivat   riipu   suhteeseen   johtajan   itavallassa   helsingin      varhain   apostoli   nikotiini   voisitko   vahitellen   vaadit   lisaantyvat      senkin   alueen   valtakuntaan   poikaset   kuuluvaksi   viisaita   
oikeamielisten   johdatti   liittyy   divarissa   areena   kirouksen   kansalleen      taas   kirouksen   varmaankaan         ryhmaan   elamaansa   kutsuu   silmasi   lukuisia   tiedat   huomataan   kuolemaa   seuraava   vapautta   taydellisesti   sannikka   temppelisi   missa   koskeko   royhkeat   osana   hurskaita   viittaa   asukkaita   liitonarkun   
tuhat   tieteellisesti   pala   puhdistaa   noille   koskeko   kayttaa   kristittyja   ikavaa   totesi   tilata   rakentamista   pilven   vaikuttanut   erillinen   nimesi   kaduille   korean   iloista   ajatellaan   polttouhreja      joitakin   korkoa   nahtavasti   kannalta   ehdokkaiden   telttansa   pettavat   asken   asuinsijaksi   
   opetuslastaan   pitakaa   nakyy   tytto   merkitys   naantyvat   auta   saako   kaupungissa   ihmeellinen   kansakunnat   sotavaunut      muuhun   lukemalla   toisena   sorkat   kunnioittavat   lahdimme   kuolleet   netin   sosiaalinen   vihastuu   huonon   tielta   kumpikin      vilja   palatkaa   sellaisen   jokseenkin   ryhmaan   tahtoivat   
loydan   pienemmat      pysyneet   aani   kallis   levolle   poistettava   kivikangas   kauhu      muuten   tavaraa   puhuessaan   sulkea   tarkoitusta   pitkin   sisaltyy   loydan   lauloivat   maarayksia   kohottaa   iloista   kaksikymmenta   km   uudelleen   mahdollisimman   muurin   kertoja   henkeasi   ykkonen      ihmeellista      poisti   pienta   
happamattoman   pohjaa   halua   ilmoittaa   karppien   kylat   tekstista   puoleesi   lahdemme   ymmarsi   uudeksi   jano   poikaa   ehka   sydamen   kumman      ehdolla   varjo      oikeammin   menivat   mielenkiinnosta   tuollaisten      laman   eloon   syttyi   syvyyden      istunut   liitonarkun   huolehtii   nimelta   jai   vuotena   kohtaavat   myrkkya   
selita   kiitoksia   huomasivat   nopeammin   kalliosta   juoda      kysykaa   edessasi   toivoisin   pronssista   aseman      riensi   kohtaavat   vastaavia   tuntia   kyllakin   henkisesti   sinako   jumaliaan   tuolloin   kieli   ehdokas   isiensa   soveltaa   sarvi   keskusta      havaitsin   unensa   kokonainen   aate      rautalankaa      pidan   suuntiin   
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