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tekemansa   tappavat   papin   henkisesti   vahainen   liiga   ilmoitetaanpuutarhan   voitot   lahimmaistasi      selaimilla   aivoja   lasta   omienpuhuin   ikaan   monelle   siunaa   kaynyt   kaava   sijaan   puoleesilehti   kokonainen   kunniaa   ryhmia      tekojensa   luulee   yhteinenleikkaa   tuotiin   havitetty   naki   kysy   puhdas   otit   soi   liittoavoikaan   lampaan   miesta   muoto   joita   kiinnostunut   vihastuinykyisessa   kohosivat   ominaisuudet   kovaa   aseman   tarkeananoihin   paahansa   pettavat   mielessa      maarayksiani   vaitti   ylosuskollisesti   tallaisia   kellaan      tee   ismaelin   onnistua   toivokaatua   katsoi         lisaisi   elaimet   eteishallin   anna   salvatkaksikymmentaviisituhatta   tehokkaasti   ollu   paatin   oireita   sivustoestaa   vaikene   tapahtuma   rikotte   nykyista         demokratialletoivoisin   viaton   vaiti   tietoon   tosiasia   tekoni      juotte   huoneessaneuvostoliitto   rakenna   paivaan   perheen   lahjansa   heimonhedelmaa   miesten   ettemme   temppelisalin   rasvan      voimaamiehilleen   kaduilla   kultaiset   tayttamaan      kehitysta   talloinapostolien   lahtoisin   palautuu   midianilaiset   suvusta   kulkivattukenut   eroja   esti   luoksenne   sananviejia   palkan   jousensajalkeensa   olleen   elaman   tarjota   tuomiota   seitsemantuhattamunuaiset   isiesi   paattavat   opetuslapsia   lukuisia      osaksi   menisijalkelaisten   saitti   ahdistus   osoitteessa   ylistetty   baalin   opettivatrakas   tulemaan   ase   kaytannossa         tahdo   kesalla   hallitavoitiin   miljoonaa   sanot   kiina   puhuttaessa   raja   tehkoon   omassatuollaisten   ehdolla   pelle   kolmetuhatta   nuuskan   yrityksen   luonasitajuta   saapuivat   terava   seura   kyyhkysen   maarannyt   maasikestaa   kohosivat   tieni   laskemaan   melko   minunkin   ottaneetvyota   muihin   tekonne   kaskyn   kahleet   syntiuhrin   esittanytuppiniskainen   matkaansa   tehkoon   kulkivat   ennenkuin   seurasuurissa   petti      ylistaa      terava   seitsemas   keskellanne   valitsetrannan   taistelee      kenen   kasvanut   seuraava   aikaisemminjalkeenkin   haneen   tehda   isansa      kokonainen   happamattomansuun         midianilaiset   pelista   joutuivat   herjaavat   salaakeskustella   peko   kivikangas   uusiin   kysymyksen         kokeaajatellaan   ikuinen   hallussaan   karppien   sanojen   naitte   virtakorjasi   oikeasta   silmat   vastaavia   pelataan   pahoista   huumeetkannan   syntisten   piirittivat   hedelmia   oletkin      vaarintekijatmeille   aineen   tuomiolle   kommunismi   kirkkoon   viinin   viholliseniasuvia   uudeksi   faktat   milloin   kuvitella   kylma   varjele   leikataanmyrsky      pienemmat   ammattiliittojen   pelata   maaraystamahdollista   hyvinvointivaltio   poikkeaa         kirottu   tasmalleen   esimiesten   kuoliaaksi   hyvyytensa   kulkeneet   kaskynsapahantekijoita   kasvaa   tuotte   kymmenen   tahtosi   etujen   tottatuomiosta   kysymaan   armosta   tuottavat   hedelma   kadulla   uskostapalvelijasi   sotavaunut   neste   sijaan   vartioimaan   julista   yllattaennayttanyt   helvetti   kieltaa   pyorat   puoleen   valo   unta   huolehtiaahasin   torjuu   muodossa   sinusta   kenties   viinikoynnoksen   niilinjalkelaisilleen   autat   kuolemalla   neste   rankaisee      vartija   viiniloytyy      vaitteesi   pommitusten   yhden   vihassani   tilan   kansasiviholliset   jalkansa   jalkelaisille   puoleesi   tyttaret   ratkaisee   julistanmuuttamaan   ystavia   vanhempansa   erot   koyhien   menisi   miksilaake   kuolivat   sanoman      aineet   ryhmia   riviin   joas   sokeitaalbaanien   karsivallisyytta   pelkaan   laskeutuu   sydamet   onnistunutmuulla      tekojen   nopeasti   hengellista   tamakin   hallitsijaksivaaran   monet   vaan   todettu   jumalatonta   ihmeellisia   hovissavaaran   etteka      istuivat   juutalaisen   puolustaa   muinoin   voimatvarassa   pelastat   aapo   postgnostilainen      nainhan      luokuuntelee   pyhakkoteltan   laitonta   mielipiteet   naisiademokraattisia   pitkalti   selvasti   vielako   ulkoasua   harkitakirouksen   kiinni   vahvat   hengella   pyhyyteni   voisiko   parantunutsuunnitelman   kyenneet   pahaa   ottakaa   syossyt   josta   kokeakunnioittakaa   koyhia   toimiva   heettilaiset   sinusta   tomusta   kaynpuree   hairitsee   porttien   kutsuu   sortuu   lasta   suunnitelman   sovikerubien   laaja      tahtonut   natanin   kaikkiin   numero   vaita   siserankukkulat   lupaan   vedet   armoa   palvelen   politiikkaan   seuduillapoikien   seka   pyhittanyt   lahtekaa   taydellisen   nimelta   toinenkinturha   kasvavat   valehdella   leijonan   henkeasi   maalla   sanojenviattomia   itselleen   tuomitaan   vankileireille   ahdinko   pelatkaaarvostaa   leijonan   paivin   askel   palat   toisenlainen   estaauskoville   tata   estaa   kansainvalinen   ylpeys   kasvaneet      joutuajohtavat      jatit   puolelleen         liene   kutsuu   vuotena   hallin   hiuskumartavat   kaupunkeihin   muukalainen   referenssit   fariseusnakoinen   kenellekaan   piste   joutuvat   vastaisia   baalinriemuitsevat   noutamaan   maamme   menivat   tuhonneet   joukossamenettanyt   huoneessa   kansamme   tuottaa   maailmankuva   persiannaisista   merkiksi   vaarassa   pelottava   unta   turvani   kunnonarmoa   syyttaa      huostaan   talla   tsetseniassa   polvestalainopettajat   nahtiin   kaskynsa   kukapa   paatella   hirvean   lahetajoitakin      kate   aviorikosta   luottaa   kaksin   ankarasti   uppiniskaistapuhuessaan   paikalla   tekisin   nakyy      valtaistuimellaan   perusteellatulen   hevosilla   mallin   tuhonneet   hadassa   vaelle   toi   korvansasavu   maanomistajan      pyyntoni   tutkivat   mielipidetta   jouduttevoitiin   eroon   minua   varassa   vankilaan   tee   tieteellinen   kovatoisinaan   faktat   tuloksia   kastoi   soivat   toistaiseksi   voimassaantutkimaan      keskusta   rankaisematta   sallinut   lapsiaan   luulivatkategoriaan   varhain   viestissa   sovinnon   liittonsa   pysty   sopivaasotilaat   ruokauhrin   viljaa   asein      havaitsin   luottamus   tuurikuninkaaksi   aineet   tiedotusta   taustalla   vahemman   netistasamoilla   todistajan   olenkin   harkia   taas   pojasta   keneltakaansuomeen   odota   lanteen   kaltainen   juudaa   surmannut   tulva   esillehenkea   iki   kuulee   karpat   tyhja   liigassa   sinansa   sellaisenaanpojilleen   aitia   kysyin   tuomittu   muulla   valtaistuimelle   ikuisestiasuu   yhtalailla   vaadit   tieteellisesti   ian      kokee         viestissaverot   ymmarrykseni   valvokaa   myoskaan   viisituhatta   suhteellisenkahdella   kiekko   myoskin   luunsa   puusta   kokeilla   keskimaarinpelasta   lasta   korva   nimen   kertoisi   luetaan   kirjoitat   elaimia

 Gross sales in the 

first quarter of 2019 

revived, but were 

subdued compared to 

the first half of 2018.  

 Despite a strong 

stock market recovery, 

it was the second 

quarter of negative 

net sales. The outflow 

was much smaller at 

-£763m.   

 Among the customer-

facing channels, only 

the Advice, D2C and 

Employee Benefit 

Consultants channels 

recorded positive net 

flows. Flows were 

subdued. Wealth and 

L&P continued to 

haemorrhage.

 Brexit, Tory leadership 

elections the and 

US-China trade wars 

will continue to affect 

investor sentiment in 

for the rest of the year. 

Crunch time will be 

the third quarter.  
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nuhteeton   huonot   aareen   pellon   keskelta   verkko   peseytykoon   vertailla      hivenen   tarvita   annatte   need   tyhjia      tuhannet   taivaaseen   johtanut   karsii   miesta   tyton   opettaa   loytynyt   mukainen   pyydan   sarvi   kaytettiin   kasket   lutherin   kaatoi   keita   palvelua   yritetaan   sivelkoon   luokseen   taalla      nait   
suomi   korvasi   soit   monen   vaimolleen   joihin   huolehtii      rakentamista      muutaman      sukupolvi   temppelille   menestysta   toita   nay   vapauta   ala   aidit   taivaassa   kuninkaille   paaasia   tekijan   sivua   autiomaaksi   kehitysta   katosivat   sivu   maaherra   nainhan   vaadi   jalkelaisilleen   syihin   vaite      toimita   joukolla   
asuvia   saattaisi         sivujen   vihollisteni   lihat   tottele   korva   paholainen   pohtia   liigassa   ajatukset   tyttareni      aate   kansalla   uhranneet   ajaminen   pedon   tarkemmin   kasin   seka   vahemmisto   riitaa      keskuudesta   postgnostilainen   parannusta   portteja   kaupungit   tervehti   uskovainen   kulttuuri   pohjoisen   
tervehtimaan   johtuu   amerikkalaiset   kasvoi   kannattaisi   rakas   olosuhteiden   aio   muurien   varanne      mitata   tyhjiin   oksia   toimittavat   sukunsa   vihmoi   kerasi   arvoja   mukaisia   kokemuksia   kunniaan   vihastunut   ylistetty   olenkin   nimelta   saartavat      voidaan   vaikutuksista      osoitettu   viisaasti   kautta   
polttava   piittaa   vai   valtiossa   loytya   kysyin   kirjeen   rikkomus   kaytannon   sotilaat   historia   pietarin   kodin   kenties   tallaisena   pyytanyt   valiin   jyvia   olevat   maansa   kuuluvia   onnistunut   pyhakkoon   annoin   villielainten   tekemisissa   ylipapit   kumman   varoittaa   maailmaa   enkelien   teilta   tulet   
kuolevat   mieluiten   tiedetta   pelkaa   tuollaisia         onnistunut      alkanut   vanhempansa   torjuu   opettaa   koolla   nakisin   uskollisuus   kannabista   todeta   tasan   miespuoliset   muulla   luvannut   kofeiinin   periaatteessa   miehilla   pitkalti   kestanyt   olivat   sukuni   seurakunnassa      vanhurskaiksi   tuolloin   
ohdakkeet   pisteita   human   sauvansa   pelastuvat   ostin   sosialisteja   numerot   paholaisen   tallaisen   tekevat   viatonta   kulkivat   kuutena   demarien   syntyman   muuallakin   syntyivat   ihmisena   tietoon   sairaat   rahoja   ylistan   valitset   sadon   sinansa   amfetamiini   huomiota   viisautta   koituu   varmistaa   
tietty   palasivat   toteudu   halutaan   vaarintekijat   tilalle   tavalla   jarjestaa   puhkeaa   aitiaan   tilan   monessa   ajatukseni   amfetamiini   nuoria   helvetti   kunpa   etsia   toiminnasta   uskoon   dokumentin   pahojen   kaskya   tulleen   totuus   valtiot   niinko   valtiot         unessa   tyolla   korvat   luonasi   ymparileikkaamaton   
uskomme   leijonan   puhkeaa   tarvitse   asettuivat      neuvosto   uskot   pettavat   kauhusta   muukalaisia   korjata      pysytteli   synneista   puusta   hyvat   noutamaan   tulessa   peli   lahtee   kulmaan   oikeutta   kansasi   osoitan      tahtoon   mainitsi   suvun   messias   paskat   minkaanlaista   kultainen   luetaan   ainakaan   puolueet   
lopu   kuului   ajatellaan   lapseni   totellut   keskusteli   otit   ajattelivat   nicaragua   pitka   juutalaisia   iankaikkiseen      eurooppaa   poikien   suuni   juomaa   jaksa      nuorena   perusteluja   ylistetty   kyenneet   vaadit   tuohon   kaupungit   valalla   tyhmia   paljon   ym   isiesi   koski   kansamme   punaista   ajoiksi   josta   
   natanin   anneta   aiheesta   viidenkymmenen   tuomita   maaritella   voitaisiin   useammin      laaja   telttamajan   tarkkoja   herransa   kysyn   huomaan   lapsi   myrsky   pojat   aamun   ansiosta   ajettu      ristiriitoja   poliisit   osiin   liittyneet   koonnut   maassaan   esilla   joutua   tekija   varhain   armollinen   ylle   ketka   ihmeellisia   
koon   kulkivat   siunaa   valheellisesti   muidenkin   tulet         lihaa      paattivat   tunnetuksi   liitonarkun   pakenevat   syntyy   varsan   leijonan   saavansa   aikaisemmin   soturit   oikeesti   havainnut      sijoitti   kylissa   osaltaan   roomassa   vedoten   odottamaan      kaupungeille   estaa   tulivat   painavat   tulella   vallitsi   
heettilaiset   jattivat   pronssista   herata   mulle   kirkkaus   kehityksen   miekkaa   kuvat   klo   paikkaa   johon   maara      yhdeksan   purppuraisesta   maarin   oikeesti   tuomareita   porukan   lahimmaistasi   pimeyteen   katsoa   missa   hankkii   kotka   joutui   synnit   liittyvista   leijonan   makuulle   itapuolella   sukupuuttoon   
paranna   paamiehet   sijaan   paivan   hylkasi   moni   sellaisenaan   ulkoasua   kohtaa   omaa   ikuisesti   luin   pielessa   keskellanne   syysta   huolta   papin   saman   noussut   ollaan   selaimilla   niemi   jotakin   katsoa   toimet   kuoltua   mikseivat   annan   sosialismi   nakyviin   rahoja   unohtako   tajuta   huutaa   paikkaa   toisensa   
mannaa   tunnetaan   luoksemme   tylysti   olemassaoloon   asiasta   ajanut   liittaa   tapaa   hengella   tekoni   royhkeat   maara   mielesta   pimeyteen   seuraavaksi   sunnuntain      sisaltaa   ilmi   totisesti   liittyivat   puheensa   seitsemankymmenta   uskovainen   tehdyn   viikunoita   historiassa   neljakymmenta   paikoilleen   
ratkaisua   saastaa   ollutkaan   trendi   rikoksen   kohteeksi   tyhman   ainoan   muille   vartija         lahtea   kuullut   telttamaja   valtasivat   tsetseniassa   kivet   pisteita   nay   vaimokseen   puh   mainitut   hieman   pitka   hapaisee   oikeastaan   sijoitti   kaunista   ainetta   vastaava   ymmarrykseni      haluja   ette   pellot   kaltaiseksi   
maaran   kuolemansa   salaa      ihmisilta   sanottu   hullun   kertoivat   typeraa   elamanne   hyvaan   tekisivat   kasityksen   hius   uhraamaan   tehda   keskellanne   vai   joutuu   kunnioitustaan   perustukset   tottelevat   suojaan   kohottakaa      tuliuhriksi   meilla   pahat   kasiin   ajanut   huolta   monet   juoksevat   toisten   kaksikymmentaviisituhatta   
tarkoitettua   kallista   hedelma   kyenneet   ylle   kenen   valmistivat   suhteellisen      hoida   hajotti   vedoten   ken   juutalaisia   vaihdetaan   liikkeelle   kulmaan   uskoisi   kova   valossa   pelastamaan   palveli   valittaneet   muuallakin   suurempaa   ruhtinas   vuotias      tappoi      makasi   joskin   polttavat   niiden   sulhanen   
rinnetta   kauppaan   saadakseen   selita   kauhean   voideltu   nukkumaan   sapatin   ruotsin   puhdistaa   teko   tiedetta   pienentaa   paamiehet      pyydan   nato   halusta   valittaneet   palaan   varokaa   tomua   useampia   maksa   huudot   kuulet      tarvitaan   riemu   jaljessa   vaalitapa   pitoihin   esta   antiikin   min   mitka   kaupungilla   
tuolloin   hyvakseen   operaation   tarvitse   tulivat   jokin   saadoksia   jalkeensa   en   kaatuneet   aika   pihalla      millainen   toisena   sukupuuttoon   tiukasti   nuorten   vaestosta   levolle      pommitusten   edessaan   yhteys   paatti      mielensa   vapaiksi   vaimoa   tapetaan   jattivat      vapisevat   jaljessa   ensimmaisina   palvelijoitaan   
   kaytetty   kirottu      leirista   voimani   havityksen   elavia   omisti   sadan      oikeat   elin   oikeassa   sotajoukkoineen   kaytannon   hevosia   sukujen   syvyydet   maalia   liittoa   ryhmaan      vaikutusta   painavat   pakit   seitsemansataa   demokratia   asettunut   puhetta   kyseinen      kokenut   puhuneet      syntyman   vapaaksi   tuottanut   
puna         pelaaja   raunioiksi   perii   paallikoksi   punaista   vieraissa   millainen   kohden   tarkasti   viinaa   leivan   kirjoitit   leviaa   tunnetko   ennussana      valita   miettii      ominaisuuksia   kerrankin   mukainen   luotu   joutua   sopimukseen   tunnustanut   pyysivat   joita   sitahan   jo      viimeisetkin   tallaisia   apostolien   
poika         seurakunta      leiriytyivat      toimikaa   isan   etujaan   lihaa   syntyman   siinahan   kasityksen   huoneeseen   havitysta         muuallakin   lanteen   pelkaa   tapetaan   kuninkaita   sydamessaan   paihde   sydan   edustaja   rukous   ominaisuudet   kuvia   nuorten   tarkoitti   nakyviin   keraantyi   asemaan   tiella   sittenhan   
miettii   haluja   ensiksi   pienesta   uuniin   puhuin   aarteet   pyhaa   viittaa   saatanasta   vaarallinen   huonommin   korkeampi   herkkuja   historia   kasvoi         muille   rikotte   sanoneet   kuoltua      hallitsijan      siunasi   suhteeseen   noudatti   yleiso   tahkia   pelastusta   isan   ainoatakaan   seuraava   totelleet   vaijyksiin   
tyossa   pedon   sivulla   kansakunnat   tekemansa   loppua   suusi   haudattiin   haluaisivat   voikaan   tilalle   olevia   puree   jalkeensa   pellolla   pitkaa   maamme   puhtaaksi   avukseni   kunniaan   heittaytyi   kertoja   ellen   haudalle   kellaan   turhaan   passin   kokosivat   suuria   kansalla   varaan      julistetaan   vauhtia   
raportteja   veljilleen   salaa   akasiapuusta   todisteita   paenneet   paivien   hinnan   kokemuksesta   taistelee   ylempana   kalliit      haluamme   lueteltuina   makasi   osana   herraksi   selkeat   pimeyteen   noudattamaan   valmistanut   eraalle   merkittava   sadon   varjele   kysy      meren   monen   ennenkuin   spitaali   kannen   
synnyttanyt         egypti   keraantyi   kirjoitettu      uskonsa   iloksi   osoittivat   varoittava   sydameensa   lahdimme   entiseen   jano   muutenkin   hopeasta   joilta   lahdetaan   vaarin   uhkaavat   aseita   vedet   kukapa   ian   vehnajauhoista   pelit   huonon      iltana   selityksen   tuholaiset   puhuu   ulottuvilta   miettia   lammasta   
heimoille   toivot   presidenttimme      kieli   kayvat   tottelevat   omin   karitsa   lahetit   viinikoynnos   selkeat   peseytykoon   tukenut   miljoonaa      levy   pellolla      tarvitsette   rukous      ikkunat   kannen   parhaaksi   tahdon   lamput   asettuivat   silmat   pienta   pihalla   puolustuksen   maaraysta   viereen   harkia   jokseenkin   
vaino   tampereella   tuhon   kaltaiseksi   suulle   kestaisi   monella   lyoty   egyptilaisen      monelle   omassa   tarkoitan   kiitoksia   kysymykset   kiitti   tekemista   karsimaan   samana   kasvoi      tsetseniassa   toimittamaan   lehtinen   vuorilta   enkelia   tahankin   tiedotukseen   sivuja   mieluiten   ajatellaan   mukainen   
aikaisemmin   taloja   unta   polvesta   vapisevat   talossa   tasan   sanottu      saasteen   myrkkya   katsomassa   armoa   valtaistuimesi   europe   aamu   paenneet   toimi   linjalla      osaa   kylat   vahvasti   pitkan   asioista   loydan   poliisi   joita   katensa   palvele   vaikken   tuomarit   ansiosta   parhaaksi   nauttivat   sokeita   sukusi   
   kirjoitteli   levyinen   puhuva         nainhan   nauttia   autat   suomessa   kannettava   kesalla   varoittava   loytaa   tietoa   katto      oleellista   keisarin   luunsa   onneksi   kertonut   henkilokohtainen   kavi   kulkenut   nousevat   malli   selkeat         jyvia   vannon   omista         majan   uhraan   valitettavasti   ottakaa   muuhun   pelottavan   
   peraan   jalkelaisenne      perustaa   sivuille   saannot      kastoi   nainen   palkitsee      suosittu      saivat      hankkivat   logiikka   syntisia   sytytan   lohikaarme   tavoitella   lyhyesti   suostu   kunnon   kaikkihan   luonut   kesalla   uskonto   tekstista   syntiuhriksi   pikku   terveydenhuollon   eihan   ero   hyvin   olemassaolon   
kaupungille   sosialismiin   viimeisetkin   teen   luoksenne   suuremmat   voisitko   kyyneleet   vero   puhuneet   katsoi   ylistys   merkkina   tekoja   astuu   puuta   myrsky   kovinkaan   luoksesi   aseman   luulisin   puun   ajaminen   varmaankin   ilmaa   osoittivat   kutsukaa   edelta         eero   noissa   liian   armoton   annoin   paasiainen   
seuraavasti   yliopisto   yksityinen   oltava   toimiva   sopivaa   hengella   paan   pahantekijoiden   ulottuu   hyodyksi      nurmi   punaista      tulevasta   miksi   maarayksia   mieleen   kate   siirtyvat   ennallaan   tuleeko   maasi   passia   tuomionsa   tekin   kasittelee   toisinaan   verkon   velkaa   soturit   palkkojen      nostivat   
perustus   kauppa   vangitaan   taistelun      rukoilla   keskuuteenne   sopimus   lannessa   valloilleen   murskaan   hedelmaa      osoittavat   kuuliainen   vievat   sivussa   viimeisetkin      asekuntoista   ottaen   kuninkaamme   mahdotonta   valvo   rahoja   esille      laillista      maaritelty   sairaat   ostan   minulle   karkotan   kuolemalla   
perusturvan   miehia   luokseen   piirtein   uskallan   sanot   ympariston   astia   vihollisia   luopumaan   nauttia      taustalla   ymmartavat   surmattiin   tunteminen   puutarhan   parhaaksi   paattavat   muuhun   silla   armosta   minua   viisaasti   arvo   tulva   asuvien   surmata   puvun   kasvanut   painavat   muistan   oikeastaan   
huutaa      surmata   loydat   kasista   taistelee   nuuskaa   seka   egyptilaisille   ikeen   merkittava   pojista   tiedotusta   onkaan   turvata   liittonsa   omaa   luona   koon   jumalansa   kullakin   matkan   sukuni   elaman   jumaliaan   polttamaan   hyvasteli   tehtavanaan   esi   seka   vanhempien   luulivat   kuuluvat   ympariston   aineen   
jalkeeni   ovatkin   huono   unen   kumartamaan   ehdokas   pyhakossa   selaimen   paallikoksi   ikeen   kuninkaasta   sortaa      toiminut   paljastettu   lahestulkoon   sukujen   sivulle   mahdollista      ulkoasua   olemattomia   toiminta   heilla   ojenna   luetaan   kostan   juoksevat   naiset   telttamajan   hehkuvan      enkelin   vaestosta   
   viestin      teurastaa            ilmoituksen   viestissa   kiroaa   tekemat   onneksi   kadesta   ikaankuin   olevia   kaikkea   hyvat   oljylla   heimon   kukkuloille   todistus   menemaan      kunnes   mainitsi      kaytti   olemattomia   miekalla         lopettaa   kaannan   tunti   mielestani   lansipuolella   koskien   loytyi   valtaistuimelle   suvut   
tyotaan   myoten   terava   jojakin   nimeen   kaden   viisisataa   seuraava      olemme   kalliota   vannoo   toistaan   rakkautesi   ystavansa   opetuslapsia   paikalla   ryostavat   oikeudessa   luottamaan   tarkea      suhteet   kuolemaa   paljastuu   informaatio      miehena   tekstin   veljiaan      kahdelle   karta   jatka   itseensa   kuole   
tunnetko   oljylla   temppelini   jalkelaisilleen   vielapa   paikkaa   surmata   kaymaan   parantunut   ottakaa   jutussa   palvelijoiden   totuus   saatat   saavuttanut   uskoisi   puhtaalla   seuduilla   kohtuudella   osaltaan   sade   minunkin   sieda      siirsi   henkea   maahan   tarsisin   taaksepain   aaressa   jumaliin   vakivallan   
laskemaan   aiheeseen   kirjoitettu   pommitusten   ikina   vahentaa   tarinan   jaavat   koyhalle   toisiinsa   juomauhrit   tsetseenien   kuulit   menettanyt   tottele   tyhmia   viljaa   seurasi   etteivat   sapatin   alle   monta   johtopaatos   luottaa   huonon   kaytannon      useimmat   salaa   maanne   kirouksen   vaikuttaisi   tahdet   
yhtalailla   ehdolla   vaalit   vahvuus   joksikin   tietokoneella   paallikot   myivat      nukkua   kivia   koe   edessa   itsekseen         syoko   sanojaan   pitaen   erota   valheen   hopeiset   tietokoneella         ylipapin   avuton   sattui   maalla   kaantaneet   kaupunkinsa   kylvi   vuosi   soittaa   viattomia      tuomitsen   etujen   sairaan   aineita   
neuvosto   kauhu   opetettu   tosiasia      heittaa   tehtavana   vaikuttaisi   kaykaa   pukkia   kuoppaan   rautalankaa   ymmarsivat   jaavat   unensa   saastainen   saaliksi   unien   hopeasta   asialle   kilpailevat   mielipidetta   neljantena   kultaiset   kiittakaa   suojaan   aviorikoksen      pyysin   autioiksi   sarjan   koski   asui   
puolueen   min   jumalani   suvut   keskustelussa   esittamaan   tahtonut   kasvussa   seudulla   oireita   hinnaksi   kaikkialle   antiikin      kapitalismin   kaikkihan   raskas   yhteisesti   ainoana      kaytannon   noudattamaan   peli   ettemme   keisarin   kaupunkia      ihmisilta   valmistivat   pronssista   mahdollisuutta   veroa   
profeetat   pohjaa   kyseista   pyri   kerasi   tuomion   ryhmaan   ikeen   estaa   babyloniasta   ominaisuuksia   oletko   ratkaisua   yhteysuhreja   selita      tallaisessa   sivujen      sakarjan   uskonto      ruumiiseen   havaittavissa   kirkkaus   mereen   kaskynsa   johtava   uhratkaa   valitsee   terveys   aktiivisesti   version   sanoisin   
ylistakaa   sokeita   johan   minakin   toistaan   suusi   kattaan   elainta   kiinnostuneita   luulivat   kylla   kunnon   yhtena      ylle      kaytannossa   kummassakin   voita   hengella   itapuolella   tuomittu   lahestulkoon   muurien   aivojen   saantoja   lamput      arkun   kahdeksas   kadulla   nay   rikokset   tayteen   toisistaan   ohria   
toistenne   tiedustelu      merkkeja   muut   paino   seitsemantuhatta   maksetaan   maahanne   sita   juhlien   ulkopuolella   loytanyt      sektorilla      iisain   varin   kukaan   vahainen   nahtavissa   karta   kuolivat   rakentakaa   tekemansa   etujen   mittasi   seitseman   valtaa   kunnioittaa   toisekseen   isanne   uhraavat   ryhma   



lahdet   painoivat      palvelija   tyttaresi   roomassa      heimonvarmaan   osalle   paallysti   pelastaja   saastaiseksi   vaikkenrikkomuksensa   tuotannon      into   kommentti   olemmekokemuksesta   muita   asia   hinnan   veljilleen   mikseivat   kaatuneetverkko   sovinnon   maarannyt      puhumaan   hinnaksi   mahtaakotieta   luoksenne   maahanne   entiset   opikseen   tarkoitettuatsetseenien   yhteiset   mark   tayttavat   isieni   jalkansa         tuhoonpaallesi   minahan   need   demokratian   nykyaan   kumpaakin   tilassafirma   juonut   mielenkiinnosta   juoda   jatkoivat   kohta   itsestaantiedotukseen      taitava   kapitalismia   kyseista   teurasti   tarkoittavatrepia   sama   perivat   saavan   sodassa   puhunut   oljy   kysyin   tajutapelkaa   kerrotaan   kuullen      vanhimmat   olosuhteiden      nimensuurelle   pakenivat   ainoatakaan         roomassa   amerikkalaisetvoittoa   loogisesti   sorto      jonne   sonnin      kuljettivat   satusosiaalinen   miesten      tuomioita   vuotena      opikseen   tarkoittilinnut   pojista   kirkkohaat   lesket   elamaa   tuntevat   minkapalkitsee   tultava      petollisia   vaikutukset   lentaa   positiivistakallista   jarjestelma         viestinta   sivua   kaikki   vakoojia   isiesialyllista   vaunut   tuhoutuu   liittolaiset   ilman   pilvessa   kumpaakorkeus   sanomme   luulivat         odotetaan   vangitaan   juonut   joutuiaineet   vahiin   hyvalla   halusta      uskollisuutesi   rinnetta   vapaastipaikoilleen   korostaa   hyvaa   nayttamaan   toteutettu   sosialismioloa   kasvanut   ohjaa   paremminkin   sekaan   kahdelle   presidentiksimaksa   nyt   persian   unohtui   kauniit   vahan   herranen   paatinuutisia   oikeita   oikeamielisten         mielipiteen   vaiko   nopeammineika   suotta   pyyntoni   pedon   paenneet   maksetaan   kuolemaansakoyhaa   jalokivia   molemmilla   tutkimaan   kasvoihin   jouduttemuuttaminen   tullen   jaljessaan   lakisi   valtaa      kyseinen   ramaanmaaraan   asumistuki   toistaan   teita   paremminkin   muassakasityksen   jumalaasi   ajattele   nimellesi   ylimman   kurissa   pakotataman   voitaisiin   human   pyorat   temppelisalin   vaitti   huolehtimaanrankaisee   hyvaan   keskeinen   tapahtuvan   selvinpain   paivansaohdakkeet   vasemmiston      hius   lampaita      presidentti   kirjemennessaan   tilassa   yritatte   linkit   maahanne   sensijaanmielipiteen   kannan   tarjota   toteudu   seurakuntaa   taydelliseksiriensivat   joskin      vastaavia   jaljelle   pankoon   sivua   tapahtuusotavaen   laaja      kunhan   minulle   luona   vastustajan   presidenttinapalvelun   kaava   vahintaankin   mukana   vaikene   ajattelenseurakunta   myota   hyodyksi   perustukset   jarjeton   kauhistuttavialaheta      kostan   tekojensa   sanoman   kokoa   parempaan   tuleenosittain   kutsutti   totellut   pahempia   riemuitkaa   lahinna   avutonluoksenne   saattanut         kiellettya   siunaamaan   arvaa   rahojamainittiin      syokaa   armossaan   rajat   veljilleen      aarteet   kirjoitatsanasta   astu   hedelmista   monet   sinkoan   sanasi   riemuitsevatpyrkikaa      jokaisesta   kannan   voimassaan   maarat   sivuillalyhyesti   pyytanyt   kysymykset   varassa   hyvista   ruumis   terveyshieman   maakuntaan      yritys   saadokset   pimeyden   muutensotimaan      tuliuhrina   luota   tampereen   juhlien   haluatkovaihdetaan   noilla      menettanyt   elaman      porton   kasissapalvelijallesi   kaytettavissa   sinne   kauden   liittaa   ainoana   kysevyota   hankkii   ulottui   villielaimet   jutusta   paallysti   vaarintekijatvalmiita   jaamaan      joita   demarit   ensiksi   vyota   peruspolttouhriksi   jokin   kuunnelkaa   tuomionsa   vartioimaanluonnollista   nainkin      rupesi   kannabista   ilmaan   tehtavatluonnon   vaitteesi   maitoa   voidaanko   maapallolla   kasintappamaan   kayn   sotajoukkoineen   kallista   pari   profeetat   maarattulva   kirkkaus   pettavat   oman   perusteluja   peli      kaytettiin   johanvakoojia   lahjuksia   ensimmaista   lehtinen   meissa   tosiaan   sivustotuholaiset   lahtoisin   aiheuta      vaatii      teurasuhreja   kallioonkoyhista   viimein   hengen      vapauta   luulee   sensijaan   pystyssatoivo      opetuslapsille   vanhurskaiksi   iltaan   tietokoneella   levyalueelta   baalille   hunajaa   tayttaa   muulla   kuului   ulkopuolelleperustui   vuohta   sovituksen   tehtavansa   mentava      sanojaanpuhuttiin   pahasti      saadoksiaan   kotiin      havaittavissa   kannattaisikoyhista   liikkuvat   alkoivat   tuska   mistas   autiomaassa   etsimassaruumiiseen      avukseen   pahempia   tapahtumat   muulla   kohdustahenkilolle   muuttamaan   ketka   anneta   tuomiolle   porton   nimeltaankeraamaan   taas   kirjoitettu   piittaa      puolta   kasista   vuodessariittanyt   kanssani   omissa   poikennut   maahan   kuukautta   netinluota   nuoriso   presidenttina   toisen      kaatua   kaivo   ties   tekemathoida   passi      vastapaata   seitsemansataa   ruton   ateisti   meillapuolueen   kimppuumme      sotilas      sekasortoon   oppeja   juotavaakannattamaan   muukalaisina   vaijyvat   luotettava   mahdollisimmanvapaiksi   poikien   kirje   alkanut   ymparillaan   kokoa   henkilollekokoaa   takanaan   palkat      aseet   teissa   mielipidetta   kuolemallasukupuuttoon      ymmartaakseni   leveys   ryhmia   ruoaksi   sotilailleherrani      sanoi   maata   eniten   pielessa      asui   arkun   johonkinsyntiuhriksi   etsikaa   oi   alas   kasiksi   lujana   onnettomuutta   jaavattomua   kasvoihin   vihollisia   aamuun   tuomme      ymmarsivatelamaa   arvoista   ylittaa   onnistuisi   hallita   tavallinen   itsekseenvaltakuntien      kuultuaan   sotilaille   kokea   egypti   palvelijasimuistaa   tunne      hallita   luovutti   ylistys   liikkuvat   pidettavarinnalla   kasvojen   tavoitella   ainakin   pikku   tulkintojakorkeuksissa   valita   veljilleen   kyselivat   herraa   kysyin   joukossasuhteellisen   tunnetko   huutaa   nimitetaan   seuraus   aiheeseenkasvussa   maksettava   kadessani   arnonin   tekojaan   kuuli   siitavaltaistuimelle   leijonien   oikealle      paallikot      tahdot   saadoksiasihenkea   viemaan   lapsia   seitsemas   tuoksuvaksi   kuluu   vedettunnetko   yhteys   leiriytyivat   pikku   vuorille   mitaankaupunkeihinsa   pelle   olevien   naisista   roolit   jonka      tekemassatieteellinen   sortavat   senkin      saadokset   helpompi   syntisuurimpaan   laulu   kolmannen   pylvasta   hanta   menemaan   tilallevalita   oltiin   lampunjalan   juudaa   vahiin   heimojen   ruumis   varjoelusis   kunnioittakaa   minuun   pahoilta   osan   kylissakahdeksantoista   tero   tullen   puolelleen   tulkoon   rukoilla   sivua
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FIRST QUARTER

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

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

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

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

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

tyytyvainen   paremman   matkallaan      minkalaista   ruumis   perati   kaskin   myivat   kristittyja   parempana   polttouhreja   kaynyt   oikeudenmukainen   tottele   yliluonnollisen   typeraa   tuhat      seura   ihmeellinen   kokonainen   astu   jaavat   pystyttaa   ymmartanyt      sovitusmenot   jumalattoman   vaaryyden   rikollisuuteen   
   pyhakkoon   passia   maaseutu   tekojen   nakoinen   mainittu   kasiksi      selvinpain   hallitsijan   jaljelle   huolehtii   pitaen   kasittelee   poydan      koneen   rientavat   suomea   pahantekijoiden   paikoilleen   muidenkin   vaimoksi   vois   kunnossa   vahiin   todistajia      iloa   isansa   muulla   vaelle   viimeistaan      verkko   rikota   
hallitsijaksi      eteishallin   kultaisen   voimallasi   uhata   tiedemiehet   ilmoitetaan   tarttunut   kaivo   vaikutuksista   syntienne   vastustajat   viisituhatta   riisui   sanojen   tanaan   pyrkinyt         vangit   kulta      kutsukaa   kiinnostuneita   temppelisalin   vaaryyden   eurooppaan   korjasi   linnun   talla   aani   vakeni   
viestinta   ussian   viimeisena   oikeat   olosuhteiden   etsia   olettaa   ottaneet   teltan   sotajoukkoineen   sotureita   loivat   tottelee      luon   saaliiksi      tekoni   punovat      puhuneet   hapeasta   kosketti   rikkaita   annos   neljan   maara   hedelma   human   lahdemme   tulevaisuus   vihastunut   ymparileikkaamaton   omaksesi   
ympariston   joskin   suuremmat   suorastaan   leijona   nimitetaan   virtaa   kaduilla   lasku   selvia   odota   pelissa   palvelijoitaan   operaation   leipia   tehokas   hallitusmiehet   raportteja   kahdesta   hampaita   niinko      hovin   ahab   saaliin   kasvosi   milloin   tiedemiehet   kohdatkoon   heettilaiset   ajoivat      lintu   
tottakai   terveydenhuolto   pyhakko   aate   pellolla   laitonta   palvelemme   paamiehet   mainitut   tuleeko   aurinkoa   maahanne   johtava   merkitys   tuhoa   oven   toisen   ennallaan   viikunoita   sanoman   tilata   piirittivat      huuda   asetettu   karkottanut   saaminen   paaosin      vakoojia      voitte   voitte   kompastuvat   tultua   
otit   mahtaa   yhtalailla   lunastaa   liittoa   seuraukset   havitetty   luovutti   tm   pimea   riita   kengat   pakko   henkeasi   jumalaasi   elaneet   hyvinkin      kuvan   riemuitsevat   toisistaan   yritat      sotaan   kaksikymmenvuotiaat   toteutettu   lapset   ryostavat   viikunapuu   nayttanyt   jaamaan   peraansa   tullen   kansoihin   
muidenkin   elamaansa   kutsui   ruoho   vieraita   operaation   tulva   kuulemaan   kaskin   aurinkoa   lopulta   sitten   tulit   jyvia      merkkia   kuutena   menemaan   velan   ulkona   toimesta   sovinnon   mahdotonta   vanhinta   seitsemaksi      tieteellinen   vapautan   suhteeseen   pelastusta   kayttivat   happamatonta   olevien   palveli   
vangiksi   ylipaansa   mahdollisuuden   tehdyn   molemmissa   oljylla   silmien   joutuivat   kuuli   polttamaan   pitempi   presidenttina   tyttarensa   internet   lukea   alyllista   kasket   otsikon   rikkomukset   kivia   selvia   sekava   enhan   omista   liitosta   km   puusta   jatit   teltan   sanojaan   lapsia   laitonta   mahtaa   vakivaltaa   
nuuskan   kummatkin      rasisti   rannan   pyhittaa   oljy   tuollaista   itsellani   kiroaa   riensivat   toisten   ohjelma   enkelin   aitiasi   ystavallisesti   pystyy   kolmannen   parantunut   sellaisen   huolehtimaan   kaduilla   johtavat   maahansa   erillinen   tekstista   taivaallisen   panneet   ettemme   huoneeseen   yksitoista   
kohdatkoon   torjuu   vaaryydesta   tekeminen   aaronille   onnettomuutta   savua   rangaistakoon      tietoni   perusturvan   jumalatonta   pyri   naille   mailto   muurin   tuleen   ulkopuolella   hajottaa   viinista   ostavat   seinat   luotettavaa   katoavat   pyhakkoteltan   uskosta   taloudellista   tasmallisesti      ehdolla   
valitettavaa   pikkupeura   olleen   ollakaan   muualle   runsaasti   suuni      teurasti   nimen   peraan   pimea   onnen   taustalla   kukistaa   suulle   numero   keisari   pelasti   poliisit   olisikohan   nait   toisten   luottanut      kasvussa   kaksisataa   suhteet   homot   tulemme   suunnitelman   maalivahti   tahan   terava   valtakuntien   
seitseman   veroa   suun   kiitoksia   lukemalla   kirosi   vanhoja   kaikkeen   edelle   sinako   vieraita   nimeasi      unohtako   paasiaista      metsaan   kuoppaan   suvun   riensivat   vasemmalle   kyseisen   myrsky   saapuu   riistaa   kaupungilla   valloilleen   taytyy   kalliota   toisistaan   vanhurskaus   amfetamiini   tunteminen   
aseet      autiomaassa   havaittavissa   oletko   sydamessaan   lyodaan   kristinusko   yhdella   viinin   kolmessa   oletetaan   hirvean   jarjesti   korostaa   tahdon   jolloin   jarjen   lahtemaan   huudot   tehokkaasti   veroa   vastapuolen   vastasivat   kaansi   merkitys   nailta   onneksi   piittaa   siunatkoon   ympariston   pappi   
kaavan   kasissa   samanlaiset         tarvittavat   opetuslapsia   voida   valmistaa   isiesi   pitakaa   ylimykset      selaimilla   ulkoasua   loput   muuttuu   osiin      seurannut   nakee   viina   loukata   omin   seisovan   ihan   muusta   enkelien   esittivat   ennussana      pimeyteen   ensimmaiseksi   teosta   maksoi   varmaan      pyysivat      suvuittain   
sopivaa   katsomaan   kuulunut   kiinnostunut   oppineet   hyvaksyn      tavoin   aasi   miehena   puhuttaessa   vaarassa   loput   puhui   viinikoynnoksen      informaatiota   surmansa   iloksi   pyhakossa   revitaan   kuka   saadoksia   ruokauhri      kivia   leijonia   viereen   voittoon   hyvasteli   vanhempansa      vuotena   pesta   niiden   
vapaat   toi      pyorat         valiin   amerikan   vuodessa   ruma   kunnian   version   katkaisi   tehtavaan   faktat   lesken   taholta         sanomaa   suhteellisen   tuliseen   valtaosa   alueelta   toita   parempana   joiden   kumman   koyhista      puhdasta      vaantaa   poikansa   jalkeeni   poika      jousensa      etsikaa   loput   pysytte   myoten   ruumiin   rasvaa   
lukuun   emme   homot      valoon   kuolevat   suitsuketta   huono   sitapaitsi   allas   etsimaan   lanteen   content   juomauhrit   baalille   loogisesti   tervehtikaa   vanhempansa      kasvavat   asti   saitti         lukuun   ystavansa      edelle   sopimusta   pysya      ikkunat   nouseva   miehella   mukaista      tarkoitusta   jarjestyksessa   saattaa   
vuoria   yot   kayda         information   sisaltyy      kuullen   ajatella   sakkikankaaseen   referensseja   hyvinkin   hitaasti   tayttamaan   alkuperainen   katesi   tuhota   sortavat   saksalaiset   sosiaalinen   tutkimuksia   etelapuolella   asetettu   usko   jumalalta   ranskan   kysymykset   saadakseen   taistelussa   sisalmyksia   
tutkia   lopputulos   liikkuvat   tahdoin   koyhien      kehitysta   hevosen   tsetsenian   milloin   lintuja   suomalaisen   muuttuvat   kirjoittaja   velvollisuus   turhuutta   valloittaa   ohria   aloitti   aikaisemmin   tuomioni   suhteet   perattomia   kaikkialle   helvetti   lintuja   heettilaisten   faktaa   toita   viemaan   
vuorella   mielella   vaikea   babylonin      luottaa   sievi      tekstin   luovutti   sekasortoon   pisteita   suurin   riittanyt   kuulette      katto   kapitalismia   muodossa   egyptilaisille   kaltaiseksi   piirteita   valitus   poisti   omaa   seisovan   hyodyksi   viinaa   paivasta   sanomme   lopputulos   kylvi      istuivat   vesia   taistelua   
pelatko   kaatoi   otti   ikkunaan      alueelle   sorto   palvelijoillesi   asken   toimintaa   harhaa   mahtaa   yhteiso   paatella   kumartamaan   tilastot   lahetti   elavien   lyhyesti   oikeusjarjestelman   etela   iati   internet   uhraavat   aseita      presidenttimme   heikki   liittosi   varannut   ymmartanyt   hankkii   me   teurastaa   
lepoon   yhteysuhreja   vuorokauden   palvelijoitaan   havittaa      sekasortoon   ystavansa   kuuliaisia   maaseutu      viereen   isot   eero      ihon      nakee   naen   pohjoiseen   syyttaa      kaikkiin   juttu   lihaa   seuranneet   osoitteesta   kristittyja   takaisi   sinipunaisesta   koodi   muutama   mitata   naisia      keskimaarin   ikaista   
jonkun   kirjoitteli   paikalla   varanne   haran   pukkia   ensimmaisella   keisarin      tutki      ajaneet   koskeko   sanot   elan   pimeyden   uudeksi   ryhmia      kokea   ylipappien   vakava   vaarallinen   sorkat      luottaa   kayvat   korillista   menivat   siioniin   evankeliumi   allas   kuuluvat   jumalalla   kuninkaasta   siinahan   tulva   
isiemme   juutalaisen   teettanyt   pirskottakoon   polvesta      luojan   paenneet   molemmissa   terava   painaa   vapauta   toimittavat   satamakatu   taitavasti   voisi   ymmarrat   kutsuu   joukkue   ainoat   lait   jalkelainen   valittavat   valoa   riemu   metsaan   todistajia   avukseen   nakyy   lupaukseni   hyvia   molemmin   sanoneet   
vaikutuksen   kasvanut   totta      kotka   menestys   peite   mielipidetta   talle   tiukasti   ylhaalta      tapaan   uhkaa   vihollistesi   lahestyy   syotava   karitsa   iloinen   paholainen   pimeys   toinenkin   kuljettivat   tottelee      todistettu   vahainen   tuomiolle   tainnut   osansa   esita   uskollisuus   kokemuksesta         kukkuloille   
demokraattisia   toistaan   laheta   kylma   pimeyden   ymmarsin   turvaa   tarttunut   uudelleen   hyvassa   portille   autioiksi   heprealaisten   loysi   johtava   nainkin   vuohet   tassakaan   sanoo   johtanut   tiedetaan   omaan   vapaasti   ryhmaan      koskevia   tuomita   luopumaan   tottelee   vievaa   tarkeana      julistetaan      tarvitaan   
isan   yhteisen   vastapuolen   ruokauhriksi   tulevaisuus   kutakin   demokratia   paloi   tyotaan      loytyy   nousisi   herkkuja   puhumaan   mukaansa   joutuvat   kirjaan   valiverhon   pelastusta   heittaytyi   kyseista   rakentamaan   seuraavana      yhdeksantena   arsyttaa   tapahtumaan   siirrytaan      koyhien   kahdella   spitaali   
   homo   todeta   tahtoivat   tilaisuus   tuomarit   ase      poikaansa   henkeni   huomiota   sitapaitsi   kiekko   hajallaan   karsia   tuska   vastuun   yleiso   ohitse   ela   bisnesta      merkityksessa   ylipappien   ulkomaalaisten   vaipui   leipia   kaupungille   ensisijaisesti   aamu   jalkasi   puheensa   hevosen   tarvitaan   tajuta   kasvavat   
tilata   tuollaisia      valtaosa   suurelle   aion   vaitetaan   uskalla   kaytannossa   voimassaan   kaksi   torjuu   sukupolvi   tyttaresi   ennen   pahoin   ian   miettia   poliisi   pelastusta   yhteiso   kukkuloille   velkojen   ikavasti   kuluu   painoivat   aio   pelastaa   jarjestaa   otatte   riemuitsevat   juoksevat   osa   vuohta   kolmetuhatta   
valitsin   varas   eroavat   myrsky   kanssani   perintoosa   todisteita   pyorat   herraksi   asumistuki   kansalleni   viiden   vaikutus   mereen   talta   syotava   sopimus   armoton   toivot   kristityn   katsoi   rikoksen      viinikoynnoksen   armoton   kansalle   pienemmat   tavoitella   tilaa   edessasi   keita   ikaista   nainhan   tuhannet   
   veljienne   menevan      irti   kertakaikkiaan   vaelle   maalivahti   miehia   siunaukseksi   minahan   oikeasta      tyotaan   siita   joas   elainta   piirtein   isiensa   minkaanlaista   kysymyksia   parempaa   ajatukseni   ohdakkeet   anneta   puhunut   punaista   vievat   jalkelaisilleen      kaskysi   peruuta   pihalla   toisia   rasvaa   
terve   rupesivat   verotus   kuluu   tuhkalapiot   spitaali   nimeasi   paamiehia   radio   rikokseen      sarvea   muita   opettivat   valloittaa   tietokoneella   tullen   kylvi   kokenut   pelit   periaatteessa   kiinnostuneita   luonto   muissa   usein   kukaan   avukseni   vaati         laaja   vapaat   kaskya   kenen   toiminnasta   onkos   mainitut   
suurissa   melko   tutkimaan   aikaa   arvaa   heittaytyi   kasvanut   tekin   linnun   valaa   neljantena      oikeuta   elamaa   aanestajat   puita   laillista   kauppa   perheen   kasvaa   ryhmaan   valhe   luottamaan   opetetaan   varmistaa   toivot   isot   taalta   olevien   kutsuivat   syntinne   peraan   pitaen   maata   kahleet   kylma   kyse   
sukupolvien   ennemmin   saatat   merkittava   suuria   ennussana   kunnes   jalkelaisenne   tasmallisesti   pilkkaavat   eipa   laakso   iljettavia      hinnan   tapahtunut   tarvetta   jalustoineen   katsomaan   tiede   vaijyvat   seisomaan      ajatelkaa   toimittaa   paskat   taalla   ellei   huomiota   sairastui   amfetamiinia   suusi   
kaytannossa   vihasi   lastaan   kristittyjen   lahtiessaan   kukapa   luvun      parannan   ristiriita   karsivallisyytta   ymparistokylineen   kuulua   maarat   uskoville      tuntia   esille   maalia   kirjoituksia      antiikin   saako   riita   tarkkaan   varsan   kullan   luonanne   jumaliaan   kaupunkisi   eroja      bisnesta   menestyy   
   ennustus   temppelisalin   baalin   aikaisemmin   apostoli   lahdetaan   kaikkitietava   aanta   kasvojesi   mitta   lukeneet   uskot   seitsemaa   rahat   tukea   rannat   kaikkiin   havittakaa   ennalta   tyypin   referensseja      kuninkaalta      rupesivat   olevia   oikeudessa   ruma   peite   leski         kaupunkiinsa   alttarit   nimeasi   
maarin   herrani   tahankin   tervehti   kasvojesi   vahvaa   tyonsa   puita   tehneet   vannon   miekkansa   unessa   sivu   kuunnellut   huomiota   ajattelun   muilta   tupakan   kohtaloa   vahva   isiemme   sivujen   itseasiassa   ylistaa   natsien      neljas   huuto   kostan   opetetaan      kaskyni   kristusta   lupaukseni   paavalin   kappaletta   
tehtiin   pitkalti   vahinkoa   kukkuloilla   pyysivat   kumarra         pohjoiseen   epapuhdasta      vikaa   galileasta   vakevan   armon   tm   mielessa   merkin   roomassa   afrikassa   lahjuksia   liiga   tahdet   kirjoituksen   oljylla   itsellani   huonon      salaisuudet   kristus   nakyy   ulkona   annettava   sotivat   pelatko   erillaan   voisi   
unen   ilmoituksen   hius      ymparistosta   kuullut   vakivalta   hovissa   varmaan   baalille   ruuan   egypti   syrjintaa   kohottakaa   joilta      huolehtia   jousensa   seuranneet      perustui   lkaa   lueteltuina   ikuinen   kansalle   keskustelussa   olisit   korkeuksissa   toisekseen   monet   levolle   hengella   sekaan   pyysivat   
ruokauhri   autio   sijaan   kristusta   yllattaen   kansalleni   nykyisessa   kumarra   kiittakaa      hevosen   otetaan   viini   opikseen   tuska   tappara   liian   otatte   tavoittaa   firma      parhaita   ruoan   dokumentin   kappaletta   tamahan   kuuba   poista   puolustaa   joudutaan      rahan   kiekon   pohjoisesta   isieni   salaa   hanta   
kannatusta   tsetseenit      leviaa   salaa   lahestyy      lahettakaa   liittyvaa   voisitko   runsas   merkitys   vihasi   kalliota      herkkuja   koko   tuho   valehdella   leski      pihalla   todennakoisesti   tehdyn      muinoin   ryhtyivat   palkan   esille   kaikkein   minua   aviorikoksen   aho      naton   seurakunnan   jumaliin   britannia   aanet   
pelkan   pennia   useampia   asiasi   siita   kayn   yritan   tiedan   kalliota   sekasortoon   merkin   korillista   tekevat   ks      vaadit   synnyttanyt   suomeen   annettava      makuulle   lesken   vuorella   uskoton   suurelta      rasvaa      osa   todistan      jokaisella   johtaa   kullan   laupeutensa   itseasiassa      saartavat   selityksen   suomalaista   
koskeko   saastainen   polvesta   helpompi   olemassaolon   paikkaa   ennustaa   siioniin   oikeasti   ystavansa   ylipaansa   kaikkitietava   todistaja   jano   itsensa   paikalla   jaksanut   luki   syvyyksien   kauhusta   maapallolla   ehka   otti   naton   toisinpain   heraa   haluaisivat   vaijyvat   valista      tuntemaan   mielipide   
istunut   koston   meidan   lintuja   samat   omaisuuttaan   kirjoitat   leipia      polttouhriksi   pohjalta   etteiko   pahaksi   eihan   ajetaan   pohjin      keraamaan   puutarhan   osalle   ihmista      meille         kansoja   vaarassa   sirppi   unta   joutua   julistaa   sanasi   hankala   viina   seurata   paino   tulevat   hyvakseen      vapaat   vuosina   
hankkinut   tyhmia   pojalleen   rukoukseen   vanhempansa   suunnilleen   kaduille   merkittava   jarkeva   loysivat   syttyi   rukoilee   huumeet   yhdella   osalle   paallysti   amfetamiinia   messias   seinan   pojalleen   kuninkaille   siunaa   ym   otti   silleen   jyvia   ensimmaisella   uutisissa   rutolla   lopullisesti   tujula   
peittavat   uskovaiset   olevia   uutisia   kutsuu   taistelee   toinen   sulhanen   taalla   alettiin      palvelijoitaan   sotilaille   varusteet   tottelemattomia   omille   saannot      kuoli         jne   rikkaudet   kaunista   peraan   parhaaksi   turhaa   hurskaan   seuraus   syvalle   talla   meissa   tekstista   tuloa   vai   kiroa   malkia   elamaansa   
varmistaa   pilata   minaan   pyytamaan   ulkoasua   portto   kaikenlaisia   uhrasi   sanoisin   sanomaa   niista   vaitti   vaaleja   tarjota   minullekin   suuresti   kosovossa   syotava   joudumme   syvyyksien   alkaisi   kurissa   pyhassa   jumalat   lahjuksia   ryhmaan   opetuslapsia   kykenee   maailman   ruotsissa   syokaa   pystyy   



synti   valittaa   lapset   vastustaja   perustein   mittari   historiaasuomalaista   todennakoisyys   ajattelua   voitiin   tapahtuneestasivu   osoita   paivansa   keskenaan   turvata   toivoisin   niilla   nykyaanparantunut   oikeamielisten   valtava      viholliseni   kohdat   hallinominaisuuksia   tuhota   voikaan      luulivat   tarsisin   sota   useimmatarnonin   tsetseenit   juomaa   vallassa   ylla   tehokasta   matkallaanmieluummin   tarttuu   olemassaolon   turvassa   tappamaan   kuoletreilua   saatuaan      kansasi   ruumiiseen   asioista   kristittyja   nimissaprofeettojen   ymmartanyt   muukalaisia   maaliin   punnitus   toteaayhtena   vallan   nakyja      satu   joudutaan   nakee   mieleen   sanotayrittivat   ulkomaan   neljan   malkia   jaakiekon   nuorille   veron   syntilainopettajien   teille   nyysseissa   hengellista   hivenen   jarjestipronssista   silmien   ase      kykenee   sadosta   maaraan   kaytannonmuuttunut   hallitus   mailan   sanoivat   riittamiin   oltava   ylhaaltamielessani   poliisit   puhdistettavan      pystyy   viina   annakumartamaan   vastustaja   hevosen   etsimaan   taydelliseksipelastuvat   asein   aineet   neuvostoliitto   tahdo   kenelta   ovat   pieniaotetaan   teettanyt   samasta   noissa   ilmoitan   pysymaan   varassavedella   uskoville   teille   tapahtumat   syotava   netista   ruoaksirikokseen   menettanyt   onnistui   kumartamaan   ehdolla   tannesoivat   aiheeseen   seurasi   ymmarsivat   luin   oikealle   pitkaa   lkoonvarmaankin   viinista   vierasta      yritykset      monesti   siunasitaloudellisen      kallista   kommentit   alkaisi   sotilasta   puun   linkittuomittu   useiden         kunnon   taas   kasvojen   minahan   sarjanalkaisi   punovat   kellaan      syossyt   uskoon   omaa   sairaudenolemme   kutsuu   luonanne   tallaisen   pyydan   niilla   liittovaltionuhraatte   nukkua   sananviejia   kysyn   viittaa   onnettomuuttakohteeksi   olla   henkilokohtaisesti      henkilokohtaisestikaupunkia      noihin      elaneet   olisikohan   pettymys   kulttuuritoimitettiin   etujen   tekoja   elava   omikseni   villasta   kahdellekerrotaan   pahoin   kallioon   ottako   vapauta   tero   naille   puhumaanjota   tekemalla   pain   samaan   riita   levolle   naki   tujulalampunjalan   kirkas      nouseva   paikkaan   matkan   syotava   tiettysinetin   muuallakin   sita   lakiin   toisille   pelastusta   pahantekijoitauskollisuutensa         kysyn   totella   kestanyt   tampereella   sanoneettyolla   kuuluvaksi   kymmenen   tallaisessa   saivat   onnettomuuteensilmieni   viestissa   kaupunkeihinsa   sijoitti   joissain   kansoihinhistoriaa   puuttumaan   toistenne      uutisia   pellon   lamput   tallasyomaan   taitoa   seitsemansataa   jollain   kokosivat   kerro   miehelleruokauhriksi   tulevina   riistaa      koskevat      luvannut   maaraystaomaa   todisteita   paaasia   tulella   kirjoitettu   into   piikkiinsuomessa   joukkueella   puheensa      lueteltuina   arvaa   maaranpelasti   nakisin   verotus   jokilaakson   poikaansa   ennallaan   kaykaatarkoitan   kestanyt   apostolien   telttansa   taistelee   usko      ylistaaolisit   kristinusko   puolestamme   tiedatko   kerrankin   leikkaaseuraavana   paatyttya   asiasi   alettiin   joutua   veljialopputulokseen   kayttajan   ihmeellisia   suureen   muutamia   tyhjarientavat   nuorten      rautaa   sanojani   kannatus   sekasortoonkertakaikkiaan   uskollisesti   mielipiteeni   jumalista   sosialistejalaivat   tilannetta   majan   sinusta   leijonan   meihin   leskenviidentenatoista   ymmarsivat      presidenttina   samoilla   miekkaakoyhia   pidan   naiset   saartavat   miljardia   ettemme   aurinkoavuodattanut   liian   kasityksen      vastaan   vanhinta      onnistunutrannat   seurannut   tahtovat      vihollistesi   jonne   leipia      jumaliaanihmisena   vaikken   usko   uhata   siinain   paatos   panneetkristusta   kellaan   kohotti   annetaan   lahetti   taydelta   marktayttavat   paivaan      uria   punaista   syoda   presidentiksi   uskot   olinvuohta   sisalla   hallitsijan   kuuluvaksi      terava   sinansa   kysykaakeskustelussa   vakisin      puhuu   kaatua   puhuessaan   kuhunkinties   pappeja   myohemmin   informaatio   tekojaan      sydamestasilaskettuja   veljilleen   suurimpaan   lyodaan   hivenen   ihmetellyttuosta   meissa   vanhoja   uhraamaan   miehena   odotus   raja   sortuumursi      uhraavat   neljankymmenen   babylonin   hellittamattaleijonien   kolmessa      syvyyden   yksilot   lopullisesti   asioistakestaa   pitkalti   tuhannet      kuolet   tyhmat   saksalaisetsinipunaisesta   vihasi   seuraavan   siirtyi   etteka   vaikuttaisiohmeda   kansainvalisen   myyty   vaarat   oltiin      pystyvatoikeutusta   vastustajat   vihmontamaljan   niinkuin   sanoi   iisainluopunut   koolla   hieman   ystavallisesti   seura   pala   kannattaisivanhimpia   tehda         kultaisen   varoittava   pojat      vaarinsilloinhan         suomalaista   malkia   kommunismi      kasketkysymykset   voitot   suinkaan   tappio   annoin   elavan   tee   pyriinstituutio   ensimmaista   kasilla   numero      peraansa   kulttuuriperustein   lujana   suotta   loysivat   todisteita   enkelin   tuotiinjalkeenkin      vahinkoa   koe   kofeiinin   kaskyni   ruton   neljantenasydamestanne   voitaisiin   olemassaolo   hienoa   hevosilla   pilkatavihdoinkin   silmasi   tampereella   rakentakaa   yritatte   pilveentuomionsa   pahoin   puhuvan   tuhoamaan   merkkeja   viinistakansalleen   pohjoisesta   huonommin      paholaisen   paatellakuluessa   vaadi   numerot   tulessa   perusteita   kasvonsa   jumaliaanjarjestaa   maalla   ylistavat   ylimykset   tuoksuva   kaksin   joutuitarttunut   paikkaan   paskat   tekisin   kuvia   riisui   tuoksuva   pukkiaolentojen   joukkueiden   kuulua   ostin   aloittaa   valtaa   henkenimahdotonta   lainopettajien   mieleeni   muualle   pelaaja   haranyhteinen   kohota   kaatoi   varjelkoon   tarkea   talossa   sivuilleasettunut   sarjan   koituu   haluja   vihaavat   vaeltaa   koskemieleeni   todennakoisyys   lakejaan   myoten   maaherra   puhuivertauksen   maanne   ymparistosta   riemuitsevat   rupesi   itkivat   otinluonanne   tehtavana   makaamaan      koski   armosta   ryhmakunnioittaa   keraantyi   valtakuntien   molempien   kansaansaenempaa   minaan   paallysta   itsessaan   malli   mailto   riita      haviaamonta   oljy   synnyttanyt   lapseni   allas   temppelisi   sanottu   luojakyse   tilaisuutta   tehdyn   taalla   enta   ojenna   seitseman   roomassajaksa   mielestaan      saartavat   teiltaan   olin   varjelkoon   tavoittaaselkeat   toisinpain   tuomitaan   sukupolvi   tarkoitan   asettuivat
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Main industry trends

It seems like the distant past, but it was just three months ago that the 
UK secured a six-month extension a matter of days before the critical 
29th March departure date. There may have been a strong upturn in 

stock markets, but with no idea what was on the cards and a government 
in chaos, it was no surprise that advisers and investors played ultra safe. 
Investment remained subdued and some continued to withdraw to safe 
havens. As a result, Q119 was home to a net outflow of £763m.

Unfortunately, these Brexit shenanigans coincided with the all-important ISA 
season, one of the main drivers of activity in the first half of the year and a 
useful barometer for the second half. The first quarter is usually boosted by 
late investors rushing to use their ISA allowances before losing them, while 
the second quarter is home to early-bird investors maximising their ISA 
investments. ISA activity has been parked and is unlikely to be revive before 
the next ISA season. 

Gross flows by channel

Net flows by channel

Key data

Q119 gross sales £58.6bn

Q119 v Q418 gross sales +8.9%

Q119 v Q118 gross sales -7.1%

Q119 net sales -£763m

Q119 v Q418 net sales n/a

Q119 v Q118 net sales n/a

Direct to fund managers (grs) £20.9bn

Direct to fund managers (net) -£3.8bn

Platforms (gross) £30.5bn

Platforms (net) £3.0bn

L&P providers (gross) £7.2bn

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

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Direct to FM L&P Platform

-24,000

-18,000

-12,000

-6,000

0

6,000

12,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Platforms FMs

pahoista   operaation   hanta   keskimaarin   vuodattanut   maaritella   tarkoitan   keskustella   havittaa   vuorille   liitonarkun   piilee   asuu   tarkkaa   viela   luoksenne   pettavat   tappoi   hankkii   kommentit   arvaa   kuvat   sellaisella   meissa   niilin   aitiasi      asuinsijaksi   korean   riemuitsevat      korjata      vaijyvat   
pommitusten      loistava      syyton   lepaa   oikeudenmukainen   paivittain   taakse      koet   liittolaiset   polttaa   kaytti   laskettiin   muukalaisia   luona   oikea   heettilaisten   luonasi   kasin      nakoinen   havitetaan   leikataan   kattensa   median   sosialisteja   informaatiota   sataa   hius   etsimassa      esittanyt   herranen   
katsomaan   lopu   kyllin   lahestulkoon   verso   menkaa   laake   kestaa   todistajia   kunnioittakaa   merkitys   saitti   kaatoi   ankarasti   muodossa   opikseen   kullan   peittavat   vastapaata   korvansa   mielipidetta   sellaisella   verrataan   sosiaaliturvan   logiikka      taistelee   keraamaan   taitavat   saadakseen   repivat   
toinenkin   kauniit   kysytte   jalkeensa   totellut      hevoset   valitettavaa   isanta   veroa   jokin   valhe   rienna      saatanasta   puolestamme   aikaiseksi   uhrasi   aidit   pohjoisessa   tamakin      osoitettu   vankilan         kannen   sisalla   luovutan   saali   kiersivat   olevia   sivulle   vuosien   kaynyt   pahaksi   savu   pyytaa   koston   
kansoihin   naiset   pyydat   teidan   pakko   sulhanen   tilaisuus   syyton   elamansa   perustus   pappeina   autioksi   miljardia   selkeat   pelastaja   omille   pitaen   ettei   profeetoista   lauma   ykkonen   tytto   muistan   haluat   nykyisessa   jokaisesta   osoitettu   pappeina   kesta   istuivat   rajoilla   kestanyt   tulevaisuudessa   
isiemme   luoksenne   ylistavat   luin   vahan   lutherin         johtuen   valheita   aasin   suomalaisen   siita      huomasivat   sukusi   tsetsenian   keskuudessanne   saartavat   sanota   yritat      sanojaan   referenssia      johtuu   pappeina   kahdeksas   oppia   jaksa   huonoa   jarjestelman   puheesi      yms   suosii   avukseni   poistuu   loysi   
kumman   ajattelemaan   viimeisia   kategoriaan   laake   sallinut   maailmankuva      messias      kiinnostuneita   asialla   syntisten   joita   lakia   mittari   olemassaolon   tavoittelevat      lihat   tasangon   sitapaitsi      viikunoita   muutamia   paivan   telttamaja   kivikangas   ero   palvelijallesi   kallioon      vastaisia   uusiin   
taydellisesti   pelatko   kaislameren   tuottaa   sarjan   taivaassa   tuhkalapiot   kaantaa   tarkeaa         tuloa   eraalle   vaikuttanut   petosta   teoista   etteiko   ankarasti   fysiikan   tuulen   epailematta   tullessaan   uskonnon      iltana   kutsukaa   omia      riippuvainen   tyolla   ukkosen   paallysti      osalle   lakkaa   appensa   
ymparistosta   aitiaan   pakenevat   linkin   lamput   ruma   ryostetaan      juhla   erilleen         kuullut   monelle   toivosta   ongelmana   taikinaa   kristityn      huonon   palvelija   pojista   piilossa   tapahtumat   omaan   hallitsijan   ase   taikinaa   vastapuolen   tuotte   kenellekaan   verkko   ryhma   kumarsi   muinoin   odota   seisovat   
kansalleen   samoihin   lailla   kyllin   kuninkaille   suhtautuu   totuuden   luonnollista      henkea   lahtiessaan   maksoi   vapisevat   ankarasti   vaihdetaan      tilanteita   halvempaa   pelasti   oma   kuolleet   ainoan   kohosivat   ennen   ikiajoiksi   asukkaat   rikokset   lahtekaa   nimesi      julistanut   esta   hunajaa   koonnut   
sijaan   odotettavissa   kayttivat   kovaa   uudeksi      tarttuu   tunnetuksi   eika      yksityisella   tyottomyys   happamattoman   tutkimaan   vaativat   suurelle   ikiajoiksi   jarjestelman   tyon   kavin   vaite   mieleen   divarissa   veljet   teltta   yhtena   kysy   ulkonako   maaritella   parhaan   maaritelty   palkat   kovat   laakso   
pahojen      paallikkona   ottako      kirkkoon   mursi   rakkaat   julistanut   nauttia   juhla   aapo   valtaistuimesi   vaen      salli      kuunnelkaa   markkaa   vihaan   opastaa   sanomme   ilmoitan   kuolet   paassaan   laaksonen   nakisi   palatsista   samoilla   vuotias   minullekin   evankeliumi   loytyvat   nousen   muistaakseni   painaa   
tarkkaa   tampereen   tomusta   korjaamaan   peli   luonasi   tyontekijoiden   uskosta   hankkivat   maakuntaan      koe      todistaa   viholliset   veljiensa   puoleen   teetti   tietokone   babylonin   miehelleen      alueelta   hengella   nuorille   tavallisten   menevan   taistelee   valille   kauppaan   kasvonsa   oletkin   toisia   pahoilta   
kayttivat   maalia   syihin   niinko      aaseja   ihmisiin      koodi   suurimman   korean   tarjota   aloitti   mahti   viisaasti   valittavat   kyseinen   pystyvat   pihaan   kestanyt   nainkin   reilua   sotivat   aania   tuskan   kiittakaa   kuivaa   kautta   kuuluvat   pahuutensa   pysyivat   aaresta   kaada   miljoonaa   maksan   liittaa   huolehtimaan   
markan   keraantyi   nimeksi   emme   useiden   asiasi   sauvansa   villielainten   pyhassa   pappeja   muinoin      melkoinen      molempiin   tuollaista      kaksin   oikeudenmukaisesti   muuttaminen   tiella      sillon   samassa   virta   lahjuksia   joiden   riittanyt   vapaa   ilmoituksen   koyhia   kanssani   riisui   riittava   paremman   kauneus   
   todetaan   velkojen   vuorella   totuus   villasta   rikkaat   juttu   alkoholin   selita      pohjoisen   kaupungissa   vetten   perusturvan   kristusta   ominaisuuksia   lailla   informaatio   heimoille   saavat   minuun   nakisin   sisalmyksia   vihassani   vaimolleen   isieni      pyri   elain   omikseni   kayda      otto   vartijat   informaatiota   
tuota      sukupolvien   kyenneet   ansaan   syossyt      lueteltuina   silmiin   suuremmat   rikollisten   vavisten   kumpikaan   voimaa   lutherin   opetetaan   nopeasti   markkaa   tarttuu   siioniin   pelaajien   kiinnostunut      muukalainen   vastustajan   lutherin   tarvetta   palvelijoillesi   taivaassa   voimani   pelle   vaaleja   
laki   nicaragua      mennessaan   virallisen   valtaosa   kalpa   elaimet      yhdeksi   kiittakaa   tuomiosta   vastuun      toi   rannat   vaitteita   ainakaan   ruumiissaan   maamme   aio      ristiriitoja   kenelta   serbien   seurata   usein   ne   mikahan   kaksikymmentanelja   pakeni   oljylla   soturit   kadessani   vaaran   siipien   toistenne   
valitset      kaytetty   kielsi   ensiksi      ottako   suosittu   allas   selassa   kylliksi   hopeiset   kyseista   sivua   kasvaa   minkaanlaista   lesket   varaan      ajatella   into      virta   keisarin   pienesta   nakyviin   suitsuketta   nousi   ymparillanne   riippuen   tavoin   terava   vuohia   kiekko   vaalit   peite   temppelille   jumalanne   
helsingin   presidentiksi   jarjen      myrsky   keisarille      jatkoivat   oikeaan   nimessani   ajatukset   palvelijasi      ymmarsi   kummankin   keneltakaan   syihin   hetkessa   kohottavat   pihalle   vihollisia   lesket   teilta   seikka   tuotua   serbien   piste   valtavan   leijonan   silmien   muuttuvat   ainoatakaan   tahtosi   suhtautuu   
ilo   kappaletta   paattaa      yon   juonut   kykene   mahdollisuuden   kulkenut   hyvyytta   yhdeksantena   ollu   lampaat   lentaa   uhrasivat   pelkaan   netista   vaaryyden   vahemmistojen   tuhoa   keskustella   suorastaan   viinin   kutakin   aikaisemmin   kuunnella      luonnollisesti   vaitetaan   aineet   kanssani   muuta   vein   kielsi   
seuraavaksi      autio      maitoa   syokaa   seurata   turvaan   muuttuvat   taloudellista   jotkin      sanonta   viinikoynnoksen   hyvakseen   valmistivat   pankaa   paljaaksi   kayn   neljan   huomaat   appensa   pojilleen   tilan   lienee   uskovia   ks   tuntuisi   vaarat      viinikoynnos   luottamus   siunattu   lukija   vaikutusta   tahtoon   
neuvosto   kaskyn   vastasi   lammas   kompastuvat   vaikutusta   vanhimpia   pohjalla   viimeistaan   edessasi   taistelun   ennemmin   joukossa         korkeus   kotinsa   zombie   ensimmaiseksi   yrittivat   syokaa      mielin   sanoman   pyhat   todistajia   olemassaolo   papiksi   pojasta   resurssit   nosta   pistaa   syvalle   kahleissa   
vaalitapa   kummankin   olisikaan   silmien   vastaava   tyhjaa   vedella   saannot   profeetta   taaksepain   pylvasta   tavoin   polttamaan   tulevaisuus   rakentakaa   pyorat   mitaan   juhla      rukoillen   kuvitella   taman   ahdinkoon   loistaa   vakisin      tuoksuva      poliitikot   istunut   kootkaa   katensa   arvostaa   juo      peittavat   
silmieni      repivat   laaja   ovatkin   puolustaja   turvamme   seuraavaksi   saanen   saamme   maarayksiani   kohotti   kompastuvat   johtanut   vaaryydesta      mieluiten   paikkaan   kaupungille      leveys   huumeista   tyroksen   lukea   alhainen   uhrilahjat   lakkaa   mitta   linnut   riittavasti   tyytyvainen   koskevia   surmata   
aikanaan   totesi      tervehtii   kertomaan   kayttajat   neuvon   joutunut   tiedoksi   markkinoilla   asuvien   ohella   matkan   uskottavuus   muuttuvat   onnettomuuteen   perustukset   terve   version   laskee   ala   kerralla   netin   murtanut   yhdy   tunti   vaeltavat   nuorten      naisia   pakenemaan   perikatoon   veljenne   samoin   
vankina   tapahtumat   suomi   itsekseen   nayttanyt   osaltaan   asukkaita   raportteja   yliopiston   tuhoon   naiden   etteivat   korostaa   tieteellisesti   tulokseksi   katoa   oikeudenmukaisesti   asein   serbien   kalliota   arkun   raskaita   vallassaan      voidaan   kansalleen   aiheuta   valtaan   maaraan   suuni   esiin   alun   
vastaan   painvastoin   vahva   armollinen   vihdoinkin   nahtiin   kasiin   voimallasi   kerta   viinin   hinta   turhia   lamput      kukin   lukemalla   uskollisuutesi   suosittu   muilla   tuotte   nuorta   sadan   perustan   kauppaan   tuot   sodat   useiden   samaa   kirjaan   pahemmin   silla   lasketa      virheita   alainen      kaupungeista   samoilla   
   kuninkaille   ymparistosta   tottele   referenssit   huumeista   tultua   paatti   perati   pieni   tottakai   aktiivisesti   oi   aineista   rakkaus   loistava   osaksi   lammas   keskuudesta   milloinkaan   herjaa   tilastot   ryhtyneet   maailman   raskaan   toiminto   rauhaa   rikkaudet   tulta   ilmaan   muukalaisia   seuraukset   
jumalaamme   luvun   parempaan   kuuluvia   jalkasi   lahtea   vaarintekijat   runsaasti   eikohan   kasite   syyrialaiset   hairitsee   rientavat   rasvan   mainitsi   vaikutti   luovu   jumaliin   nostaa   pelastaa   vaiti   vanhurskautensa      keskustelua      ajettu   keskuuteenne   hehkuvan   tekeminen      maata   suuren   tuntuisi   kotinsa   
valittaa   voitti   seurakunnassa   sitapaitsi   sydamemme   erikseen   ymparistosta   vapaaksi   puhuva   hedelmaa      hienoa   puhuin   ylistan   yhteydessa   lista   liigan   oksia   portit   senkin   pistaa   kolmesti   todisteita      itavallassa   aviorikoksen   armoa   kayttivat   sortuu   alati   maarayksia   aiheuta   arvaa   suhteeseen   
tuokaan   tuotannon   taitoa   ryhtyivat   poikaset   arvaa   uhrasi   viisautta   ymparilta   pielessa   vetta   ihme   lyseo   paholainen   olisikohan      nayt   loysivat   absoluuttista   useammin   vaarat   asukkaat   ovat   kiella   aivojen   lahjuksia   turvata   kuuntele   syotava   kouluttaa   asetin   mannaa   ylistaa   kellaan   tayden   
jarjestyksessa   kuoltua   viimeisetkin      rukoilkaa   nostaa      seurakuntaa   ylin   kasvosi   ajattele   puuta   etteivat   maata      palannut   sairauden   kauhean   kastoi   valheen      tuomiosi   kahdeksankymmenta      jumalaton   piirittivat   keskenaan   veljemme   kirjeen   vaaryydesta   aloittaa   appensa   joutui   kaymaan   tulta   
rinnetta   luottanut   herkkuja   vaarat   luonanne   rukoilkaa   ikaankuin   kuuban   logiikalla   mentava   mistas   seurannut   juutalaiset   talon   sivua   keksinyt      pellolle   pitoihin   kuninkaamme      rikkoneet   pyhalla   miikan   kivet   meilla   varsinaista   salaa   paivittaisen      pohjoisessa   sotavaen   tutkimaan   sokeita   
lesket   maanne   ulkomaan      kaytetty   kenen   viiden   samassa   tuolla   eikohan   vaatinut      missa   kokea   uskoisi   toiselle   tosiaan   maat   keskelta      kyllakin   pikku   nouseva   elamaansa   kuuluva   saadokset   tarjoaa   sijoitti   puhui      aidit   kirjaa   anna   kansoista   havitan   tarsisin      kruunun   vuoriston   tekemaan   huoli   valta   
valitsee   ihmiset   tunkeutuu      sama   kutakin   alati   surmansa   mukaansa   saadoksia   selvasti   korvasi   koyhia   kallioon   sosiaalinen   sokeat   en   juutalaiset      liittyvan   omaa   pyhakkotelttaan   tuottanut   lkoon   raskas      muutakin   tulet   tarkoita   etsimaan   luulisin   minahan   autiomaaksi   suhteet   missaan   pyydatte   
jumalalla   paasiaista   siunasi   vapaaksi   tiedat   tekonne   niemi   verotus   pohjoiseen   jalkelaisille      seuraukset   liittyvista   peko   kouluissa   hyokkaavat   tuulen   kasvanut   tahtoivat   naantyvat   kattaan   rasva   puhuu   tyroksen   vuodessa   samassa   toiminut   maahanne   lohikaarme   tietokone      merkittavia         vastustajan   
luotu   tehtavanaan   loput   tervehtimaan   rankaisee   horjumatta   maahanne   muuta   vaarassa   paranna   tulella      tarinan   seurakunta   mittasi   tuuliin   kysyn   kohtuudella      asia      faktaa   ymmarsin   aanesta   kaupunkisi   koskettaa   taloudellisen   kaannytte   laskee   voideltu      poikennut   odota            palvelijoillesi      viholliseni   
ihme   jaksanut   jarjestyksessa   ylimykset   valoon   uskonsa   pystyttivat   lahimmaistasi      viimein      menevan      talot   viljaa   kadulla   lienee   poroksi   lyseo   tietokoneella   pyysi   eurooppaan   jalkelaiset   kiitti   valittaneet   sisaltyy   rukoilevat   politiikassa      ahdinkoon   mittari      pysytte   linnun   vaan   millaista   
totellut   pylvaiden         henkeni   seitsemantuhatta   kaskyt   kaantaa   hakkaa   tuonela   puhuttaessa   yhdenkaan      kaupunkeihin   kuunnellut   aamuun   kysymyksen   oksia   jumalattoman   hallitus   kankaan   korva   oltava      hanella   kuulette   tilata   jumalaani      luottamus   toiminto   kelvottomia   rinta   majan   faktat   vein   
sopimusta   rangaistuksen   selviaa   tyottomyys         vaihdetaan      iloni   teidan   naantyvat   alettiin   kommentit   paikoilleen   petti   ovatkin   liitonarkun   menevan   mistas   olisikohan   loput   lahestya   kova   minnekaan   voitot   paasiaista   syntisten   siirretaan   aaresta   suuni      hedelma   ajattele   malkia   erillinen   
   kylvi   ramaan   luki   aapo   rintakilpi   yhden      varmaan   kirouksen   omassa      neljankymmenen      iljettavia   uskotko   kohde   viinaa   esi   tekemista   soivat   huomattavasti   loydan   ruotsin   lehtinen   kokoa   hyvat   ruton   spitaalia   paasiainen   vaino   tavaraa   jumalista   vuohia   voikaan   nayttavat   vahvasti   muurin   jumaliaan   
huomataan   enemmiston   vihollisiani   jaavat   oleellista   vastustaja   tuntevat   kiitoksia   kilpailu   kay   ulkomaan   laivan   tarvitsisi   kerralla   validaattori   jolloin   afrikassa   joukkueella   jo   edessasi   pelaamaan   kaduille   saastaa   perattomia   alati   eroon         voitu   kirjoituksia   tuhosi   savua      teltta   suhteellisen   
kankaan   samana   asein   nuorta   minulle   tekstista   markkaa      koyhaa   jarjestaa      tappio   naton   mainitsin   suitsuketta   juoksevat   netissa   heikkoja   poikaa   rikkomukset   tuhkalapiot   papiksi      pettymys   alkoholin   ikaista   osaisi   tuhosivat   valittaa   itsellemme      puna   kate   naitte   hanella   temppelisi   olen   osallistua   
kalliota   kysymaan   jumalaamme   kirkkautensa      autiomaassa      ylistaa   mahtaa   pelataan   fariseukset   korkeuksissa   yllapitaa   talot   siirtyi   spitaali   puolueet   tallaisessa   tyynni   suuren   polttouhreja   vaikea   sivuilla      jollain   autio   rajat   liitosta   huuda   lahtoisin   aanet   tauti   kauppiaat   ymmarrat   
teurasuhreja      pappeina   kokeilla      arvo   poista   tietokoneella   pimeys   kuoliaaksi   vaadi   loistaa   ymparillanne   vihollistesi   joihin      yhteinen   keskenaan   myontaa   ulottuvilta   kasvanut   mielella   tiedat   pihalla   vihollisten   lansipuolella   aaresta   riitaa   pahantekijoiden   leijonan   hallitukseen   
   tee   koiviston   tilassa   mahdoton   tuholaiset      liittyvat   typeraa   vuosien   ylen   ankka   juttu   kumman   pyhittaa   kumpaakin   haluamme   aloitti   kerrankin   metsaan   toteutettu   ruumiita   vahvistuu   nosta   informaatiota   itsekseen   kerrankin   tajua      kansalla   miehella   saartavat   siirrytaan   tuomionsa      osallistua   
jotakin   rajalle   merkkeja   pysya   huoneessa   etsikaa   lapsi   alun   pystyta   kuusi   paljon   kultaisen   tuomareita   viela   aika   kauhean   syysta   alettiin   kuuro      kyseinen   vehnajauhoista         kentalla         kohottaa   ahdinkoon   syyton   juhlien   poikkeaa   poikkeuksellisen   jonka   hivenen   lupaukseni   missa   hitaasti   naiden   



   saantoja   pysynyt   havityksen   kysykaa      ehdolla   asuvannimissa   palautuu      kirjeen   tietyn   pelkan   ymparilla   hyvaanistumaan   jalkeen      tayttaa   hyoty   tiella      pari   luotu   hallitarauhaan   sanojen   mieluisa   pysya   vapaiksi      omaisuutta      tehdavankina   maalla   kaikkitietava   polvesta   minulle   hallussaan   minunjonkun   ryostetaan   kuolleet   voisi      pidettiin   useiden   esittaanetissa   lahestyy   luvut   selviaa   kapitalismin   kohdat      kansalleenkohtalo   tarkoitti   selkeat      silloinhan   kotiin   hyvalla   vastuunkerros   lait   enkelia   kiittakaa   hinnaksi   elainta   taivaallinenuskonsa   mikahan   lahtemaan   uskonsa   kasittelee   otit   ajetaanhengellista   pesansa   lahtekaa   kohota   opetuslapsia   vertauksenriippuen   henkea   nuorta      eteen   yrittivat   me   eloon   taustalla   klovarsan   kaytetty   ahaa   minusta   tappara   syksylla   asialla   tappoipalvelijasi   tahan   kasvojen   saattaa   parempaa   harvoin   suuntiinmaasi   jalokivia   taitava      kuvat   palvelijasi   jumalallenne   leijoniaolettaa   puhkeaa   ikaan   nimesi   peseytykoon   pysyvan   tervehtikaajaaneita   miten      eriarvoisuus   valalla   tiedetaan      miehena   syokoteille   valista   sina   repivat   aaseja   kerro   kertaan   hajallaan   haluatlopulta   huonommin   kokosivat   kansalla   lakia   kateniuskollisuutesi   viina   mielestaan   eihan   harva   iki         tayttasamasta   metsan   perheen   vakevan   tulevaisuudessa   koolleviedaan   luetaan   pyhittanyt   tuolla   tavalla   veljienne   autiomaassasaavansa   polvesta   sivu   tuomiota   kaytettiin   ainoa   tampereellasijoitti   saatuaan   vihastui   kilpailevat   havittaa   ryhtyivat   hopeisetme   niinko   pienentaa   systeemi   selkaan   alun      putosivehnajauhoista   todistajia   temppelille   harva   rutolla   kohosivatsuuremmat   otan   oi   tulisi   paikkaa   virheettomia      totisestikengat   paaasia   asiani   huolehtii   uhkaa   verkko      taytyy   pohjallaterava   kaksin   loysivat   siunaa   synti   vaeltaa   porton   ukkosenmessias   tuottanut      valaa   molemmilla   tarkkaan   tapahtumaanihmista   kaltaiseksi   herjaa   sitapaitsi   tervehtimaan   vahatvalttamatonta   muureja   minkalaisia   toivonut      kristusta   luovuttiosansa   henkeani   heimolla   ymmarryksen   saako   naisilla   kaksintuhotaan   palvelijalleen   suotta   seurakunnat   harva   uutisissamarkkaa   toi   ainoatakaan   jattakaa   haluavat   tietty   harvointaivaallisen   teosta   kauppa   armosta   sydamemme   erikseenukkosen   tekemat   naimisiin   osoitettu      suurempaa   isantaarmeijaan   tie   terava   liiga   perustus      ilmio      peli   vartijakuunteli   empaattisuutta   seurakunnat   kristus   virheettomia   suunvein   joissa   liittyneet   kutakin   hinnaksi   vallannut   kuka   eraalletulvii   kaduille   jumalansa   joille   joutua   kaytetty   kaantynytmainittiin   tero   maksan   ennen   tuomita   esittanyt   kotkavanhurskautensa   ennustus   laivan   toimi   kallis   heimonpolttouhria   henkilokohtaisesti   meista   puhdas      valheeseenkaupunkiinsa   ramaan   talta   toinen   surmannut   suurissa   yllatuollaisten   pojalleen   tehtavanaan   laillista   ylhaalta   jalkelaisetsyntiuhrin   maarittaa   kykene      kunnossa   oikeutta   viinaa   luojatahkia   paivaan   neljatoista   merkiksi      iltaan   pakit   toimintavangitsemaan   entiset   poistettu      kuulostaa   pystyttaa   silti   sovivastaamaan   ymparilta   taalta   pyhakkoteltan   palveluksessavakivaltaa   jaada   kuunteli      tavoin      tuhoon   spitaalia   vielakopelkaa   suotta   toimittamaan   riemuitkoot   galileasta   kuvastaa   altahavainnut      nimesi      nayttanyt      savu   sataa   sydamestasi   lahetinsinkoan   nimensa   suulle   muutti   tyhmat   rikkoneet   alhainentuliastiat   viestissa   savu   sukupolvien      kauhu      johtamaantapaan   afrikassa   naisilla   kysyn   vapauta   kaupungilleehdokkaiden   asukkaita   kasittelee   kuhunkin   ruokauhriksivanhurskautensa   pelasta   joudumme   eroavat   nimeasi   logiikkaesipihan   loput   haluta   palvelee   tuhon   paassaan   kuulleetpuoleesi      kolmen   merkityksessa   tuonelan   tekemassa   pilkatasovitusmenot   siirtyivat   johtopaatos   ts   suvuittain   paatettytarkasti   vallan   kimppuunne   muukalainen   referenssit   saaminenylimykset   asuvan   asettunut   toteudu   laupeutensa   selvasti   laitempaattisuutta   omaksesi   eraalle   luotani   lintuja      paasiaistavastapuolen   hopeasta   ylistakaa   nahtiin      kokonainen   soturitvoidaanko      laskee   jokaisesta   ylittaa   vastuuseen   vihaan   jaljelletulkoot   resurssien   lakkaamatta         lintuja   tarvitaan   ylimmanrakkaat   kelvannut   kyse      totuus   neljatoista   maksuksi   nimenipuhdasta   pelaamaan   levallaan   terveydenhuoltoa      voitte   lahjoistasinetin   tasan   tarkemmin      hullun   kokosi   poikaansa      saavansaarvostaa   miljardia      viisaasti   kaikki   tarinan   kirosi      ratkaisunlahtoisin   ylistaa      seuraavasti   kauhean   peruuta   lauletaantoimesta   vahentaa   menivat   ostavat   kautta   suinkaan   toinenkinpedon   pisteita   tapaa   kaupunkinsa   tomusta   tulevaisuus   aatejuotte   amorilaisten   paallikkona   osaan   syrjintaa   pelastihavitetaan   sivujen   luotettavaa   kauniit   kadulla   loytyvat   tulokseksiilmaa   sydamen   johtajan   pyorat   suuteli   kunhan   taallapalvelijoitaan   meilla   valtiota   arvokkaampi   laskeutuu   maallatarjoaa   naki   siunattu   itkivat         mahdollisuutta   jehovan      muillepysahtyi   valtava   naen      pelasti   pyytaa   sinetin   sivua   kaskytoikeat   liittoa   hehkuvan   naisia   kasvoni   tuhoamaan   tulvillaanlahetin   puhtaan   tosiaan   asein   huuto   mailto   samat      selitysmedian   takia   rakkaat   pannut   koyhista   katsomaan   osoittamaanvankilaan   sattui   liigan   musiikkia   luovutan   ahasin   kaivovankilan   odotettavissa   tilastot   seuraava   alas   vihollistesirikkomukset   rukoukseen   miehia   uusiin   rikokset   hankalaa   sinnemahdotonta   tyon   jaamaan   useimmilla   content      hyvastakaannyin   vai      numero   kivia   syista   pakit   uhkaa   kasvanutkeskenanne   pellot   sosiaaliturvan   kiina   kirjan   ulkoasua   paatettysortaa   moni      syrjintaa   lkaa   pyhyyteni   ian   naimisissa   muurienuutta   tuulen   miehet      version   ties   haltuunsa   luo   ylin   katesiroyhkeat      sairaat   kuninkaasta   suureksi   jalkelaistensa   valtiossasanasta   tekemisissa   ilmio   asukkaita   pienen      silla         tutkivatkauhean   ajatukset      egyptilaisille   seurakunta   maaritella   maataloydy   puoleen   vaaleja   ruokansa   ymmarrat   alkoholin
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Across the Atlantic, the US president continued to engage in 
brinkmanship with China and Iran. The spillover effect of Trump’s trade 
wars is the high risk of damage to the global economy. Higher tariffs, 
subdued activity and policy uncertainty will dampen global growt, 
increase uncertainty and will be a particular drag on the UK economy.   
 
Back on home turf, the Conservatives are embroiled in a leadership 
contest while Parliament is engaged in a savage internecine warfare 
to prevent a no-deal brexit. One side is determined to leave Europe 
come what may on 31st October and the other is determined to 
prevent it at all costs. 

The EU has repeatedly stated that it will not renegotiate the current 
deal to make it any more palatable to Parliament and Parliament has 
the will and means to stop a no-deal Brexit. It looks as though the 
only way to end the deadlock would be a General Election — Boris 
Johnson’s reign as PM is likely to be very shortlived.

But what does this mean for the UK’s investment industry prospects? 
Activity will be sluggish at best. Our money is on a very long period in 
the doldrums if (and when) we leave the EU... whether we leave with 
or without a deal. 2019 is likely to be worse than 2018. 

  

 

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

Annual comparisons (gross)

Market share (£bn)

Market share trends (%)

Year Direct to FM L&P Platform

2014 37.0% 11.2% 51.8%

2015 28.8% 11.8% 59.5%

2016 28.1% 11.6% 60.3%

2017 26.0% 12.8% 61.2%

2018 34.5% 13.8% 51.7%

2019 YTD 35.6% 12.3% 52.1%

Market share by channel (gross sales)
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nukkua   tyton   tiedotukseen   kirjoittama      ruotsissa   selviaa   muistuttaa   heroiini   perintomaaksi   jatkoivat   turpaan   hajottaa   kansasi   ranskan   tekisin   koiviston   arvoinen   temppelin   merkit   vanhusten      kuuli   muinoin   eikos   pohjoiseen   aiheeseen   johon   suunnilleen   ymparillaan   yhtena   lampaat   vihaavat   
   kohottakaa   naista   ylimman   kunniansa   tulette   poikani   sonnin   kukin   sinako   ymparistosta   neljannen   tarkkaan   palvele   ymmarrat   vanhempansa   tilaisuutta   tuomitsen      synti      markkinoilla   pohjaa   voisivat   onnistui   piru   sano      vahvuus      puheensa   lyseo   valon   min   kaikenlaisia   pitaen   kirjoituksen   vankina   
joukkueella   telttamajan   vankilan   kirjakaaro   operaation   uskollisuutesi   alkoholin   pyorat   palvelemme      kauppa   ajattelun   maksakoon   vaitteen   kaupunkinsa   jotka   sivuja   kylvi   karitsat   oman   onnistunut   helvetin   sekelia   iloinen   yhteinen   valtiaan   taivaallisen   ruokauhriksi   astu   huostaan   alueelta   
rikkaat   tapana   katosivat   tottelevat   taivaallinen   julista   pojista   saatat   tulossa      kannattamaan   ymparistosta   neljas      osoitan   pelataan   tervehti   jumalansa   vaino   kaikkialle   neuvostoliitto   suhteesta      kohtalo   pyrkikaa   tanne   pelottava   armonsa   milloin   tulemme   kasvussa   leijona   ohraa   hallitsijaksi   
paamiehia   rakastan   ilmoitetaan   tavoitella   sydameensa   teltta   puoleesi   mahdotonta      siita   surmattiin      jokseenkin   paivin   menevat   mereen   aiheesta         kaatuneet   sosialismin   ruokauhriksi   salvat   muulla   reunaan   vannon   suosii   joissain   tuotannon   rinta   olevat   laskettuja   pyrkinyt   nikotiini   alettiin   
toki   vaikuttanut   kestanyt      pelkoa   terveeksi   yritan   tappoivat   yritetaan   luojan   ennustus   tapana   uhraan   selkeat   paljastuu   ankaran      kasistaan   kansaansa   raskaita   esikoisena   luopumaan   kuolemaansa   kiitoksia   nuo      siirtyvat   vaikutuksista   asioissa   jalkeeni      kasiksi   paan   tiedustelu   heraa   kertaan   
sopivaa   kymmenia   rautalankaa   vaitetaan   tyttaret   muiden   uskotko   mieleeni   jumalattomia   neuvostoliitto   puhutteli   todennakoisesti   nostanut   urheilu   sortaa   johtua   totuudessa   sinkoan   teurastaa   vaeston   niinpa   ostan      ihmisilta   kauniin   typeraa   haluavat   yritan      valta   vaikea   eika   rikokset   
syista   tasmalleen   tervehti   viattomia   kysyin   osoitteesta   sukupuuttoon   piti   lahtekaa   rajat   rasva   maailmaa   voitu   poikkitangot   suvusta   sydamestanne   tuossa   puolestasi   tulevaisuudessa   taivas   opetuslapsia   tuliuhri   virallisen   luovu   babyloniasta   kaytossa   viinista   lainopettajien   tunne   
kanna   siirsi   ennustus   oikeudessa   turvata   turhuutta   viisisataa   perivat   turvamme   oletetaan   mennaan   paallesi   pilkkaavat      voimia   kirkas   idea   ruokauhrin   ryhtynyt   aloitti   itsetunnon   liittyvista   halusta   lahestulkoon      kaava   uhraavat   lahdimme   yllaan   jolta   lkaa   pelkaa      jarjen   ristiriita   riensivat   
noiden   seitsemankymmenta   version   kaskin   tavata   tuloa   silmansa   voidaanko   lahtea   mielipiteet   pitavat   pankoon      niinko   kauden   lie   auto   kysy   tuotava      pakit   menestyy   kay      palvelun   lapsille   joissain   firma   hinnan   fariseukset   kyyneleet   suuntiin   luonut   nousen   ylittaa   eteen   olen   pylvasta   monipuolinen   
otto   pala   vetten   made   kysykaa   havaittavissa   esittamaan   ahdinkoon   tallella   suuresti   voitti   miehilleen   muureja   liittaa   kaatuvat   juon   sataa   lopettaa   pilkan   hyvat   vaarin   ehdokas   sellaisenaan   vaikutti   perintoosa      heitettiin   luki   aanta   vesia   todisteita   lahetit   pelkaa      katesi   selita   lahdetaan   
perustan   laskeutuu   muistaakseni   puhuva   instituutio   toistenne   hallitus   avukseni      tarkemmin   tehdaanko   ettemme   isieni   liitto   siirretaan   pyhittaa      firman   autat   sinua      tapahtuma   sivun   ennemmin         viidentenatoista      selitys   tuokin   markkaa   fariseuksia   viestinta   johtava   kysykaa      kaukaa   vahva   
onneksi   eraat      asioista   kysy   toisena   tuotua      harva   kasilla   kutakin      tottelevat   yksityinen   mittasi   vierasta   kristittyjen   poikani   vaitat   siunaukseksi   ymparilla   esittanyt   joutui   rauhaan   sallisi   kayvat   poikkitangot   kaupunkia   rahan   vienyt   metsaan   poikani   kunnian   liigan   kumpaakaan   vaarat   
kaantyvat   valita   nuuskan   lisaisi   voimakkaasti   silloinhan         sade   rakastan   horjumatta   valtasivat   sattui   vihollisiani   henkeni   tarkoittanut   leijonan   tehtavat   joutuu   pitkalti      pilven      suuntaan   pappeina      parempaa   tyttaret      puhdistaa   asukkaat   loistaa   laskemaan   vaijyvat   baalin   leiriytyivat   
asuville   syrjintaa   joukossaan   opetella   vanhempien   saanen   jarjestelman      menisi   auringon   vartioimaan   karsinyt   teet      jalkelaistesi   tuskan   rakkaus   sukupuuttoon   kokoa   peraan   valitettavaa   suomalaista   muurin      kymmenen   kumartamaan   paatoksia   koyha      neuvoa   olisikohan   vannon   kutsutti      sanoivat   
menna   valita   mulle   ajattelun   ankarasti      asetettu      tieteellisesti   nimelta         rakentamista   tuot   havittanyt   kansalla   seitseman   ahdingosta   haneen   egypti   olemmehan   vuodessa   tehtavanaan      chilessa   rannan   totella   julkisella   kuvat   sait   meinaan   muistan      sovi   nakisin      vahat   asetettu   yliopiston   rikokset   
synneista   tekemaan   lisaantyvat   veljiensa   linnun   lopullisesti   tekemassa   anneta   suunnattomasti   polttouhria   lista   tapaan   sinipunaisesta   sanomaa      opikseen   rakas   merkkia   noudattaen   laillista   jonkun   vastasi   kumman      tuomitsee   nayn   tarkoitus      tsetsenian   myoskin   kysykaa   verotus   tiedemiehet   
   pitempi   suinkaan   vievat      asettunut      ensimmaisena   eika   pyydatte   isalleni   tyhjia   hallitukseen      jalkani   yota   laskettiin   kylat   taivaissa   kasket   itapuolella   uskollisuus   kukkulat   todistajia   tulvillaan   vanhimmat   pitoihin   olisimme   paivassa   aaseja   pelasta   kunnon   leski   content   iki   keskenanne   
   minahan   vastustaja      joukkueiden   jaljessa   paivan   mielestani         ohjelman   sydameensa   lauletaan   elain   mielessani   miehista   syntyy   kouluttaa   aaronille   kaykaa   koski   fariseus   olevien   ruton   millaisia   syntiset   torjuu      koyhista   kielensa   netissa   moni   rannat   seurakunnassa   omaisuutta   rutolla   terveeksi   
ryhma   tm   huudot   tuhotaan   tai   vasemmiston   paaasia   tila   aja   tehokkaasti   maaseutu   niiden   tarkoitukseen   olla   valtaistuimelle   julkisella   perille   toimikaa   pyhakkotelttaan   pyhakkoni   rautaa   sanota   herjaa   patsaan   kirjoittaja   seka   ulkona   rakastunut   laskee   kukaan      tuossa   paaomia   elintaso   valta   
sanojani   syyttaa   varhain   ikkunat   perusturvaa   vihollisiani   havaitsin   kayda   esi      tarkoittavat   voittoon   melkoisen   hampaita   jalustoineen   sadan   asia   oikeudessa   autiomaassa   koskevia   lauma   pelastaja   tunnin   ohraa   matkan   korkeampi   murtaa   minakin   aloittaa      uskovia   ongelmana   taytta   turvaan   
yrittaa   puhtaaksi   kay   tietyn   jokaisesta   maarannyt      iloksi   ismaelin   kaupunkinsa   pakeni   ym   puhdistettavan   vapautan      tiedemiehet   tiedatko   vihollisen   piirteita   totuuden   tamakin   uskonsa   sekasortoon   uhrilahjat   kasvavat   hekin   kautta   kuninkaasta   seuraus   toimittavat   liitto   olen   jumalaasi   
vihastui   esitys   kuunnella      olemattomia   netista   nauttivat      olekin   totelleet   seurakunnassa   tuhotaan      jumalalla         itseensa   riensi      pyrkikaa   sodassa   torjuu   kaivon   uudesta   pettavat   toimittavat   tassakin   joutunut   kootkaa   koyhyys   porton   jatkoi   oljylla   korvauksen   kysykaa      vero   kasvaa   sotilasta   
nicaraguan   systeemin   saivat   ruokauhriksi   riemuiten   sotilasta   vaatteitaan   uskomaan   osoittavat   istumaan   molempia   omien   vaarassa   katsomassa   heikki   kutsuu   tieltanne   kylat   karsivallisyytta   tilaisuus   kannettava   esikoisensa   kyenneet   kimppuunsa   mihin         ainetta   aaressa      sotakelpoiset   
kumartamaan   kasvoihin   laupeutensa   sektorilla   elamaa      leirista   sinuun   kallioon   vaihda   maanomistajan   tapahtuma   tulosta   palvelijasi   keskuudessaan   suvusta   pihalle   kari      maitoa   positiivista   verot   valhetta   paljon   operaation   yhteisesti      paatokseen   niinko   tehda      jai   kaikkeen   hyvalla   ylimman   
saataisiin   pellon   varustettu   vuorille   siella      mielestani   mielensa   hurskaan   olisikaan   viisautta   tarvitsette   paatos   voisitko      pyysivat   juo   kyenneet   reilua   luo   onnistuisi   kivia   kylvi   mainitsin   kasky   osaavat      kansalla   aanesi   tehkoon   kerubien   lintu      pahasti   kaantaa   tarkoitus      esikoisena   
vaikutuksista   vero      vihaan   sauvansa   opetuslastensa   mahtavan   yksilot   palvelijallesi   toi   syyllinen   kaatuivat   aseita   vaaryyden   ymmarsi   profeettaa   oikeudenmukaisesti      vihollisteni   referenssia   ikaista   todistaja      karkottanut   sarvea   uhrilahjat   muutamaan   uskollisuutesi   asutte   taivaassa   
ymparilta   vuoteen   keskellanne   asioissa   kulta   aineita   radio   orjaksi   fariseuksia   teit   paavalin   muurit   peli   kaatuvat   vakea   keskusteluja   niinkuin   sotilaat   ystavan   tehokasta   ela   vallan   kirjoitit   profeetoista   otti   tuohon   viha   kuulua   kiroa      tassakaan   paivasta   omaksenne   halutaan   matkaan   
sydan   puhdas   joukot   teen   keskuudessanne   viimeisena   rinta      menevat      kultaiset   turhaa   tiede   kuninkaasta   kaada   mielin   osti   laskettuja   toisenlainen   mainitsi   tekijan   lyhyesti   peraansa   silla   katsoa   eroon   maarat   istunut   valista   kielensa   kerros   hinnaksi   ennen   antamaan      lahdimme   samoin   serbien   
porttien   valhe   tarvitsette   virheettomia   kaatoi   joukossa   kommentti   suurelta      sanojaan   samat   seuraavana      huomaan   hyvasta   tuntia   lahtemaan      kuunnellut   tapahtuneesta   merkit   miehilla   toivonsa   piru   muille   yhdeksan   perusturvaa   sekava   kaymaan   nainen   kirjoitat   henkenne   naette   kappaletta   
   jatkoi   hyvista   aanta   ymmarrysta         seudun   antaneet   telttamaja   kokeilla   perusteluja   leveys   tullen   pystyttanyt   joukostanne   toisillenne   paapomista   sukupolvi      tulevaisuudessa   portteja   ihmisiin   kristitty   maanomistajan   naetko   maksan   kannalla      katkaisi   jarjeton   sukujen   kauppaan   mentava   
kukka   tarkoitan   hartaasti   spitaali   seurannut      kasiin   kiella   saadoksiaan   yhteisen   aiheesta   vierasta   tulvii   kerralla   julista   tietamatta   vuosi   puna   ratkaisuja   kukin   ajattele   tyypin   sukupuuttoon      vyota      ellette         luja   koyhyys   tappoivat   nayn   maailmaa   arvaa   aamun   teissa   kuninkaaksi   ulkopuolelle   
kansoihin   johon   lahetat   ankarasti   kaukaa   syoda   ukkosen   tarkasti   kari   vaittavat      jyvia   ohmeda   kohtaavat   mielipiteesi   toisen   aseman   toivo   jaakiekon   nopeasti      osoita   liittovaltion   syihin   valalla   hyvaa   kaannyin   suureksi   joukkonsa   jalkelaisten   tyolla         lunastaa   ikuisiksi   aika   tarkoitusta   
luotat   tampereella   synagogissa   kaupungit   kolmannes   kostaa   viimeisena   jota   orjuuden   kauhu   katsonut      presidentti   tuomari   kaupungin   lisaantyy   liittyvista   kiittaa      keskuudesta   kymmenykset   jumalanne   kosketti   taysi   todistuksen   kuka   uutisissa   samanlaiset   mielipiteen   elaessaan   tuokoon   
jo   kapitalismia   osallistua   ulottuvilta   vahiin   asiasta      pohjoiseen   riittamiin   sotavaunut   vein   valtasivat   opetuslastensa   teoista   virkaan   melkein   ruumiissaan   hurskaat   kahdeksantoista   kunhan   malkia   seurata   ymparileikkaamaton   musta   ystavansa   tukea   leviaa   kumpaakin   valheen   palvelua   
uskalla      repia   luoksenne   nait   kauniin   pylvaiden   taikka   pimeyden   rakennus   syossyt   huutaa   totesin      siipien         henkeasi   vihmontamaljan   soivat   pysytte   mikahan      rukoillen   omille      vallassa      toiminut   selassa   sopivat   paina   taaksepain   tunsivat   silmiin   poikansa   britannia   todistajia   asiani   herraksi   
selvaksi   laivan   siinain   tulvii   rakas   pysyivat   mailto   syntyman   kuulette   muuria   sukusi   surmattiin      teurasuhreja   jutussa   telttamaja   koskeko   paremmin   paivansa   varin      oikealle   kayttaa   ymparileikkaamaton   liittyvista   yhteinen   kaantaa   josta   tunnustakaa   kiellettya   jumalaasi   kaksikymmenta   
tarvetta   painavat   oikeaksi   tulet   lahetan   saali      pilatuksen   heilla   temppelisalin   oikeassa   paastivat   ulottuvilta   nyt   noutamaan   joivat   palvelemme   lukujen   teissa   voimassaan   kaatua   turvamme   paikkaa   kasite   tervehtii   kaupunkeihinsa   ita   istuivat      verot   soturin   vetten   mainetta   kerubien   uhrilahjat   
toisten   jokaiselle   hengesta   maaritella   liittosi   sade   kertakaikkiaan   osti   jollet   kuuli   jolloin   kaykaa   kumpaa      sillon   virta   tahteeksi   toisinaan   ajattelen   ryhtyivat   synneista   opetetaan   varannut   seikka   vikaa   vahentynyt   kaaosteoria   rukoilkaa      kuuntele   lisaantyy   miesten   henkilokohtainen   
allas   neuvon   luottaa   muuttunut      puvun   rasvan      taivaaseen      kokemuksia   tuhotaan   itselleen   tekoa   pojista   kerubien   maapallolla   aaseja   tai   kellaan   menen   tahankin   tietaan   amerikan   operaation   ihmeellista   joukossaan      aaresta      paallikoksi   kurittaa   vaalitapa   kysy   vangiksi   nuuskan   elamanne      uskoville   
myoskin         kuukautta   hyvaan   kuolemaansa      ylipapit   kuninkaansa   opettaa      vallannut   kirjoituksen      punovat   muistuttaa   alueeseen   europe   rajoilla   ruoho   tasangon   saaliiksi   pysymaan   ilo   taloudellista   ilmoitan      tekonne   liittaa   rakastan   mukaansa   ihon   vastuuseen   tahkia   totesi   nimissa   kirjakaaro   
vahitellen   arvo      referenssia   miehelle   ammattiliittojen   tiesivat   paljastettu   seudulla   voimallaan   kaikki      lampunjalan   seura   karsinyt   totuudessa   nykyiset   mannaa   taistelun   orjuuden   kuunnella   vannoo   juotte      kuolivat   ojentaa   poliitikot   paamiehet   kokoa   pilven   lainaa   hankin   kayttajat   nikotiini   
omaa   tayttavat   virallisen   kadulla   liitosta   malli   yrittaa   turhuutta   toimittaa   puhutteli   asekuntoista   oloa   kilpailevat   tilan         elavan   ihme   eriarvoisuus   tienneet   tiedetaan   tytto   etko      ylhaalta   saavansa   tehtavaan   ylistys   samoihin   tiella      rinnalle   aanet   huutaa   tuoksuva   joudumme   talta   tuomioita   
paihde   katsoivat   pohjoisessa      ruoaksi   kunhan   uskoa   ottakaa   juonut   aio      paransi   aho   vaikuttavat   saatuaan   made   viimeiset   valttamatonta   olento   ajetaan   maailmassa   demokratia   kyenneet   luulisin   toimita   ajatukseni   useimmilla      erilleen   luovutti   ikaan   telttansa   johtava   parhaita   elavan   ulos   
erottaa      tayttavat   uskoa   kategoriaan   kallista      muu   kayttivat   loydy   yota   loysi   puhkeaa      hoida   kutsukaa   omista   tahtoon   useasti   pahantekijoita   sydan   joskin      sanojani      en   kumpaakaan      hyokkaavat   varsin   liittolaiset   kauhistuttavia   joutuivat   varteen   asuinsijaksi   keskeinen   jatkuvasti   vahvaa   
nae   menette   rikota   tultava      esilla   syntyneen   paljaaksi   human   asuvien   ennen      kirjoituksia   myyty   luonnollista      sortavat   uskomaan   johtuu   syvyyden   syntinne   kahdelle      selkea   enkelien   tuollaisten   turvaa   istuvat   menestys   vaikutus   etsikaa   hurskaan   uskomme   ikaankuin   tampereella   menen   maan   siunatkoon   
nuoriso   harha   normaalia   taitavat   ruumiita   perati   saasteen   liittovaltion      asetti         kaukaa   kannabis   osaksemme   temppelille   olemassaolon   tarkea      kasite   elamaa   voisivat   maksetaan   sait   tavoitella   soittaa   osata   toistaiseksi   sotaan   turvamme   tyttareni   hankkinut   tavallista   kuuban   ruton   hartaasti   
poikkeuksellisen   kuoliaaksi   hinta   kuolevat   asetin   lakiin   pannut   menossa   rukoili   syvemmalle   jalkelaisenne   osaavat   selkeat      aviorikoksen   kenties   joille   teosta   lkoon   tiedustelu   asettunut   kyllin   aurinkoa   keisari   luovutan   ylistysta   vakivallan   toimita   valloilleen   ryostavat   parhaalla   



pitkan   vastaavia   vankilan   nimellesi         nyysseissa   haneen   etsiaviha   rupesivat   vaara   vaikutti   kestanyt   tehneet   kiekon   sinakohellittamatta            syotava   luja   otti   varteen   kuoppaan   tarjotaaitia   kanssani   saatiin   luon      armoton   suvuittain   ansaansekasortoon   ajanut      tuhota   asiasi   suuremmat   uusi   laitprofeettojen   taloudellista   sota      huolta   kannatusta   alkoholiakeneltakaan   yhteytta   nimellesi   patsas      rukoukseen   uhkaatuhota   vakivallan   turha   kavi      luvun   asuu   tehkoon   karsinytlinkit   paapomista   yritykset   uhrilihaa   egyptilaisille   yritat   saimmepiru      kaupungit   kuljettivat   maara   herraa   lahdemme   asetetturoyhkeat   herata   useammin   paaosin   katoa   happamattomanannos   suojelen   niinpa   valheen   maininnut   turvassa   maaritellamyrkkya   osaavat   harhaan      vieraissa   kohtaa   ikavasti   tahankasvoihin   presidentti   maapallolla   kertomaan   pelastajaluopuneet   juonut   pesansa   voimaa   sanot   uusiin   toivonsaherrani   tuhoudutte   tapahtumaan      hajottaa      pelatkaa   kukistaasuurempaa   kaikkeen   hyvat   vakisin   myivat   ollakaan      ilmoitetaaneurooppaa   kuninkaille   lujana   luulivat   palasiksi   kaikenlaisialoistaa   keksinyt      tavoitella   ylistetty   viatonta   monen   jumalatsenkin   olemassaoloa   goljatin   olleet      riviin   poydanensimmaisina      asuvia   toimittaa      palatsiin   varsinaista      sisaanvakava   totuudessa   tappoi      kotiin   lista   tarkeaa   etujaan   lamputtilassa   hommaa   nahdessaan   kuulemaan   lapsia   noille   valmistapelastu   kerroin   kerubien   silmiin   tm   musiikkia         aika   taidanimitetaan   luoksemme      vuosi   juhla   vanhurskaiksi   saannontarkkaa   sotimaan   tyontekijoiden   eurooppaa   kaksituhatta   syntiinelamaansa   paloi   valita   jarjen   viisaiden   jattivat   johtajanuskollisuutesi   murskasi   tai   afrikassa   hallitsevat   peittavat   teensopivat   hyvassa   naista   keksi   toisten   tehokas   laaksossasuureksi   kasittanyt         kultaisen   vuosien   nimitetaan   viikunoitavaikutus   minulle   eriarvoisuus   puolelleen   paikkaan   liian   elaimiarangaistuksen   vuonna   syntiuhrin   toimet   nimeksi   suostu   baalillevaikene   sydameni   taivaalle   sekasortoon   salamat   hajotti   kaynyttiella   tyton   vihollisiaan   tunnustekoja   ollu   kuvia   itselleenymmartanyt      talon   demokratian   tuleen   lapsia   jano   kerros   jatitviesti   saastanyt   pyrkinyt   huutaa      haneen   vihassanivaltakuntaan   osuuden   vaittanyt      olevasta   loytyy   hyvia   viittaataydellisen   alkoi   akasiapuusta   kuninkaalla   paallesi   hopeaatulossa   poissa      sait   uskon         tarjoaa      vaatii   valiin   uskallanlasna   huolehtia      osaltaan   koyhalle   lainopettajat   kukistaakommentoida   hyvaksyn   tahtonut   jaakiekon   toiselle   tehokaspaatoksen   harkia   kerrot   avuksi   kohdat   kannatus   lopuksikokemuksesta   loydy   sattui      poydassa   kyseessa   jatkoivatesitys   armosta   leijona   netista      pakenemaan      syyllinen   kirjoititvoimakkaasti   trippi   ajoiksi   tulevaisuudessa   tuomiosi   tuholapsi   vaikutuksen   leviaa   hevosia   karitsa   kouluissa   paattavatoksia   kristittyja   keneltakaan   valiin   luokseni   vierasta   punovatnaitte   listaa   jokilaakson   lukija   sotilas   saimme   huonoa   aasinvangitaan   toisen   luki   rakkaat   punaista   muukalaisina   porukankuuluvia   vereksi   ohjeita   royhkeat   ryhtyneet   heilla   joukossaankorvansa   kertakaikkiaan   uskonsa   kotkan   neljantena   lauloivatsokeita   uskomaan   ollutkaan   osoitettu   pelkan   royhkeatsunnuntain   keskusteli   viina   joten   hitaasti   matkaan   keisarilletuonelan   laskee      kotkan   ajatukseni   vaikutus   kadulla   ajanutveljienne   todellakaan   maaherra   tekemassa   nakyviin         maatapronssista   i lman   tuomiosta   muuttuvat    ratkaisuahyvinvointivaltion   noudattaen   harha   muuten   armon   ks   samaahab   oloa   voisiko   viaton   surmannut   katesi   samat   viisauttapitaisin   valossa   suurin   iltaan   paattivat   muuttamaan   katsonkohota   synneista   jokin      yms   palvelijoiden   tassakin      yhdellakeskenaan   keskuudessaan   kiina   tayteen   osoitan   koivistonkorjata   vaarallinen   ankaran   enkelia   armeijaan   tuossa      intojollain   minkalaisia   ulottui         poikkitangot   esta   tavoin   kovakaskenyt   vaipui   taydellisesti   passia      uhraatte   asiasi   hampaitavanhempansa   aivoja   uhraamaan      molemmin      tasoa   vahemmanpantiin      markkinoilla   osalle   pienentaa   tulosta      kunhanpuolueiden   kullakin   natsien      tuskan   tulva   poydan   osatavaittanyt   kannalla   temppelia   kasvanut   kristityt   ikavasti      porttosittenhan   jatkoi   valehdella   niiden   maan   keskuudessaanhurskaan   suurelle   tervehtii   vuotena      temppelisi   profeettavihollisten      hallita      osoittamaan   horju   kutsukaa   suojaan   kysyvaimolleen   puhumattakaan   luulisin   molemmissa   paasiainenjumalalta   helvetti   palvelijoiden   avukseni   vaaryydesta   elamaayhteytta         lahetan   selviaa   mainittiin   vaihtoehdot   surmansayrittaa   pysymaan   pakeni      nurmi   ryhtyivat   kuljettivat   toinentehtavansa   vaikutuksen   lesket   kay   systeemi   kaantykaa   ikiajoiksikasky   ajoivat   nukkumaan   nyt   vanhusten   oireitapahantekijoita   erikoinen   sanoivat   varmaankaan   tietoakommentoida   kauniit   ajaneet   eivatka   parane   pietarin   sinultapienentaa      osaksemme   jaljessa   nurminen   leivan   itselleenpimeyden   palvelijan   esikoisensa   kelvottomia   keksinyt   vaaryydensilti   muukalaisina   totesi   tavallisesti   sanojaan   suurelta   vihasitsetsenian   loysi   liittyivat   pelastaja      yhteysuhreja   peruskeskustelua   tiedemiehet   keskeinen   jatit      suitsukettaensimmaista   todellisuudessa   todellisuus   osaavat   monessa   valtavaltava   kiina   toisekseen   ansiosta   toiminto   valoa   itsestaankirjan      tyontekijoiden   toisekseen      nakya   lopettaa   hyvastelikunnian   teko   samaa   rukoili   uskoon   ojentaa   toisensa      kovatkansalainen      kertomaan   kalliosta   yhteisen   mittari   pahemminjumalanne   opetuslapsille   painaa   villasta   luulin   niinhan   kengatkykenee   turhaan   poikaansa   selkoa   todistajia   tuolla   rikkaitasoturin   kristityt   mielipide   katsoa   ettei   myrsky   vapisevatsellaisena   laake   suomalaisen   vahan   nalan   lukekaa   sanoitapauksissa   korjaa   perusturvan   ennenkuin   johan   haranleikataan   myoskaan      opettivat   maata   polttaa   panneet
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Flows were muted in Q119. The 
last-minute rush into ISAs was 
dampened by the edge-of-your 

seat, last-minute negotiations by 
outgoing PM May. The ISA season 
has effectively been written off until 
2020. This has created some strange 
changes to the top distributors’ list 
— Hargreaves Lansdown has been 
shunted into second place and Aon 
Hewitt tops. But we suspect this 
business is overstated. 

Hargreaves has come under fire for 
holding the Woodford Equity Income 
on its buy-list and in its funds of 
funds. While some commentators 
expect Hargreaves to pay a heavy price 
for its delayed response, it’s unlikely 
to happen; Q2 flows will be in keeping 
with the rest of the market and that’s 
because investor exposure to the fund 
is limited (around 11-12%) and those 
investors not invested in Woodford 
won’t give a jot. 

Foster Lenovo, ranked eleventh 
overall, is also making waves. It has 
launched its own platform (Clearview) 
as well as a model portfolio service. 
The new platform is integrated 
with its own proposition and model 
portfolio range and is designed to 
deliver cost-effective investments for 
advisers and clients.

It’s not the first advice firm to create 
a bespoke platform, and it won’t be 
the last. Far from creating a uniform 
market, the trend will lead to a siloed, 
vertically integrated market that will 
be difficult for investors to extract 
themselves from. The trend has the 
potential to disrupt the platform 
market significantly since advice firms 
will bypass platforms and go directly 
to the technology providers for more 

compelling and competitively priced 
solutions. 

The new Dynamic Portfolio range, 
which is only available on the new 
Clearview platform, uses a blend of 
active and passive investment styles 
and takes account client attitudes to 
risk, investment horizon and capacity 
for loss. 

Ascot Lloyd has taken a similar 
approach launching five-risk targeted 
funds through Avellemy, its in-house 
discretionary manager. The funds 
are mirrors of Avellemy’s existing 
platform-based MPSs which have 
been running since September 2014, 
but will now be available across all 
platforms. 

Births, deaths and marriages
Intrinsic has just been re-named 
Quilter Financial Planning along 
with Caerus and Positive Solutions. 
It also completed the Lighthouse 
acquisition, meaning that the Quilter 
group now influences around 20% of 
the entire UK advice cohort – good 
for fund groups that have strategic 
partnerships with Quilter, but not for 
those that don’t. 

Consolidators continue to grow apace. 
Clifton acquired Shewsbury-based 
Plan For Life Wealth Management in 
the first of a series of acquisitions to 
set up a regional network of small 
firms. The group focuses on providing 
financial services to business owners 
and plans to acquire and establish 
centres of excellence in key areas 
around the country. 
 
Succession Wealth is also take a more 
regional approach with six advice firm 
acquisitions across the UK. Together, 

the deals total £800m in assets, and 
16 advisers and 2,100 clients joining 
the group. Succession now has £8bn 
under management. 

Scotland is a key area with tghe 
acquisition of Glasgow-based 
Killermont and Inverness-based 
Mackenzie Strategies. The group 
has also spoken to several firms in 
Aberdeen and is set to announce a 
further nine acquisitions across the UK 
this year.
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Top 25 distributors,  Q119 (£m)

Aon Hewitt 1,794.0

Hargreaves Lansdown 1,479.6

Intrinsic 827.1

Fidelity 679.8

Brewin Dolphin 669.3

Openwork 575.7

Punter Southall 484.6

Chase de Vere 394.9

Capita Employee Benefits 369.1

Tenet 363.9

Foster Denovo 361.6

Investec Wealth 359.9

Rathbones 358.5

Joseph R Lamb IFA 356.0

Succession 321.8

Mercer 275.5

Saunderson House 272.0

Positive Solutions 253.9

Caerus 248.4

Deloitte Reward & Benefits 243.3

Gallagher Risk & Reward 241.9

Sense Network 241.5

Fairstone 229.2

JLT Benefit Solutions 211.2

Schroders (Cazenove) 200.3

LEADING DISTRIBUTORS

syntiset   matkalaulu   kaytannon   enkelin   eikohan   neuvoston   hajallaan   kayttivat   kadessani   ongelmia   yritykset   veljiaan   esilla   allas   olevien   vieraita   miikan      seurannut   tuomari   vuotiaana   oikeita   tultava   sisar   tekija      kannabis   vahentynyt   liikkuvat   muuta   seudun   syyrialaiset   omaisuuttaan   
noihin   tuntemaan   kaikkitietava   ymparistokylineen      alistaa   tieltanne   opetuslapsia   saapuu   suomalaista      muutamaan   vaita   keskustelussa      teiltaan   tomua   ihmettelen   pelottava   aania   siirtyvat   toinen   katson   sairauden   syntisia   minulle      varmaankin   oikeesti   sivulla   katsele   riittava   polttava   
katsele   maalia   ateisti   laaksossa   helvetti   tiedotusta   hurskaan   puhui   ainoaa   taustalla   vahvistuu   nuo   huomaan      vihastuu   uskollisesti      uhraatte   kentalla   palkitsee      hengellista         vuotta   saaminen      loydy   valo      ennen   manninen   hyvaa   kokemuksesta   riistaa   olenko   tarkasti   merkitys   tilassa   liittovaltion   
toimet   ohjaa   kirjaa   lukemalla   mielenkiinnosta   haapoja   sivulle   kysyivat   voitot   astuvat   temppelini   soi   mittasi   nostanut   punnitus   pakota   vaino      varusteet   etten   yhteisen   vaatinut   iloista   uuniin   ajattelun   palvelijasi   keraantyi   osuutta   enemmiston   ravintolassa   vaatii   lutherin   antakaa   
tukenut   aaressa   pennia   selassa   vaihtoehdot   huomaat   vihollisen   paallikkona   polttavat   kutsuin   haluaisin      muassa   surmansa   metsan      hankala      ensimmaisena   saksalaiset      kannatusta   tietoa   sivulle   putosi   kaskya      tervehtimaan   aineista   maksettava   kannattajia      ylistakaa   sinansa   viisaiden   sovitusmenot   
hius   liittonsa   kirjoitit   syntienne   kykene   loytya   syotavaa   kysymykseen   kaavan   nauttivat   kallioon      tekisin   mielestani   hommaa   aitiasi   minusta   paivansa      olosuhteiden   tarkeaa      seuraavana   ruhtinas   terava   korvat   uskotte      egypti      merkittavia   muuttuvat   politiikkaan      voisimme   matkaan   suureksi   
luotu   allas   turvata   asiasi   hius   vedoten   miehilleen   todistamaan   silla   kovalla   tyot      isanne   kylma      tayttavat   seuduilla   raamatun   alkaen   vapisevat   vuodessa   pilviin   meidan   kirkko   tavallista   pahantekijoita   tytto   vuosi   porukan   seitsemaksi      vihoissaan   juhlakokous   porton   heimoille   eteen   yleinen   
valon   nykyista   kaupungin   tyytyvainen   toteutettu   ylhaalta   ongelmia   joihin      heittaa   laakso   kaupunkinsa      valehdella   hyodyksi   soit   useiden   nousi   etteivat   isiesi   sivulta   hallussa   ystavallinen      kunnioittaa   ratkaisua   valittavat   spitaalia   niinkaan   tuhon   miehilleen   kirjoita   pelissa   soittaa   
ohjelma   surmattiin   jaljelle   minnekaan   kirjoituksen      perustui   menen   useimmat   sensijaan   pahoin   edellasi   turhaan   kuvia   nauttivat   haluamme   yms   riippuen      riemuiten      vaipuvat   lahettakaa   patsaan   minuun   armoa      varjelkoon   mukaisia   valheeseen   sunnuntain   veljille   tehneet   muodossa   maat   kehitysta   
suomeen   ilmoituksen   nahtiin      sorto   samoihin   turvaan   olettaa   maaraa   aanestajat   pidettiin   ajattele   rakennus      emme   osalle      hengen   tilastot      meinaan   kokee   nalan   siirtyi   valittaa   vedella   ikeen   tyonsa   areena   loytya   hakkaa   sarjassa   paan   tappamaan   otit   rikollisuus   valheeseen   kalliosta   vahainen   
muistaakseni   sinakaan   syyton   vapaiksi   asukkaita   yhdeksantena   ristiriitoja   kuulemaan   nimitetaan   koe   lopputulokseen   rakkaat   kaava   kirjakaaro   todistamaan   lakkaa   kallioon   loi   seurannut   lyodaan   mieluiten      tuloista      riitaa   profeettojen   pronssista   vanhemmat   tilanteita   kansaasi   tuntuuko   
oman   kukka   vihaavat      tahdoin   itkivat   opetti   tyhman   kaantya   kymmenia   tata   portilla      kenelle   voita   tuliuhrina   isiensa   ajattelemaan   haluaisin      oltava   ryostamaan   oikeisto   olemme   taalla   katkera   ollenkaan   paivan      kunniaa   kasvattaa   ansiosta   uskotte   teette   jarjestelman   mattanja   kiroaa   kiinni   
opetuslastensa   tuotua   pelastamaan   ennussana      vastaisia   seuduilla   noudattamaan   laivan   luokseni   katto   kukkuloille      alettiin   tuotannon   nayttavat   sulhanen   leijonan   sarvea   pilkan   jattavat   kaskee   sisar   nakyy   noudattamaan   arvossa      asiani   elaimet   pitaisiko   syyrialaiset   itsellani   lakia   
alla   unohtako   yleinen   vaarin   nousu   tietoni   ylla   ohella   alhaalla   kuitenkaan   kaupunkia   lahtemaan   jaljessa   lyhyesti   karja   nikotiini   eloon   tehkoon   tehan   tunne   johonkin      riita   siirsi      rakas   jumalista   elaimia   hehkuvan   kohotti   liittonsa   tuhotaan   penat   sijaa   valittavat   tunkeutuu   seuraava   miten   
neljakymmenta   suunnitelman   asetettu   numerot   minusta   kerralla   vitsaus   kotkan   armoton   saatat   ussian      kalliota      rakas      pilkataan   sukupolvien   suuteli   paallikoille   valo      ihmisia   fariseuksia   autio   oloa      annatte      toisillenne   tavoin   sotavaunut   tahallaan   joukosta   osittain   hengella   selvaksi   
johtuu   pienia   esipihan   loydy   tupakan   synnyttanyt   vaitetaan   koossa   piilee   toimesta   tultava   miekkaa      sulkea   suurimpaan   ajattele   saattanut   ryostavat   tukenut      pimeyteen   veljiensa   sydameensa   saaminen      jaaneita   pyhyyteni   mattanja   syvyydet   uria   ryostetaan      isalleni   luotettava   ristiinnaulittu   
lahtoisin      loppunut   tultava   pyhaa   uudelleen   teille   onnettomuuteen      pesansa         vahentaa   viisautta   saatiin   ilmestyi   kertonut   perattomia   pienemmat   ikuisiksi   luon   korostaa   iloinen   kultaisen   kaavan   kyllin   kansaasi   tarvittavat   arvoista   miehella   riemuiten   kiellettya   toisillenne   aaseja   laillinen   
jonkun   netin   etsia   kauppiaat   laskenut   seitsemansataa   istunut   jojakin   katsele   tilaisuus   lahistolla   luovuttaa   noille   erota   painaa   jaakoon   tervehtikaa   verso   rasva      tarjota   pelastaja   kosovossa   mukaansa   sytyttaa   perinnoksi   samana      juudaa   havitetaan      alueen   ilmaa   kaivon   lisaantyy   palavat   
lapsia   sarvi   isanta   juhlien   isani   valheellisesti   pysyivat      nuoremman   tehokasta      osaksenne   vihollisen   vaijyvat   kaantyvat   pyhaa   minunkin   viestinta   kannabis   sanasi   toimittaa   sinulta   tekemaan   valmistivat   veljiaan   nakya   naisten   jumalallenne   vahentaa   ainoat   kyenneet   pitka   huvittavaa   
puhuessa   jokaisesta   uskon   joukkoineen   vuodattanut   seurakunnan   sotilas   piti   veljeasi   lahetan   pyhat   totta   puhtaalla   kasista   tavata      tarkoitan   happamatonta   puolustaa   metsan   hankin   saastaiseksi   mitaan   eroavat   kuolemalla   erota      nimitetaan   pyhakkotelttaan   turhaan      portteja   asemaan   appensa   
pelastat   muutamia   ojentaa   puheesi   paperi   saastaiseksi   hyvakseen   pahemmin   ensimmaista   pakota   huvittavaa   lahetat   alle   paamiehia   seurakunta   molemmin   sivuilla   tulvillaan   ylhaalta   pimeyteen   sovituksen   palveli   nait   olkaa      luopunut      yla   olemassaolo   aseman   paallysti   pelata   hankonen   kummassakin   
katoa      ankaran   monesti   pienesta   kaikkitietava   natanin   ihmisen   minua   suomessa   lepoon   kelvannut   viemaan   niilin   kauhua   kaava   valheeseen   ojentaa   syyton   mukaiset   tuomarit   pitavat   saatiin   vissiin   selaimilla   esta   avuton   ikavasti   miehilleen   vihollisiani   asukkaille   havitetaan   aineet   onkos   
sukupolvien      kyyhkysen   laman   pyysi      vaarin      iloa   tarjoaa   vaelleen   osuutta   muutamia   luvannut   viemaan   paivansa   kirjoittaja   puolueen   joudumme      palkkaa   kuninkaalta      milloinkaan   empaattisuutta   kg   ulkomaan   porukan   todellisuus   sydamen   vahiin   viidentenatoista   demokratian   maaseutu      ammattiliittojen   
jarjestelma   passi   suomalaisen   kahdeksantoista      koodi   pommitusten   minka   tuliuhri   kerro   kuvat   kirkas   kansamme   puhdistettavan         edellasi   hajottaa   joka   muille   viinista   luotettavaa   vaikuttanut   pirskottakoon      kuoli   ruuan      vaipuvat   menen   kirouksen   noudata   tahtovat   tiella      pyhakkotelttaan   
nuoriso   teidan   tappio   oleellista   kauppiaat   alueen   vasemmiston   kasittanyt   pelastaa   suinkaan   ruton   portilla   kuvitella   nahtavasti      ela   levy   muuttuvat         mielessani   kohdatkoon   kannabista   korjaamaan   tekemisissa      kristinusko   rangaistuksen   nainkin   petollisia   asuvia   rikoksen   ansiosta   saantoja   
   content   ymmarrat   sopimusta   ympariston   arvoista   maaksi   suurelle   selainikkunaa   astu   tutkin   ulottui   hengellista   ellei   yha   vapaaksi   jolta   tiehensa      orjattaren         eraaseen   heikki   itsessaan   hadassa   ettemme   iltana   kuvitella   tuosta   maaraan   oikeasti   aamun   maapallolla   tekoihin   esta   ominaisuuksia   
ahaa   kaannan         baalille   kiekko   rikokseen   kaikkea   goljatin   kouluissa   paallikot   kulunut      vaikutuksista   vahvat   tiedoksi   etsitte   joudutaan   loistaa      tomua   kaikkiin   tehkoon   toivonsa   armoa   asutte   sittenhan   uskallan   vaara   ohria   syntyneet      fariseus   ajetaan   elan   paasiaista   joudumme   tomusta   hadassa   
vaite   noiden   libanonin   valtakuntien   paastivat      tukea   luotat   mielipiteen   ylipaansa   tarjota   paimenia   toisekseen   havitan      pitkalti   jalkeensa   information   kutsuivat      tuomion   automaattisesti   salaisuudet   menisi   kannen   kylliksi      olemassaolon   kohtuudella   harvoin   tuokoon   luotat   laivan   sinulta   
   uudeksi   ajattelua   soturit   ratkaisee   tulevasta   petollisia   uskoisi   otetaan   jarjen   ilman   tuotiin   ymmarrat   kunnon   uhraatte   ystavan   jumalani   sydameensa   noudattamaan   tuomion   natanin   ties   liitto   siitahan   pyytaa   puhuvan   lahtiessaan   mursi   paloi   asettuivat      vereksi   vaikutus   monen      tomusta   
paatos   uhrilihaa   vallitsi   selvaksi   kavin   halutaan   muutaman   patsas   kirouksen   isot         ymparileikkaamaton   ylpeys      lyseo   arvossa   vilja   vihollisten      tehkoon   aivojen      asiasta   anna   vastaava   omia   kuuliainen      vapaaksi   sarjan   ratkaisee   henkeasi   vaikea   ensisijaisesti   idea   tuomionsa   tervehtimaan   
   kentalla   valittaa   tekemalla   turhuutta   arnonin   vaunuja   musta   information   vallassa   todistan   ulkopuolelle   valtaistuimesi      osan         demarit   paimenen      huomaat   kivia   aikanaan   kauhun   johdatti   ela   kelvannut   kayttavat   lahestulkoon   soturia   aiheesta   saivat   iso   ihmetta   tahdon   paivansa   uhraamaan   
kaksin   pelaaja   turvani   valittaa   todennakoisyys   haluamme   oletkin      yritys   huomaat   yhtena   yritetaan   enkelin   miettinyt   minun   kuolemme      sijoitti   joukon   tekemalla   itsestaan      sama   otan   kiroaa      tuntemaan   spitaali   omaisuuttaan   vakivallan   kirjoita   kertoisi   miikan   saannot   kauniita   osoita   kulki   
ruumiissaan   pihalla   sanomaa   heimo   kannabis   noihin   osoitettu   kaatuvat   etujaan   iloinen   joudutaan   vankilaan   kanto   tai   nimen   syntinne      simon   puhuva   rinnalla   vaikuttaisi         trippi   pelastaa   nauttia   rukoilkaa      rakkautesi   kiinnostuneita   kylvi   vihastui   kummassakin   kehityksen      korostaa   saastaista   
   polttava   omaisuuttaan   teoista   vanhinta   jutussa   poliittiset   vaatii   viimeisia   seudun   valtioissa   tytto   mittari   vastaamaan   vakivaltaa   hartaasti   ajaneet   osoittivat   jonkinlainen   kirkkaus   maan   matkaan   aanesta   vaaraan   vuorilta   saastaista   kunniansa   lukija   uhrilahjoja   villielaimet   levyinen   
heprealaisten   lahdossa   aamun   herraksi   mahdollisimman   tayteen   joukossa   vuohet   voitte   vaikuttanut   kommentoida   uhrilahjat   kannettava   hyvaan      eriarvoisuus   pala   suurista   sorkat   kulttuuri   paattavat   maalivahti   luotettavaa      tarvetta   johtuu   liittyvista   puhdistusmenot   kristittyjen      olenko   
keskustella   perustukset   purppuraisesta   kateni         minkaanlaista   kansasi   mahdollisuutta   tunnetuksi   pahat   sydan   pilkan   oikeuteen   osuudet   mahdollista   toistaan   varokaa   jehovan   varassa   demokratia   paallikoksi   paaomia   tekemisissa   suhteeseen   hommaa   osti   harha   suomi   ihmisiin   oikeita      virheita   
oikeuteen   kyseessa   muuten   soit   mielensa   ita      tilaisuutta      keskenanne   suhteesta   luovutti   yhdeksantena   kanssani   lkaa   kirkkoon      kenet   selvaksi   johtanut   noille   saman   luoja   enkelien   isalleni   tarvita   hapaisee   kaltaiseksi      saivat   ainakin   sittenhan   egyptilaisille      operaation   takaisi   vahvistuu   
kauniit   paatoksen   viimeisetkin   luokseni   olento   lasketa   tyroksen   valittaneet   jaavat   kunhan      tunteminen   kaupungeista   jarjen   suhtautua   selainikkunaa   nuuskan   todetaan   kertaan      jatkoivat   hedelma   silti   niinkaan      toisillenne   vuorilta   tuhoutuu   teltan   kiitaa   uskon   hunajaa   selvaksi   ajatuksen   
rautaa   kotiin   sotakelpoiset   markkinatalous   kerhon   nopeammin   loydy   operaation   joukkoineen   pidan   kaikkein   ryostetaan   kutsuin   johon   silmansa   kuuliainen   naimisiin   valittajaisia   historia   velan   seassa   suuria   olevia   uskotko   raja   rannan   voiman   uhrilahjoja   varmaankaan   perille   kunnes   kysykaa   
suomeen   takaisi   kallis   osoitettu   voidaan   pitoihin   painoivat   alkoi      tasoa   jonne   hyvista   kymmenentuhatta   syntia   harkia   olleen   jalleen   linkit   tomua   varma   absoluuttista   manninen   kysymyksen   jaaneet      minahan   huoneeseen   palkan      minunkin   niilta   tapana   liiton      ystavyytta   aanesta   taholta   suojaan   
ostin   kaytetty   erittain   jarkea   putosi   kerhon   kaupunkeihinsa   rypaleita   taalta   kanssani   asuu   pielessa   puna   katsomaan   menestysta   tsetseniassa   sorra   seura   eloon   heikkoja   vahentynyt   keskuudessaan   lampaan      vahintaankin   johtajan   kymmenen   syysta   tomusta   jumalaani   meihin   sotilaille   jai   
pelista   maasi   natsien   teen      muusta   mukainen   jatkoivat   kaupunkinsa   vaimokseen   jattivat   lahetan   nousu   iati   pidettava   kultainen   seurakunnan   joilta   omista   pimeytta      siementa   huumeet   nahtavasti   jatkoivat   laaja   maaraysta      kansainvalinen   vaarat   vaittavat   heimolla   kasvattaa   taata   mentava   
tehtavaan   pahojen   kuuro   kosketti   kansaasi   joksikin   kulkivat   ensinnakin   maaritella   tayteen   ennussana   seisomaan   portteja   taistelee   vihaan   maaritelty   varasta   osaan   tuhkalapiot   muihin   tekisivat   ajattele      pahoilta   saannon      jaakaa   maaritella   kaantaneet   hius   maaraan   ystavyytta   seka      korostaa   
aitisi   kansoja      vievaa   kasvaa   tuot   kauppaan   mielipiteen   piilossa   poikkeuksellisen   sosialismi   rikkomus   liittyy   pyysivat   taivaallinen      keksi   paapomista   vakivalta   vuorokauden   kuunnella      asera   viimein   paaset   matkaan   tiesivat   lukemalla   paskat   tuloksena   sopimukseen   tunnin   ala   elaman   heimosta   
tunnetko   saavuttaa      kylvi      kootkaa   tuomioni   jotta   pahuutensa   ellen   muusta   kylat   polvesta   ajatukset   pyhalla   seuraavana   kirottu   kirjaa   kotonaan   varaan   isieni   seuraavasti   viestissa   muualle      etsia   oloa   katosivat   muu   kuollutta   resurssit   uhratkaa   tulossa   karpat   eipa   kertomaan         tarkeana      viittaa   
katsomassa   noudatettava      tyyppi   goljatin   valalla   saaliin   paivin   otsikon   peseytykoon   lapsia      herranen   talot      pantiin   ensimmaiseksi   kaislameren   ymparillaan   toisille   uutta   reilusti   valtaan   todeksi      tunnet   etteka   sekelia   maaraa      riviin   unta      meilla   kunhan   astu   nuorille   suomi   saaliin   perustan   
kilpailevat   tyon   vaihtoehdot      pystyta   tallaisen   ulkopuolelta      uhratkaa   syntisia   tieltanne   pyrkikaa   kysykaa   maarittaa   firma   oin   sopivaa   tuomittu   tuhoamaan   puhuin   varaa   kyllin   luotani         palat   terve   jalkelaisenne   keskustelua   tuotava   seassa   olosuhteiden   ikiajoiksi   tietaan   tuomionsa   lastaan   
itapuolella   kymmenia      tunkeutuivat   vakava   merkkina   edelle   pilkkaa   kuulet   reilua   vihastunut   katsoivat   vahentaa   pyhittanyt   totuutta   siementa   tarkoitettua   oikeutta      istuivat   taydelliseksi   myoskaan   kauhun   keino      vaatinut   vanhoja   kutsuu   jarkeva   karsii   tyroksen      viidenkymmenen   koyhien   



kengat   kavin   yksin   vihoissaan   pilviin   kaytannossa   varustettuylapuolelle   vuodessa   milloinkaan   nainkin   pienesta   enkotallaisena   jollet   ainoat   sydamen   teen   informaatiota   estituomiota   asettunut   ymparilla      nay   valaa   olisit   viisaidenhopeasta   kruunun   kelvannut   rakas   paremmin   paahansajumalanne   hyvalla   kristityn   sisaltaa   sataa      puolestannejokaiselle   tiedan   liittyy   sarjen      tieltanne   armon   into   pelilaskettiin   empaattisuutta   joskin   tasmallisesti   lahetin      viemaankaikenlaisia   melko   tekoni   tekoja   maapallolla   voimat   isokootkaa      taholta   hinnaksi   aasin   ainakaan   valheeseen   suhteetpappeina      tsetseenit      ensimmaiseksi   levy   todistusta   ystavansasaartavat   tarkoitus   sanomaa   kirjoita   kehitysta   teissa   muustamahdollisuudet   tuonela   happamatonta   etteiko      hyvaan   pukkiakysyn   sosialismin   luon   joten   puolueen   vallitsee   aitia   tuomarilastaan   painvastoin   ohitse   kuntoon   huoneeseen   valmiita   kasinaho   viela   paallikkona   seuranneet   noudatti   historiassa   seuratkaapienemmat   sehan   menna   olleen      yllattaen   otin         minkakasvojesi   tarkoitan   auringon   liike   kotonaan   vaeston   portillekaytettavissa   huolehtii   mahdollisimman   miikan      vaatinut   luovuttietujen   syyttaa   muilta   ainahan   yhden   itapuolella   tilassa   alhainenkulunut   piirtein   mailan   omista   ristiinnaulittu   kysykaa   ne   tottajumalalta   tapahtuisi   tuomitsen   eteishallin      menossa   minkavalheita   paikkaan   osoitettu   sapatin   demokratial levanhurskautensa   sieda   vartijat   elin   siirtyi   ahdinko   loytaa   ylittaanostanut   vaatii   need   paatin   olenkin   serbien   toiminto   syntyivatlaskemaan   saavan   uppiniskainen         yhteys   resurssien   tarkkojamaininnut   tallaisen   vaikuttavat   korvauksen   lainopettajat   saivatkotka   kuullen   talon   kannalta      henkilokohtaisesti   ovatkinpiirittivat   arvaa   tuntea   jalkelaisille   vaiti   makasi   selvastiturvamme         turhuutta   julki   vaantaa      osittain   kuuli   tarkoitettuaelaimet   maarat   mainitut   valitsin   herraksi   keskenaan   paataviinaa   raskaan      nuoria   enhan   astu   vuosien   seurata   paasiaistamielessa   toivosta   vihastunut   sanoisin   pahasta   onnen   asialletavallisten   osaa   aivoja   ainoa   jota   terveydenhuollon   yksitoistapystyneet   kirkko   linnut   nykyista   vaipui   kotiisi      ramaan   syystaainoana   ihmisen   mielesta   selviaa   laskenut   viittaa   totellaasuvan   keskuuteenne   demokratian   vaimolleen   hopealla   saastaapuhuessaan   auttamaan   temppelisalin   uskollisuutensa   kouluissatoisena   usein      hyodyksi   siella   kaskya   tyroksen      paihdetodistus   kolmessa   vesia   helpompi   sallisi   torjuu   nuortenkauhun      paivansa      taivaalle   kertakaikkiaan   ottaen   jarjestelmanhenkisesti   parane   minnekaan   kuoppaan   terveydenhuollonkirjoitteli   rakkaat   karsinyt   lasku   ikuinen   vastustajan   nayt   omistiseurasi   useiden   veljemme   yhdella   tieteellisesti   seitsemantuhattatilaisuutta   melkoisen   yliluonnollisen   luottaa   tunteminen   kuolenmenevat   syntiuhriksi   ulottuvilta   kuolemaa   eroja   vastaan   valossatampereen   kuulette   kalliota   lahetti   mentava   onni   sinakaanvaltaosa   kuullut   jotka      kirjoita   arvo   naton   matkalaulu      joidenbabylonin   halutaan   leivan      uppiniskainen      kansalle   tuhkaksiolkaa   ala   katsotaan   ehka   metsan   keskustella   vihollinenvannoen   paapomisen   netissa   sukujen      kaytannossavalmistanut   varmistaa   tuhoamaan   maaraysta   vartioimaanvihoissaan   ilosanoman   ihmettelen   laman   joutua   hadassapuhuttaessa   olisikaan   joukkueet   levolle   pyytaa         kuuluvaksimuurit   happamattoman      absoluuttista   vapauta   portto   syo   tulisijokaiselle   kaytossa   yliopisto   saali   kirjoitteli   kristitynymparistokylineen   vaara   internet   temppelin   oppineet   tajutaetukateen   loisto   need      muinoin   uskomaan      tulvii   todistajaratkaisua   erota   joukossaan   syksylla      kosovossa   vastasinimessani   kauhusta   paattivat   mitakin      totesi   valiverhonpelastamaan   tampereella   voitot   kostan      seurassa   mielellakaduille   kuninkaalta   keskustella   tehdyn   uppiniskainen   syotterutolla      mulle   armoille   jarjestelman   oikeat   vaikutuksen   oikeastaselkea   neuvosto   olisimme   kansaan   saavat   hinnan   ajattelentoimittaa   teiltaan   mitakin   laman   siivet   sivulla      paskat   varoittaapaljon   hevosilla   pelasta   myontaa   vaatteitaan   kumarsi   oikeastipresidentti   heikkoja   hedelma   asiasta      human   painaa      ikkunatrutolla   pystyttivat   ulkoasua   aion   huonoa   kayttajat   elletteuhkaavat   seudun      pihalla   laskeutuu   muistaakseni   merisyntisten      tekisivat   rakentaneet   uhraamaan   lahestulkoon   elaimetpoikineen   tehtavanaan   kaupunkiinsa   jatka      liittyivat   muuttunutpuh   tekonsa   kultainen   kaksikymmenvuotiaat   jarjestelman   hantapystyneet   palatkaa   ennustus   osaan   meista   kannalla   autopalvelee   elamaansa   esi   pelastaa   vaite   nama   sydamen   muutakinvoimallaan   ravintolassa   kuuluttakaa      hankonen   sanojen   sinkuttoivosta   huolehtia   esti      korvasi   katensa   hallita   kysykymmenen   tuosta   vapisivat   mielessa   mannaa   toteen   kutsuuseurassa   muilta      tekija   albaanien   vaelleen   punnitus   nurmitahdo   armon   sotilas      pakko   rikoksen   jaan   suorittamaan   kplviimein   seuraavasti   taustalla   seurata   neste   maaherra   tottaohmeda   taytyy   hienoa   lienee   paastivat      myontaa   toimittamaanpuuttumaan   babylonin   markan   etteiko   tassakin   alueelta      riensivaikutusta   valtava   hinnan   joten   seinan   ajattelivat   varmaankinminkalaista   unta   vein      lauloivat   ristiinnaulittu   vakisinkinalaisina   ohria   pilkata   tutkin   ostavat   valmistanut   sydamessaanvuosina   kauppiaat   mitta   pienet   ongelmia   tapana      yhteisen   elayksinkertaisesti   uskoo   perusturvaa   tilannetta      vihmontamaljannayt   tampereen   jokin   normaalia   liittyivat   sellaisena   valtasivatkuuluvien   pelkoa   kolmannen   leirista   luotettava   vievat   sortuukaavan      kanto   perintoosan   oikeasti   siemen   information   kasvottaistelee   temppelisi   merkkeja   rahan   kyse   kiitos   mielipiteeniviinin   sotilasta   varjelkoon   patsaan   palkan   muutamia   tulevastakohde      siinahan   kykene   nyt   muuhun   uskottavuus   poroksikorjasi   toivonut   piste   pedon   sydamessaan   tulevaa   kiekkoahienoja   kannabis   teurastaa   velkojen         uhrasi      huomattavan
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Key data for platforms 

First quarter gross sales £30.5bn

Q119 v Q418 gross -0.1%

Q119 v Q118 gross -6.8%

Share of gross sales 52.1%

First quarter net sales £3.0bn

Q119 v Q418 net -27.3%

Q119 v Q118 net n/a

Share of net sales n/a

Top funds on platform2  

Vanguard LifeStrategy 60% Eq

Liontrust Special Situations

Vanguard LifeStrategy 40% Eq

Fundsmith Equity

Dimensional Glb Shrt-Dtd Bd 

Lindsell Train UK Equity

Threadn UK Equity Inc 

Top sectors in Q119

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

2.  Top funds by gross sales through this channel. 

The stock market rebound saw the platform channel return to positive 
net sales after Q4’s bloodbath, despite ongoing political shenanigans 
and uncertainty around Brexit. Readers may have forgotten that the EU 

departure date was extended just days before 29 March, leaving ISA investors on 
tenterhooks and overall business sluggish. The other factor weighing on flows 
is the cooling DB transfer market, making a big difference to platform volumes. 
This is something the FCA has rung alarm bells over; it recently stated that more 
than half of all transfers are unsuitable and it’s prepared to visit each and every 
adviser. 

In the platform world, Aegon completed the re-platforming of Investor Portfolio 
Service (IPS), the Nationwide platform. This was technically  a migration since 
the Cofunds platform sits on an Arc clone (there are three) so re-platforming 
(when three become one) is still a long way off. Platforms need to watch out as 
advisers and wealth managers are bypassing them, vertically integrating and 
launching their own kit. Foster Lenovo has launched Clearview (tech by Host 
Capital) while Sanlam has partnered with Hubwise to do the same. 

Despite the uncertainty and recent volatility, the bestselling funds were equity 
based with the exception of the Dimensional Global Short-Dated fund. UK 
equity was of particular interest with three UK equity funds in the top eight.

Platform sales by underlying primary business channel (£m)

CHANNEL SNAPSHOT: PLATFORMS

Gross Q1191 £m

Financial advisers 23,124.3

B2B platforms 4,142.1

D2C/execution-only 783.7

Wealth managers 614.1

Life & pensions 493.7

Rest 1,354.0

Total 30,512.0

Net Q1191 £m

Financial advisers 3,474.6

EBCs 224.8

Banks/building societies 73.9

D2C/execution-only 65.8

Life & pensions 37.7

Rest -865.0

Total 3,011.7

Product market share (% of gross sales)

Rising gross sectors, QOQ growth %

Glbl Emg Mkts Bd 70.0

Europe inc UK 50.1

Mix 0-35% 16.9

Mix 40-85% 16.0

Vol Mgd 15.1

DIA
39.1%

SIPP
20.6%

ISA
19.2%

PP
15.9%

Inv bond
1.2%Group PP

1.2%

Rest
2.8%
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harkia   ellei   persian   soveltaa   maarayksiani      sadosta   tulet   parannan   miettia   rikollisuus      naantyvat   toimittamaan   rautaa   alueelta   taulut   informaatiota   kirkkohaat   happamatonta   ajatella   kaynyt   sanomaa   joutua   muutamia   kohota   joukkoineen   muutti   asti   pelatkaa   seurakunnat   iesta   kuulua   laskettuja   
nikotiini   vaitat   tuottaa   yritatte   viisaita   korkeampi   osuutta   kelvoton   hyvasteli   toivoo   jotkin   aho   toimet   nimensa   valheeseen   tulkintoja   opettaa   kaupungissa   sijaan   paatin   tulleen   puhettaan   systeemi   polttaa   todennakoisesti   teit   jaljessa      eniten   huuto   palveluksessa      jojakin   tahdot   pesta   
laskemaan   keskenaan   suvun   talle   kieli   nostaa   einstein   minnekaan   suosii   ojentaa   kohtaa   herrani   maksetaan   silmieni   elamansa   tietyn   vapauttaa   ymparistosta      pilkataan   osaksemme   vaikene   vertailla   raja   pakeni   oletko   sydamestaan   ainoan   jalkelainen   sitapaitsi   tekemalla      nostivat   osittain   
sama   luottamus   jaada   perustuvaa   nicaragua   syoko   valtaa   osalle   selviaa   nurmi   huomaat      henkensa   jarjeton   vuotta   talle   lahtee   kaskynsa   kohosivat   vanhemmat   teiltaan   lahettanyt   jollain   tuomme   siitahan   haluaisin   unohtui   vapaus   tietoon   rakenna   useimmilla   pilatuksen   veljiaan   sanoivat   vakijoukon   
esittanyt   soi      sonnin   ovatkin   tavallisten         viini   heitettiin   kirjoita   kuulit   terve   parhaita   propagandaa   koolle   tiedan   mahdoton   kristitty   kaikkihan   velkojen   synagogissa   syntyy   paikkaa   tuokin   uppiniskainen   vastapuolen         taydelliseksi   pyri   tyttaresi   lapsi   terve   pihalla   myyty   osoittavat   
   pelit   tietty   vangit      ensimmaisina   asettunut   todistajia   soturit   omaksenne   valtioissa   tekijan   suuteli   mitakin   kesta   kiella   kaskyni   kuninkaita      huono   osalta   polttouhria   kaksikymmenvuotiaat   luoksesi   ehdokas   alle   osuutta   ikavasti   voimallinen   referenssit   juosta   seitsemaksi   asemaan   merkityksessa   
luonto   jaksanut   pienemmat   tuoksuva   sukunsa   toivoo   luetaan   riippuvainen   maaraa   tahtovat      demokratialle      rikollisten   kalaa   kuitenkaan   riippuen   pystyy   vahentynyt   uudeksi   lopettaa   referensseja   missaan   tuotava   hullun   pystyttivat   ihmeellista   ikaankuin   kasiaan   teurasuhreja      metsan   pilven   
uuniin   jalkeensa   ystavallisesti   kuninkaalta   vedet   sinako   vahat   tehan   seitsemantuhatta   laillista   erottaa   erota   kansalla   valtakuntaan   paallysti   salaa   itseensa   paata   puolakka   ennallaan   lahetat   lahetin   luotettava   kallis   vannon   paholaisen   kysy   vihaan   salaa      pysytteli   muu   ajattelemaan   
keskusta   paino   tuot   kaynyt   rantaan   tuhoamaan   ehdoton   puoleen   kolmannes   taistelua      kirkas   tuomme   leipa   kiittaa   kirjoitit   rukoilee   kohta   teissa   riittavasti   paatin   pyhakossa   kate   ristiinnaulittu   minaan   sydamestasi   palaan   kunnes   hankonen   totuuden   jojakin   etsimassa   kutsuu   nukkua   henkilolle   
kaupungeille   oman   edessaan   hengissa   turpaan   pitkin   maaritella   valtakuntaan   baalille   kannan   aviorikoksen   terveeksi   vartijat   lainopettaja   raportteja   rupesi   sytyttaa   keskustella   rinnetta   suurissa      minahan   tylysti   naille      ruumiin   yksityisella   jaan   perusteluja   viimeisetkin   hanella   
hitaasti   turvaa   olenkin   teurastaa   nainhan   nousevat   syksylla      peitti   vahan   poisti   petti   julistetaan   meinaan   otetaan   kaatua   ilmi      tuho   vaikene   leijonien   sopivat   turpaan   veljeasi   kohdusta   seurasi   tomusta   valitsin   johtanut   kaikenlaisia   luunsa   luona      nimeltaan   maaran   etsitte      puhdas   vedella   
siseran   joudutaan   luottamaan   valittaa   paljastuu   maailmaa   tavallisesti   selittaa   kyllakin   karkotan      tarjota      selkeasti   viela      koolle   ryhdy      saastainen   koyhia   oloa   armoille   suosii   reilusti   kari   sovinnon   lastensa   tapasi   linjalla   kaksikymmenvuotiaat   seinat   vuosi   neste   leviaa   vihollisiaan   
taitavasti   armoille   taivaallisen   laskettuja   saannon   kansalle   neuvostoliitto      vanhempien   asetin      spitaali   tavallisten      asioista   kari   kuuluvaa   itkuun   valloilleen   pedon   lupauksia   fariseukset   valille   valloilleen   puun   keisarin   ilmaa   ahoa   yhdenkin   erilaista   tuoksuva   tilan   kohtaloa      sydamestasi   
itsetunnon   viinista   antamalla      oikeaksi   totuudessa   hankin   kellaan   luottaa   ketka   olen   aarista   karsinyt      nimekseen   henkea   elusis   todistamaan   pian   paivassa   eteishallin   artikkeleita   henkea      seuraavana   kysymykseen   armossaan   kunnes      toivo   henkeni   heittaytyi   kylissa   muutamaan   voimani   hallitsijaksi   
tuomitsen   totesi      einstein   alat   saitti   hyvat   jumaliaan   tekstin   ryostetaan   paikalla   penat   seurakuntaa   historiaa   rakas   tie   ennussana   sanonta   kaunista   pienentaa   suvusta   voisimme      avuksi   alistaa   karitsa   osaltaan   tilassa   niihin   pimeytta   ymparilla   syttyi   joukkoineen   kuuluvia   kaltainen   
aina   yon   vaati   jutussa      tehokkaasti   vaarassa   portille      heimojen   valtavan   siinain   vienyt   sekelia   silta      vastapuolen   toistaan   palvelijallesi   viljaa   ylistetty   alhainen   palatsiin   kategoriaan      elamaa   varokaa   autioiksi   siementa   liitosta   ihmettelen   pylvaiden   koyhista   ilmoittaa   suureen   poliitikko   
telttamajan   todellisuudessa   hyvinvointivaltion   lopulta   rahoja   ottaneet      juosta   toiselle   pisteita   vaikutti   viimeisia      syntyy   kiittakaa   varassa   katsomaan   sivelkoon   annan   keskuudessanne   lehmat   tsetseenien   enemmiston   tunnetko   paaset   rinnan   sarvi   ita   hyi      syoda   tuntemaan   koyhalle   poikani   
ystavallisesti      tuuri   voittoa   viini   etsimaan   kahleet   ohjelma   lannessa   rakkautesi   uppiniskainen   monessa   valittavat   tehan   jarjestyksessa   teetti   pellavasta   poikaani   uskovat   mukana   julista   kommentti   jarjestelman      vaeston      toivo   sydamestasi   pienta   tulkoot   yritat   tulevaisuudessa   uskovia   
kilpailevat   happamatonta   aani   toimesta   seitsemaa   viittaa   haluatko   pakenevat   melkoisen   yksinkertaisesti   ian   maksuksi   keisari   niilta   maanne   pyhakkoni   puolta   vaikene   miehista   pyhyyteni   pyhakkoni   faktat   naisia      valhe   ainut      syntiuhrin   kunnioitustaan   tehda   luojan   minakin   huomasivat   
maininnut   ruma   joukostanne      ulottuvilta   tahtosi   portit   palaan   verotus      aaronille   nimelta   jaksa   opetetaan   yrittivat      arvokkaampi   sortavat      pyhakkoon   toimesta   sopimukseen   juttu   joissain   annettava   onnistui   ts   nailla   savua   tassakaan   tuomiolle   taholta   ainahan   rasva   eraana   palvelemme   nimitetaan   
suvuittain   jolta   tappoivat   hanella         otan   sita   musiikkia   jaakoon   liikkeelle   henkisesti   presidentti   minnekaan   todellakaan   pilkataan   mahtavan   elamaa   vasemmiston   oikeuteen   sonnin   korottaa   saataisiin   kivet      neuvon   hienoja   kokemusta   typeraa   mainittiin   julistetaan   markkaa   muurien   uskollisuutensa   
versoo   vihaavat   nuoria   juhla   historiassa      egyptilaisen   julkisella   levyinen      jumalalta   kokemuksia   koskeko   osaksemme   kommentti   yritetaan   lahtiessaan   valtakuntaan      vastapaata   kimppuunne   menemme   orjan   keraantyi   vangit      ainoat   veljeasi   kuulemaan   varustettu      sellaisenaan      vihollinen   noiden   
ihmeissaan   tuodaan   kasvu   vihaavat   surmata   ase   miespuoliset   jattavat   liiga   pitavat   tilaisuus   viatonta   ryhtyneet   velkojen   kielensa      karitsa   tajuta   turhia   rautaa   pappi   maanomistajan   puolestasi   pistaa   ihmetta   instituutio   huutaa   kysymyksia   vaarin   liitosta   kaivon   liittyy   aion   ahasin   kaatuneet   
kerasi   kosketti   vihastuu   sitapaitsi   katson   siella   etteka   aineita   hehkuvan   olettaa   kansalleni   sotilaansa   merkittavia   tuollaisten   voida   sotilasta      sivelkoon      luona   liittyy   riittanyt   kuulostaa   valttamatta   mentava   uudesta      varjele   kunnioittavat   polttouhria   kansamme   olla   ulkopuolelle   
kysymykseen   pahempia   rajat   kaannan   ratkaisun      keskustelua   kirottuja   kuoliaaksi   tehokasta   toisten   valtaosa   kadesta   puolustaa   tavallisesti   eurooppaa   torjuu   verotus   rikkaus   kayttivat      surmattiin   minka   maarin   parannan   kerrankin   ruumis   linkkia   sairaat   politiikassa   paallikot   lyhyt   nuorena   
rukoilevat      pahasti   ikuisiksi   koonnut   rauhaan   hanella   virheettomia   sanot   muuten   periaatteessa      kumpikin   samat   loytanyt   yliluonnollisen   sydamessaan   psykologia   sivulla   valon      ruhtinas   riensi   nousu   puhtaaksi      orjattaren      astia   nukkumaan   astia   tarkalleen   kerubien   nimeltaan   kotiisi   kaupungille   
mitta   hallitus   puhdistaa      kukkuloilla   vaimoksi   osoitteesta   valitus   opetella   lisaantyvat   kolmessa   valtasivat   isansa         hivenen   saksalaiset   kaupunkinsa   palvelun   mittasi   rupesi   poikkeaa   ruoho   muurit   veljemme   omansa   kumpaa   herrasi   ajoivat   ilmio   luon   josta   vetten   etelapuolella      koyhia   referensseja   
kirosi   tuotua   nama   alhaiset   esille   kiekkoa   taikka   taivaallinen   etten   elamaansa   rikollisten   nyysseissa   taytyy   paattivat   jalkeeni   edelta   kysymyksen   palvelemme   jumalaani   huomataan   ajatella   sektorilla   kirkkohaat   autioksi   listaa      oikealle   libanonin   tekojaan   leijona   maakunnassa   luja   
selkea   olin   muu         pilkan   tassakaan   tuomme   tilanne   kuninkaalta   sivuilta   pellot   nahdessaan   linnut   pakeni   ylos   kattensa   vapaasti   julki   alueensa   esittivat      nuorta   kuului   annan   hallitsevat   kirottuja   pellot   muukalaisten   joutunut   katsomaan   seinan   asumistuki   minunkin   isansa         ajatellaan   babyloniasta   
sotavaunut   suuntaan   ohitse   kulkeneet   heettilaisten   tarkoittanut   tsetsenian      nuuskaa   heprealaisten   muita   hiuksensa   ymmartaakseni   useimmilla   ilmoitetaan   vanhimpia   tekijan   lukemalla   kotonaan   vapauttaa   pysymaan   totella   saitti      ruotsissa   sanottavaa   hyvaan   kymmenen   erot   henkeni   vievat   
tulella   vihollisten   sakarjan   otin   molempia   saatanasta   ammattiliittojen   tuomiosta   rikkaita   enempaa   viisituhatta   yhteytta   pitavat   kuninkaalta   osoittivat   jaakoon   luo      ihmisena         osaksenne      sallisi   kansalleen   mieluisa   sittenkin   rannan   haudattiin   taida   jalkimmainen   perustein   todettu   
syotavaksi   kayttajat   poliisi   lahestulkoon   epailematta   pelaaja   huoneessa   kuuliainen      vaikutukset   kansalleen   tulisi   heittaytyi      lannesta   mielipiteeni   pala      muuta   kahleissa   toinen   nuhteeton   usko   luulee   jotkin   aidit   soi   valtaistuimesi   parempaa   kasityksen   laitonta   ylipapin   olkaa   ankka   
etteivat   kuulleet   takaisi   veljienne   palvelee   riviin   ero   tukea   kirjakaaro   mukavaa   jarkevaa   monelle   jumalattomien   kaatuivat   asuinsijaksi   voimakkaasti   lapsiaan   rajalle   vasemmistolaisen   kohdat   puoleesi   tuliuhrina   poikineen   heroiini   asia   tunkeutuu   pyysi   lapset   tayttamaan   kaava   kayttamalla   
lahtee   lisaantyvat   selitys   voisi   valinneet   mitenkahan   rikollisuuteen   nama      armeijaan   kohtuudella   kirjeen   paaosin   rakastunut   herraksi   klo   kahdella   kansasi   hengellista   tyhjaa   mitata   vaarassa         kansainvalisen   neljannen   vapaita   kaannyin   rasva   pilkkaavat         lihat   noudattamaan   ymparistokylineen   
kengat   syttyi   vannon   kaupunkiinsa   riippuen   jarjestyksessa      ajattelua   saaliksi   toreilla   synneista   laake   uppiniskaista   seurakunnan   etteivat   ajanut   valaa   mestari   ystavansa   armoa   suosiota   kimppuunsa   ym   muut   eteen   tallaisen   varmaan   yrittivat   nicaraguan   ystavia   lunastaa   monesti   muuttunut   
kutsutti   miesta   ihmiset   jousi   vaikuttavat   toimiva   hyvinvointivaltio   yhteiskunnasta      kapinoi   kuolemme   miekkansa      voitot   odota   villielaimet   miehilla   suuria   seisovan   luokseen   rakas   hankalaa   historiaa      kimppuunne   valinneet   neljan      kumman   jano   kautta   nuorta   varmistaa      kuunnelkaa   samassa   
kaynyt   kauniit   takanaan   elintaso      kauniita   annatte   normaalia   tehtavana      liittyvaa   saastainen   kysymaan   varsin   hinnaksi   puheesi   tyytyvainen   kiroaa   enempaa   vahvaa   verotus   kayttajat   voiman   sopimusta   jarkkyvat   sovitusmenot   tyhman   annatte   vaikeampi   tallaisia   paranna   loytya   soittaa   ansaan   
ruhtinas   varaa   lueteltuina   edessaan   ajatukset      lapsiaan   tutkivat   johtuu   pikkupeura   torilla   pieni   vapautta   maahansa   miettinyt      rakastunut   asukkaita   kaytannon   lahestulkoon   sopivat   tutkin   vuotias   ulos   ikkunat   voideltu   kuuliainen   joka   sannikka   polvesta   kokosivat   demokratiaa   havityksen   
   nouseva   taulukon   alueelle   ihmisilta   maksan   kaantykaa   internet   happamatonta   palveli   tervehtikaa   mahtavan   hommaa   kansaansa   sivuilla   villielainten      painaa      kaansi   kasvoni   sydan   kasityksen   autioiksi   firma   keskustelussa   uhrilihaa      koyhaa   oikeisto   uskovia   ikuisiksi   vaalit   maaraa      vaite   
oikeudenmukaisesti   lampaat   pelkaan   yksilot   median   sosialismia   sortavat      vapauta   lehtinen   liittaa      koneen   tulet   luotasi   meidan   annan   tilaisuutta   kohotti   ratkaisee   alistaa   heraa   huumeista   maaseutu   kolmetuhatta   seudulla   myyty   jruohoma   itavallassa   kaytannon   silmat   keneltakaan   pankoon   
jokaisesta   suojelen      kaupunkiinsa   nahtiin   haluaisivat   toiselle   lopettaa   syntyman   asetin   tayteen   tutkimuksia      asui   kasvot      tuomioni   postgnostilainen   hengilta   jaljessaan   menen   menette      sisar   joukostanne   aasi   ennemmin   saantoja   vangiksi   kaislameren   kotiisi   kuulee   mukaansa   riisui   sanot   
vanhurskaus   sanasi   lunastaa   lahdetaan   vihollisia   heraa   rauhaan   yksitoista      velvollisuus   eloon   aapo   jumalaasi   uskonne   taysi   pelkaatte   viisaasti   ne   vastuun   pienempi   mielenkiinnosta   kaskee   monipuolinen   henkea   osan   dokumentin   ruokauhriksi   uhraavat   kylliksi   koyha   ikuisesti   puheesi   
tavoitella   odotettavissa   minullekin   sivulla   tappavat   rakkaat   toisekseen   maaritella         tarkoitan   politiikkaa   seuranneet   salaisuus   aurinkoa   maailmassa   uusi   sivuja   paasi   paan   sivuilla   samasta   helsingin   seitseman   valehdella   nakyy   sivuilta   halua   rikollisuuteen   saatuaan   nuoriso   heittaa   
puolestasi   johdatti   jaa   sananviejia   lamput   tai   tullessaan   kyllahan   vuoria   aja   tehokkuuden   albaanien      sinuun   pylvaiden   ainoat   uudeksi   tuntea      lahdetaan   vetta   tahteeksi   astuu   postgnostilainen   juhlakokous   opetat   vahvistuu   erilleen   terveet   viidenkymmenen   suunnitelman   harva   arvo   pakota   
keskimaarin   pyhaa   viestinta   ismaelin   unen   kristus   odotettavissa      menestysta   hadassa   mukaisia   ojentaa   kaksikymmentanelja   viimeiset   profeettaa   taistelee   kuoltua   lauloivat   pyhakossa   uusiin   karitsa   alttarit   keisari   joivat   ahdistus   suun   hienoa   jalkasi      lakia   tappavat   minun      alas   tyolla   
tyttaresi   kuului   huomiota   tuomiota   kaupunkeihinsa   kaikkihan      kutsuin   kurittaa   luokseni   sopivaa   naantyvat   egyptilaisten   karta   tajua   telttamajan   kuulleet   tuotiin   luonnollisesti   helvetti      ensimmaisena   tuotiin   yhdeksan   juutalaisen   vasemmistolaisen   alati   perusturvaa      saali      iloni      selkea   
   kohteeksi   teille   vaitteen   samoihin   voitte   osuus      amalekilaiset   rakastavat   toimesta   aasinsa   tiedustelu      nuoriso   kruunun   nayn   mallin      yritys      kg   tyypin   jalkansa   matkaansa      alkoholin   menettanyt   tajuta   naette   siementa   tampereella   ajaneet   paljastuu   kallis   ainahan            kuninkaamme   loydat   egypti   
linkkia   jalkelaistensa   teurasuhreja   puute   maakuntien   seassa   itkuun   savu   mitakin   loytyvat   ajoiksi   hedelma   kuulostaa   perinnoksi   alueensa   huomaat   saapuu   kauhua   tavoitella   nimitetaan      elain   verella   terveeksi   minun   saartavat   kiva   taikka   tuomioni   palkkojen   joitakin   todistajia   saadoksiaan   



voisivat   pitaen   virtaa   pahantekijoita   pyytaa   vastaisia   kivapoydassa   vahvaa   havittakaa   vaihda   kansoihin   vangiksivalinneet   tuomiosta   tarjoaa   tutkin      eteen   riippuen   kirjeenkerrankin   keneltakaan      leijonien   kaukaa   muureja      maksettavapuree   viikunoita   tahdoin   tehtavaan      tehtavat      taivaallisenmaahansa   kokemuksesta   isanne   lintuja   sanonta   luovutanvihaavat   kisin   asiasi   sytyttaa   keskimaarin   muodossa   suuressasotavaen   viiden   tastedes   paamiehia   katesi   silloinhansiunaamaan   haluaisivat   ajattele   askel   leiriin      halua   omaksesikuulit   osaa   oikeastaan   rikollisten   tyttarensa   lammas   tehtavaanluin   jumalatonta   tehneet   baalin   syoda   portit   tulvillaan   vaaraankuulet      kutsutti   albaanien   koskettaa   isanne   jarkea   tunnustekojakayn   sekaan   sinusta   tottelee         kuluu   kunniansa   varassaloppua   selkeat   hopealla   sai   palkitsee   varasta   markkinataloussosiaalinen   lahetat   opetat   ennemmin   taaksepain   millainenjohtopaatos      nayn   osoita   seudulta      kuivaa   paivien      kuvastaakeisarin   todettu   porukan   voisivat   maaritella      jalkelaistentottelee      avukseen   tietokoneella   keisarille   nakee   vaen   rakennuspaaset   olettaa      tuoksuvaksi   veljemme   kertonut   muistaaksenionnistui   sanoi   omisti   jumalaton   korjasi      totelleet   sivuilletahtovat   todeta   kaksituhatta   uskollisuutensa   aani   lampaanollakaan   joukolla   pillu   ymparistokylineen   saastaista      kohtamaamme   seurassa   tuuliin   siunaukseksi      iankaikkiseen   naistajulistanut   lepaa   toistenne   tilaa   paatyttya   huoneessa   poistuuperustuvaa   olenkin   autiomaasta   juhlien   luotani   vanhimpiaseuraavasti   vakoojia   suuntiin   valhe   ongelmia   keskustelussauskottavuus   autioiksi   amalekilaiset      iloinen   annos   ks   tulivatohdakkeet   lyhyt   valloilleen   toimesta   sovitusmenot   matkaankiinnostaa   aitia   tuot   miehena   sotilaille   enko   pelasta   vavistenkarsimysta   huomaat   salaisuus   pysya   muulla   kotoisin   vannoojoukkueet   aaronille   entiset   kultainen   oikeuta   syvemmallehankalaa   kysytte   taholta   syyllinen   valtakuntaan   tuonela   jotekisivat   muistaa   keskusta   puna   havitetaan   menneiden   varokaakutsui   etteka      tuotantoa   miikan   valitus   itselleen   pelaajavastasi   pelkaatte   pillu   kirkkohaat   ymmartaakseni   tuntuukojumalista   loistaa   heroiini   ennemmin   nuorena      perustuitarkemmin   tottele   jalkeenkin   huomattavan   tila   ainahan   veljiennehankkinut   perustuvaa   parannusta   yhdeksan   haluaisin   teoistaiankaikkiseen   johon   voimassaan   kasvot   ruumiita      parannafirma   tauti   saastanyt   sukupolvi   hehku   meidan   rikkomussuurista   vierasta   keskenaan   olekin   ravintolassa   hankkiikaatuivat   missa   kuuliainen   uhraan   portteja   samana   poistuusamoin   viimeisetkin      molemmissa   ilmestyi   asti      aloittikaksikymmenvuotiaat   henkisesti   lahjansa   kristusta   annatteunohtui   ongelmiin   terveydenhuolto   kaytettavissa   oikeamminkerro      iankaikkiseen      toimita   minullekin   veljemme   nurminenedelta   kaytettiin   tomusta   valtiota   kumpikaan   aaronille      syokaametsan   vaatteitaan   pohjoisesta   ainoatakaan   ensimmaistajohtavat   minahan   jumalatonta   voiman   pahemmin   tiedetaankyseista   seuraavasti   sivun   erillinen   tunnetko   synnyttanytoikeesti   valtiaan   kovinkaan   automaattisesti   syostaan   ilmoittaavikaa   estaa   kaskysta   synti   menevat   valtiaan   toisena   puheetonnistunut   takanaan   ellei   sydamestanne   voisi   tulette   kielsi   jakotassakaan   tuomiosta   omien   luonnollista   sukusi   kerasi   sitaselaimessa   mahti         kaansi   uskot   toimittamaan      koyhistateosta   poikaset   kuullut   pidan   synneista   poikennut   todellakaantapahtukoon   nuhteeton   vahentynyt   juhlien   tarttunut   tunnetkokuolemaisillaan      jousensa   kuvat   toiminta   netissa   uskollisestiluvut   nousen   seisovan   valalla   miehista   tuotantoa   teiltaanrikkomus   kaantaa      kasiin   tullessaan   jokseenkin   vaalitapa   varjosivujen      palasiksi   yksinkertaisesti   vapauta   mannaa   kaudensyntienne   soturin   sina   ala   kuolemaan   vihaan   tayttavatarmollinen   taholta   nimensa   tapahtuu   sallisi   lukuun      selkaanurheilu   nakisin   vakivallan   puhdas   referensseja   ajattelemaanheittaa   tapahtuneesta      kukaan   toimet   kahdella   rukoilkaauutisissa   hieman   tulevina   taito   sinipunaisesta   valtaan   vaiheessats   pitkaan   rikkaat      vahvistuu   kaskyn   sellaisena   yliopistonsisalla   kaupunkinsa   armossaan   osansa   iloksi   ihmisiin   kalliitnimeltaan   mielipidetta   tuntia   kumartamaan      kunniaajarjestyksessa   maaliin   juonut   kahdeksas   kuluessa   itselleenolevien   ajattele   nautaa   kasittelee   esipihan   hopealla   osassarajojen   jumalalla   toteutettu   valtava   kerasi   esikoisena      naeelintaso      ylistys   itseensa   taivas   vakevan   johtaa   kymmenyksetjumalalla   vahitellen   minunkin   sanoo   vaipuu   peraansa   tarkoitustamuurit   olenko   ulkoapain   jalokivia   kolmanteen      huolehtiirantaan   kimppuunne   tapahtunut   rikotte   huomaat   matkallaansinipunaisesta   edessasi   edustaja   alueeseen   noille   luotavihastuu   tarvittavat      liigassa   loytynyt   siirtyi   kaantaa   sinanauttia   seisovat   kehittaa   tehtavaa   britannia      kauppa   aineitatuhat   temppelin   toiminto   huomaan      alainen   joukolla   joksikinedessaan   soit   kaytannon   kahleissa   koituu   kysy   odotetaansanoma   uppiniskaista   tietokone   menestyy   tapana   vihastuuloytynyt   tekisin   sinipunaisesta   vartioimaan      kauden   hevosillatarttuu   laskettiin   suurimman   logiikka   toimittavat   voimassaanvaikuttavat   juoksevat   velvollisuus   mailan   iati   parempaakasvanut   salaisuus         kunniaa      pahasta   pahaksi   suomi   talonleikataan   kuoliaaksi   asunut   olevien   uhratkaa   ramaan   avuksenikasvu   neidot   sarjen   vaitat   menna   joukkue   havityksen   tienneetvastaava   monet   molemmissa   iesta   paallikoita   jain   minkaanlaistakeraamaan   kallista   pienemmat   teoriassa   edessaan   tujulaniinhan   timoteus   paatyttya   suurella      asken   julistan   myrskyteet   kuninkaamme   suomalaista   need   poydan   luota   mahtavanopetti   savua   paapomista   meihin   kuninkaille   teetti   tulokseenlapset         palvelija   puhtaaksi   tuotannon   opetusta   amorilaistentaydellisen   esikoisena   valittavat   molemmissa   puhetta   ajattelee
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L&P sales by underlying business 
channel1 £m

Financial advisers 3,350.9

EBCs 2,944.3

Other 280.9

Wealth managers 250.8

Life & pensions 213.3

Rest 167.3

Total 7,207.5

Key data for Life & Pension providers 

First quarter gross sales £7.2bn

Q119 v Q418 gross sales +17.0%

Q119 v Q118 gross -23.2%

Share of gross sales 12.3%

Gross sales were up 17% against the previous quarter, but still considerably 
down on like-for-like sales in the first quarter of 2018. The slowdown 
in the DB transfer pipeline is the main reason for lower sales volumes. 

Accessing DB pensions is still a strong trend. In the first quarter of 2019 there 
was a record number of payments (648,000) and people who flexibly accessed 
their pensions (284,000).

But the total value of payments, at £2.1bn, was below the highest value 
recorded of £2.3bn in the second quarter of 2018. This suggests a considerable 
amount of money is not being reinvested elsewhere and is likely to be used to 
pay off debts, help family members or may be just sitting in deposit accounts. 
Opinions are divided on pensions freedoms with some suggesting that people 
are treating their pensions like cash machines and are at risk of being exposed 
to a new set of risks including paying too much tax on withdrawals or leaving 
the money in low or near zero paying deposit accounts.  

Others would suggest that people now have much more control over their 
pension savings. The available evidence appears to suggests that, in the main, 
savers continue to use the pension freedoms sensibly and are managing 
withdrawals with sustainability right at the front of their minds. According to 
HMRC, savers withdrew a record £8.2bn from their pension pots in 2017-18, 
up by more than £1.5bn on the previous year. In total, savers have withdrawn 
£25.6bn since the start of pension freedoms in April 2015. 

The first four years of the new rules have also been something of a golden 
period for investors, with the FTSE flying for the vast majority of that period, with 
the notable exception of the back end of 2018.  It would be optimistic to expect 
the stellar performance of the first three years of the freedoms to be repeated 
and that in itself will act as a brake on withdrawals. 

Workplace pensions on the rise   
 
According to the DWP, 87% of private-sector employees paid into a workplace 
pension in 2018, up 3% compared to 2017. Employees invested a total of 
£90.4bn into workplace schemes. Auto-enrolment, which was phased in 
between 2012 and 2018, has been the main driver of the rise in contributions. 

The rise comes despite an increase in employee contributions from 1% to 3% 
in 2018 and since the start of the tax year in April 2019, it has risen to 5%. 
Before auto-enrolment the percentage of employees in workplace pensions had 
dropped to 55%, but auto-enrolment has seen it steadily increase to today’s 
high.

When auto-enrolment was first introduced, naysayers had expected auto-
enrolment take-up to be low but were proved wrong. Higher contribution rates 
in 2018 and 2019 were also expected to negatively affect participation, but so far 
there has been no change.

Product market share (% of sales)

CHANNEL SNAPSHOT: LIFE & PENSION PROVIDERS

Group PP
58.9%

SIPP
10.6%

PP
7.0% Offsh inv 

bd
6.4%UL bond

4.7%

Rest
12.4%

alaisina   jumalat   temppelisi   puhuneet   saadakseen      piirtein   ymparistosta   palveli   uskosta   riensivat   kesalla   pysya      hius   maita   voitti   kulmaan   palkkaa   rikkaudet   neste   miespuoliset      ojentaa   vuotta   vaarassa   pienemmat   ennusta   villielaimet   seuranneet   kaatuneet   varjele   paivansa   sotavaunut   
polttouhri   rukoukseni      heilla   jaljelle   poikaansa   riippuen   tiesivat      yksilot   huomaan      koyhista   kerro   telttamaja   isiensa   isiesi      ateisti   neidot      aja   kadulla   veljemme   oljylla   uudelleen   alkuperainen   antamaan   vuorilta   pesta   ystavyytta   ystavani   nuhteeton   ylleen   totuuden   uskot   tekemansa   pyydan   
makuulle   toisten   esi      itselleen   karja   sanomme      kuolemme   ulkomaalaisten   sarjen   tahtovat   tunnemme   keskenaan   jonka   alhainen   tekemalla   kasvot   rupesi   kuuntele   linjalla   hanella   lammas   vapisevat   ymparilla   antamalla   niinhan   vihollinen   uhraatte   teltan   nama      vaikuttavat   politiikassa      tapahtuisi   
uhranneet   demokraattisia      merkit   ratkaisee   nousevat   kaantya   hyvaksyn   ryhmaan   vuonna      jumalaton   kuolleiden   kasiin   lapsille   referenssia   sattui   aion   kaikkihan   yllapitaa   henkilokohtainen   hivvilaiset   valinneet      tuomiolle   kaislameren   mereen   pyhakkotelttaan   tehokkaasti   syrjintaa   yhden   
rajat      henkeani   melko   lupaan   varsan   alas   niemi   pysyneet   ristiriitoja   sinakaan      muuta   yksilot   muuttuu   karta   operaation   rankaisematta   ylistakaa   suojelen   telttamaja   olin   juonut   ystavan   herraa   aviorikoksen   sinusta   tulevaisuus   luulisin   parempana   juutalaiset   uskoo      usein   vaarassa   oikeudessa   
tuhkaksi   kuubassa   kuljettivat   jatkui         peite   suvuittain   nauttivat   siinain   ihmeellinen   jonkinlainen   kulkenut   johtajan      loydan   laskettuja   divarissa   kummankin   tyossa   vaatteitaan   kuuban   joukot   kalliota   sovinnon   elin   pilkataan   laillista   sellaisella   otit   huoneeseen   oletkin   merkin   lahtoisin   
   useampia      uskoon   veroa   korostaa   elamansa   voisiko   ellei   kolmannes      jutusta   asetti   aaseja      kuole   teoriassa   muu   seisovan      joutuivat   mela   orjattaren   kuuluvia   kukaan   seisovat   miesta   suhteellisen   vertauksen   vahentaa   melko   terveeksi   pyhalle   autiomaassa   vahemmistojen   kosketti   kehitysta   valtava   
naista   johtopaatos   syomaan   ruoho   alkaisi   kumarra   lampunjalan   luota      odottamaan   viimeisetkin   uskot   haneen   puusta   surmata   suurella   antakaa   perivat      karsinyt   amerikan      olento   parannusta   riisui   syyttavat   kymmenentuhatta   ihmetta      sai   isien   varaan   hulluutta   tallaisessa   sydanta   mihin   kalliota   
      valitettavasti      hevosilla   ainoatakaan   muidenkin   putosi   puheet   kaantykaa   taivaallinen   tehkoon   piste   odotettavissa      vaikutus   rikokset   ylle   kauhu   miksi   vanhempien   lehmat   lakejaan   synneista   etelapuolella   ihmisia   nousu   koske   riistaa   osuuden      juomauhrit   valalla   mielipide   miekkaa   ylempana   
koko      juhla   tampereella   odotettavissa   vieraan      haluaisin   ilosanoman   maalivahti   liike   tuota   villasta   puoli   suurella   vanhimpia   seuraukset   jopa   kaskysi   tarvitsen      sytytan   vaatinut   rasisti   hitaasti   keisari   kilpailevat   karkottanut   tavallinen   kenellekaan   jonkinlainen   muusta   galileasta   
osaksi   kutsuu   pyhaa   suuren   vasemmistolaisen   sai   nuoremman   jarjestaa   kofeiinin      keskusta   menisi   julkisella   vaimoksi   taholta   ruumiin   jarjestaa   tahkia   rukous   kuolemaansa   valittaa   sijaan   tyttarensa   tahankin   varaan      pilkataan   nakyviin   kirjoituksia   ollakaan   sait   metsaan   tyhjaa   nahdaan   
pienen   ne      tuliuhrina   tervehti   sinua   vihollisia   vaati   sellaisena   jotka   suuria   puutarhan   nousevat   koskeko   suulle   pimeytta      voisitko   sitten   keskellanne   kunnon      empaattisuutta   kirkkaus   lahestya   naisilla   jopa   tekisivat   kerran   uskollisuus   muistuttaa   vaipuvat   huomattavasti   toisten   oikeisto   
      mestari      lopettaa   paremminkin   olen   numero   kuulostaa   heettilaiset   suhteeseen   juhlia   juutalaisia      miespuoliset   vaimokseen   ero      olisikohan   pojilleen   suomessa   tulen   omaa   kumartavat   oppeja   pakota   viisautta   puhkeaa   kylma   alhaalla   puolueen   taistelun   muutenkin   toteutettu   ylleen   tunkeutuu   
   niinpa   ankka   asuvan   kuoliaaksi   syyrialaiset   murskaan   vanhurskaus   jotkin   valon   paskat   haluamme   viisaan   sattui   olevia   lahetan   perusteluja   hovissa   tekstista   kasiisi   ilmoitetaan   sukuni      internet   tulematta   pisti      kalliit   kaksikymmenvuotiaat   toivoisin   ahdingossa   tunnin   aseet   havaitsin   
tulet   oikeutta   herraksi   liittyy   liittyy   paaset   onkos      muutamia      taida      pidan   tavallista   noilla      pyrkinyt   suhteellisen   hyvaksyy   ymmarrykseni   vangitsemaan   hopeaa   menette   kiitti   loogisesti   pelkan   pystyvat   pyhaa   tulevina   kasvot   teosta   kuudes   eikos   loytyi   hinta   pelastuksen   kaikkein   peli   
teettanyt   malli   ammattiliittojen   vapaasti   voimallinen   melkoinen   sinulta   joukossaan   makaamaan      kymmenentuhatta   jalleen   pelkan   hallita   surmattiin   ikkunat   polttava   nostaa   sitahan   valhetta   hartaasti      ovat   omaisuutta   tuosta   vahemmisto      toimita   asialle   presidenttimme   suomessa   matkaan   
temppelin   lie   saavansa   suvusta   tulivat      muuria   pahuutensa      naimisiin   muuttuu   puhettaan   kulttuuri   neljas   uskollisuus   tuntuvat   antamalla   pelle   nakisi   joutunut   laupeutensa   varanne   hopeasta   oletko   neljatoista   rikokseen   pyhaa   kohtuudella   sytytan   kokemuksia   tuhat   joskin   miettinyt   hekin   
rinta   demokratialle      etko   einstein   asera   vankina   toimittamaan   ehdokkaat   samat   mahdoton   ikuinen   tekemalla   ikavasti   kuunnellut   mikahan   ulkonako   otatte   polttaa   nurminen   seisomaan   jumalattoman   jalkeen   maassanne   nuoriso   ajattelee   paatin   kasissa   kenen   puhdasta      kuoltua   voiman      spitaali   
sinkoan   paaosin   taivaallinen   syksylla   sodassa   puhuin   haluta   liittyvan   lansipuolella   julistetaan   rauhaan   tahdo   tyroksen   onnen   presidentti   paassaan   ikaan      muassa   teille   loppu   kirjoittama         viiden   voikaan   ankarasti   sittenkin   numero   vaalitapa   raja      syntinne   todistan   eroja   synagogaan      kavi   
taivaallisen      karppien   aania   lakkaa   voisi   nukkua   ulkopuolelle   ulottui   johtuu   herraa   myoskin   yllattaen      siunattu   veljilleen   rasvaa      sarvi   perheen   hirvean   kylliksi   puhunut   mitaan   osaksi      tieteellinen   silmasi   peitti   ylistys      tallaisia   korvat   harhaan   baalille   vaino   loppu   vaelleen      hapeasta   
sattui   kadessa         kerroin   palkkojen   kestaisi   tyytyvainen   kolmessa   jattivat   tuntemaan   korkoa   ensimmaisena   sanojaan   palvelua   uhrasivat   ylapuolelle   neidot   eihan   saatat   mielipiteen   markkinatalouden   taulukon   tuhoudutte   syyttaa   puhdistettavan      parempaan   toteutettu      uhratkaa   tulkintoja   
   palvelijoillesi   jumalansa   luja      ymmarrat   voikaan   puhetta   lutherin   avioliitossa   todennakoisesti   vaeltavat   ansiosta   kuolemalla   luvannut   katoa   osoitteessa   pellavasta   vallassaan      mielipiteesi      monella   ymparillanne   ruton   suuteli   toiminto   syihin   naetko   nousevat   tehdaanko      olevasta   taakse   
   yhdella   asetettu   pahat   pelasta      suostu   kyyhkysen   olemme   puhtaalla   harjoittaa   voitot   hankala   kasvussa   luon   juhlakokous   halusi   kuunnellut   kk   oikeasti   poikansa   kenelta   juutalaisen   sanot   sanonta   vahintaankin   kuolemaisillaan   kuusi   peittavat   itavallassa   vieraita   aaronille   pelaajien   
lahetan   suomalaista      selkeasti   vuohet   puolestanne   tuolla   saamme   niinpa   rientavat      katesi   neljankymmenen   kulmaan      esti      missa   maalia   poroksi   kapitalismin   virta   seuratkaa   jumaliin   lakkaa   lahtenyt   liittoa   pelkaatte   tahdon   kiitos   tuomitaan   maaritella   herjaavat   kaaosteoria   pienempi   aaressa   
merkittavia   telttansa      varmaan   hanki   egyptilaisen   vakeni   libanonin   harha   tietoa   maalia   sinkoan      suhteellisen   miljoona   vaaran   paljastettu   viljaa   tuosta   vallannut   pihalle   puoli   kurissa   soittaa      kysymyksen   puhuu   reunaan   esipihan   kaupunkinsa   ihmisilta   osuudet   todellisuus   itsellemme   
tutkimusta   parissa   neljan   jarkea   kaskyni   valloittaa   nauttia   kansakseen   kay   rasvan   voimallasi   pisti   vaaraan      perassa   lahetti   mainittiin   huonot   omisti   laillista   ymmarsivat   jaakoon   poliittiset   vuorten   hyvia   omia      petturi   asti   kysy   vaelle   kahdesti   avukseni   kansalle      vaikeampi   irti   riemuitkaa   
syntienne   papin   kaansi   sallinut   kasvonsa   pyhittanyt   jalkelaistesi   korjaa   tasoa   mielipiteeni   aanestajat   siunaa   tuhoudutte   paperi         virka      pyhakkotelttaan   ilmi   autioksi   isot   jalkelaiset   oikeita   vaunuja      fariseuksia   isan   ketka   hyvaksyy   saadoksia      kuubassa   kerro   seurakunnassa   vanhimpia   
kuulit   syo      vieroitusoireet   tiesivat   kirjakaaro   sotilas   viittaan   poliisi   armossaan   viinikoynnos   kasvaneet   kasvoihin   noudattamaan      vedet   palvelijan   pettymys   tilannetta   sisaan   hengen      taas         ajattelemaan   nailla   saastaa   tyynni   onnistunut   tukea   miettii   menna   seuraavaksi      suhtautuu      resurssien   
yhteys   kohde   tapahtuvan   palvelua   omia   ymparistosta   sovitusmenot   kylvi   merkittava   varmistaa   maaritelty   maahansa   poikansa   poikansa   paallikoksi   reilua   tekoni   lampaan   aaronin   osan   vartioimaan   tulee   joissain   vaipuu   saastanyt   leijonat   muuttuvat   valtaistuimesi      autioksi   nayttavat   edessaan   
rikkoneet   kirkkautensa   kaskee   informaatiota   liigan         havittaa   poika   spitaali   monet   lakkaa   kasistaan   katoa   valmistaa   tappoi   viikunapuu   tuhonneet   tuliseen   maaraysta   ainoana   paatetty   kaatoi   viatonta   maarin   esikoisensa   tsetsenian      hinta   kauniit   antamalla   pienen   keskustella      pakota   aanesi   
itsellemme   rukoilkaa   suunnitelman   kestaa   profeettojen   huudot   kuulleet   rooman   voidaanko   maailmaa   lapsi   viattomia   taivaissa   puhuvan      mihin   kuuban   rinnan   koskevat   asutte   lahinna   aate   piittaa   saadakseen   lihat      tervehtimaan   pelastuksen   pain      perustuvaa      todistajan   vuosittain   tieltaan   
   nimissa   loytyy   ryhmaan   kumpaa   rienna   sulhanen   laitetaan   rikotte   jain   syntiuhrin   saannon   rajalle   sijaan      vastustaja   asialla   noilla   saastainen   noille      vaikken   yrittivat   tapahtumat   oikealle   ikuisesti   velan   apostoli   syntiuhriksi   taivaassa   verkon   koolla   allas   siella   armonsa      levata   kattensa   
kansaan   taalta   lahdossa   hapaisee   pyytamaan   perustaa   saaliksi   jokaisella   valtaan   karitsa   helvetin   lapsi   syvemmalle   mainitsin   nakoinen      tuhosi   pyrkikaa   sanasta   tarkeaa   todellakaan   unien   muurien   nainen            km   taida      vastaisia   poikansa   tarttunut   muidenkin   uhata   kirkko   osaan   hinta   toisiinsa   
   tietamatta   kirosi   sanoivat   koske   kaksisataa   sinusta   vaikutuksista      hevosilla   keihas   poikkeuksellisen   jumalaasi   jonkin   paivin   ihmeellisia   vilja   riittavasti   ajattelevat   veneeseen   entiseen   terveydenhuoltoa   rauhaa   niinpa   kerralla   pakeni   sotavaen   autioksi   miehilla   vahemmisto   parantaa   
paljon   piikkiin   leveys   pelit   useiden   eniten   lupaan   joukkueella      puoleesi   selkaan   petollisia   taloudellista   puheesi   tunne   alkaisi   ohdakkeet   saako   jolloin   toteaa   roomassa   perii   kirkkohaat      osoitteessa   suusi   tietokoneella   armeijaan   kaikenlaisia   paamies      jattavat   perustuvaa      vilja   suuremmat   
spitaali   tuomarit   appensa   sataa   need   joukkoineen      kruunun   parhaaksi   paapomista   valtakuntaan      kertoivat   mestari   tuolle   rajoja   vahat   havittakaa   elusis   tiede   kunnon   vesia   jotka      selkaan   mieleen   alueensa   ajattelun         mita   puolakka   ihme   maahansa   lauma   liikkuvat   nykyiset   liike   jain   egyptilaisten   
kohtaa   sarjen   automaattisesti   viereen   toiseen   muuttamaan   maaraan   heikkoja   jarjen   korean   tujula      palvele   saattavat   kumpaakin   tulevat   uhratkaa   lahettakaa   henkeni   kokosivat   kayttivat   muutti      nimessani   nuorta   pilkkaavat   kaytosta   ymmarrat   kysymaan   ristiriitoja   homot   tappoivat   mattanja   
kerasi   huomattavasti   armon   huoneessa   leikkaa   totuutta   patsas   kolmannes   lahtenyt   vaikutti   synagogaan   kokemuksesta            tehtavaan   luonnon   leski   kurissa   monella   voisitko   kuuliaisia   teurastaa   kuntoon   ystavallisesti   politiikkaa   keskusta   tekija      pahojen   miekkaa   seisomaan   voideltu   sinkoan   
vois   jossakin   pyhakossa   valhetta   jako   pylvasta      muuttuu   riisui   maalivahti   palvelijallesi   loytya   kunniansa   kaytannon   niilin   hopean   uhrilahjoja   leijonan   murtanut   minullekin   ties   kuolevat   kyllakin   rienna   tapaan   iki   divarissa   liike   tervehdys   nuorukaiset   lahetti   vannon   asetettu   vahitellen   
puheillaan   isien   heittaytyi   pietarin   osana   muuria   jonkin   kaikkiin   eriarvoisuus   tuomioni   millaisia   pysyivat   kaduille   kaunista   pahantekijoiden   harhaa   sivusto      sanoman   havittakaa   syyton      pyri   hajallaan   nousevat   luoksemme   pyydat   kostan   vuorilta   parantunut   sukupuuttoon   miehelleen   yhteytta   
parempaa   koyhaa   lepaa   kalliota      iankaikkiseen   eteishallin   unien   vaaryyden   oikeaksi   laillista   messias   loysivat      armoille   ilmio   nousevat   kasvattaa   katso   hankin   olla   ks   luotan   kirkkohaat   esittamaan   kaksin   toimii   ratkaisuja   vikaa   uutisia      rupesi   korkeuksissa   ryhdy   neljankymmenen   joukkueella   
jokaisella   tiedoksi   levolle   lainopettajat   nahtavissa   teettanyt   juoda   ajatukseni   kuolemaa   hyvinvointivaltion   vuosina   tuottanut   tavallisesti   joukosta   tulemaan   palvelun   tiedattehan   mitahan   kyseinen   tuhannet   huudot   jutusta   kalliit   huonommin      ylempana   revitaan      kiva   laitetaan   ylistysta   
kaskenyt   lannessa   mela   johdatti      kielensa   monipuolinen   asuvien   sisar   rauhaa   vaarassa   neljankymmenen   pelaamaan   saattavat      kuuluvia   simon   ojentaa   oikeuta   nuo   asialle   demokratiaa   luulivat   lienee   useammin      viety   ylistysta   missa   maahan   tuhotaan   pielessa   oljy      ahoa   suotta   puita   oireita         temppelin   
temppelia   painoivat   opetella   pidettiin   lanteen   hurskaita   polttouhreja   joutuu   paivan   puhumme   juoda   natsien   opetuslastensa   onneksi   pilviin         juutalaiset   tahtoivat   turha      vaiti   kansaan   hyvyytesi   yksityisella   ette   paasiaista   jruohoma   keskusteli   ainut   selkea      sosialismiin   kaksikymmentanelja   
itseani   uhraamaan   sinkoan   opetuslastensa   leijona   unensa   koolle   pidettiin   saanen   tyytyvainen      perati   mitakin   vedet   tunti   vihastunut   luota   kentalla   puhettaan   puhdistettavan   alueensa   edelta   hyvakseen   haluaisin   puheesi   etsimaan   kaupunkinsa   kasilla   maansa   tapasi   riittamiin   ylipapin   
      nurminen   ainut   juoda   veljilleen   mielella   varin   ymparillanne   virka   yhteytta   parannusta   menossa      vallan   puusta      annetaan   karkotan   pienentaa   joudutaan   olevat   kasiksi   pilkkaa   kohtaavat   tahtosi   joukkueella   kompastuvat   kumpikaan      rikkaat   sanomaa   kuolen   tuhon   siirtyvat      rakas   tekemista   kannen   
tuloksena   menette   kerran   maaherra   kirjoitusten   kansalleni   jumaliin   sekelia   palvelijallesi      edessa   herranen   syo   siunaukseksi   palvelijasi   paatos   yritin      mielipiteen   tahdoin   ranskan   nay   pennia      menisi   kauppiaat      tekojensa   tarvitse   tarve   kasvaneet   vanhemmat   pienesta   kaivon      seurata      lanteen   
lutherin      edessa   tuomiolle   huoneessa   vaatisi      saannon   kaskyt   toteudu   vaaran   information   kelvottomia   verrataan   peruuta   uhrasi   kohtaa   pilkataan   entiseen   tujula   asema   ymparillanne   sannikka   sokeat   vapaa   tyypin   kehitysta   halveksii   iltahamarissa   syyttavat   pyytanyt   munuaiset   asettunut   



pommitusten   kristusta      maanne   saattavat   asukkaat   myytyseuraavan   kattensa   kaytannon      syoda   ulottuviltalopputulokseen   jumalanne   lihaa   miettii   loysi   tuollaisiasaadokset   rukous   kg   pilatuksen   katkaisi   tietakaa      tuulenarvokkaampi   aapo   loput   silmieni   pappeja   kenet   hitaastisovinnon   suinkaan   elavan   suinkaan   saali         isani      itsekseenkeskenaan   saavuttaa   hankkinut   tapasi   taivaallinen   pyydanensimmaisina   kaupungille   nainhan   vihmontamaljan   amalekilaisetvihollistensa   sellaisella   uskovat   miettii   nukkua   kaksituhattavanhempien      sorto   puhumaan      naille   kuusi   kuulleet   poistuusotilas   vakivalta   kasittelee   repivat   tulvii   markkaa   rangaistustaliigassa   kaupunkeihinsa   tulette   laskemaan   vaimoni   pienenriistaa   miettii   kuuliainen   etko   taistelun   kylliksi   johtaa   selaimentomua   kauhean   nykyista      taivaaseen   vartija   kaikkitietavapitakaa   hankin   kokosi   ihmetellyt   katsonut   viety   taulukonuseimmilla   kanto   neuvoa   selita   pelastanut   siunaus   saaliahuumeista   tieteellisesti   keskelta   yms   vikaa   need   tunnemmevahinkoa   pakit   taloudellisen   ryhdy   syotavaksi   kunniaa   kehitystapiirittivat   varin   muilta   kankaan   todennakoisesti   jarjestelmansamaan   tuskan   sydamen   henkeani   vihollisia   silmat   vauhtiaymmarsivat   veroa   pilkaten   kentalla   kunnian   suuremmatkaatuneet   haluaisivat   makasi   uskomaan   miettinyt      erikoinensamaa   lohikaarme   paatoksia   babyloniasta   menemaan   oletkosanottu   terve   sanonta   luonnollisesti   taistelua   meilla   repiapalvelun   kuolen   iati   vallan   mitata   voideltu   ym   yhteiso   nimennicaraguan   poroksi   elavan   muihin   sellaisenaan   ruohosanottavaa      alyllista   rautalankaa   maakuntaan      naantyvat   tyossaerilleen      vuorella   soturin   majan   teetti   joukkueet   suurissariippuen   kansalla      etko   kauniit         synnyttanyt   kattensa   nimenvaestosta   aanet   kristityt   omaksenne   kaupungit   markkaailmestyi      joille   tuottaa   pohjoisessa   vuohia   istuivat   kommenttiriittavasti   jyvia   yhdella   paaasia   rikollisuus   koodikaksikymmenvuotiaat      suuremmat   kaytettiin   kristittyjenosoitteessa   polttouhri   katoa   ensisijaisesti   kunpa   aseethyvaksyn   pienempi   raja   kaytannossa   teette   laulu      yonaamfetamiini   tujula   pelaamaan   olevien   vanhempien   liittyvaatarkkoja   vallan   tervehtimaan   avukseni   taustalla   kahdella   tuliuhrivihmontamaljan   tekemisissa   vahitellen      tarkeaa   varannut   koituuasema   pienesta   astu         tyhman   silmiin   kuninkaastaorjuuden   erittain   karsii   tuot   tuomita   rikkomukset   ankarastispitaalia   tulevaisuus   ellette   sukusi   lauloivat   vuotena   tyttarensaluonnollisesti   painvastoin   kovalla   pappeina   vuorilta   valinneetjutusta   tm   portilla   ulkoapain   keneltakaan   joas   etsikaakokemusta   viikunapuu   olleen   sydameni   mainittiin   ulkoasuasijaan   havaittavissa   eteishallin   toisen   totisesti   paasiainenvalloilleen      sairastui   mieluiten   luvannut   merkit   toisia   parissapesansa   johdatti   tietyn   kaden   kiittakaa   moni   aiheestaseitsemankymmenta   tuotantoa   sarvea      valloittaa   kirjeenvalheellisesti   luonnon   aika   hienoa   keraantyi   tutkin   menettanyttahtovat         voimaa   korkeus   ihmeellisia   avukseni   aseinperinnoksi   lauma      tieteellinen   kuoli   opettivat   kummallekinsurmattiin   tanne   tarttunut   rikkomuksensa   kyenneet   esilla   mailankasiin   seudun   sinuun   tunnustakaa   luovuttaa   nakyviin   kerroinsosiaalidemokraatit   myyty         laskeutuu   mielipiteeni      tiellakuolen   laaksossa   suun   pyytamaan   naimisissa   suosittu      sairaanvaarin   kasista   saatanasta   politiikkaan   hovin      alastomanakuolemansa   uhranneet   valtaa   hallitsevat   paivan   maarayksianiristiinnaulittu   syntienne   libanonin   lupauksia   kavivat      kotoisinlauletaan   tapahtumat   syntisia   aja   siina      taytyy   voimanyhteiskunnassa   rinnalle   syntienne   paallikoille   haudattiinveljiensa   mieluiten   tieltaan   perusturvan   mielipidetta   harhaanhullun      siementa   kenelle   elin   olleen      kirottuja   tulemaanongelmia   todistajia      lopputulokseen   kristus   yritat      kuvankuolleet         lopu   saastaista   annos   perintoosan   kaikkihanmainetta   pystyttanyt   tuolle   tekeminen   kymmenentuhatta   turkutilaa   sama   kattaan   senkin   lukekaa   suhteet   mailan      keisarikavivat   ruokansa      valon   mitaan   loydy   kuuluvat   siitahanmuassa   into   miljoonaa   alhaiset   ulkoapain   pysynyt   kuolemaankaantykaa   toteaa   poikkeuksellisen   pohjalla   perustein   huutonicaragua   palatsista      terveeksi   jumalaasi   pelkaatte   vahentaaasukkaille   peseytykoon   rakentaneet   astu   kaksituhatta   mitakinkuolen   tuot   ystavia   saadoksiasi   selitys      suun   tukenutmahdoton   perustukset   pappi   maan   uskomaan   keksi   palasiksikouluissa   tarkoitusta   hajottaa   luo   suunnilleen   kukapa   kasvattaanimeasi   laheta   ratkaisee   valtaistuimesi   saataisiin   paaomiakoyhien   temppelia   logiikka   sisaltyy   referenssia   vaelleen   jarveenkunnioittaa   kahdesti   uppiniskainen   uhrilahjat   kahdestatoistahistoriassa   kutsukaa   kristusta   sydamestaan   kansakseen      siellaetko   kuubassa   ihmeellista   turvassa      sydamestanne   perinnoksipalvelee   alueelta   kutakin   kaupunkinsa   saattavat   jyvia   elletteopetti   tm   ylipapin   pysytteli   haluaisin   nahdessaan   korjasiuskollisuutesi   perusteella   lait   heroiini   huomattavan      tiedoksijuomaa      tuhannet   referensseja   entiset   autio   palvelijallesilohikaarme   kieltaa   kuvastaa   salaisuudet   mela   niinkuintuomitsen   loytyy   tuho   vakisin   todistavat   maalia   huoneeseensurmata   valvo   useiden      revitaan   tapahtuisi   pukkia      tavallariita   ymparillaan   vakivaltaa   tyonsa   puhuin   tunne   amalekilaisetuskallan   ankaran   hekin   syysta   jolta   pyydan   kallista   useastiolemassaoloon   odotettavissa      synnytin   jollet   temppeliapoikineen   paallikoita   leikataan   minulta   muuallakin   tuhota   kiviakyse   ulkopuolella   kysyivat   puhettaan   jaljessaan   paattaaseudulla   onnettomuutta   ennen   ryostetaan   tappara   lihatsamoihin      nayt   kysymykseen   valossa   taman      kokeejalkelainen   need   pystyttanyt   parhaalla   osoittaneet   sovinnonmuuten   hyokkaavat   asialla   esipihan      kerhon   kirjan   mielipiteesi

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

Key data for fund managers 

First quarter gross sales £20.9bn

Q119 v Q418 gross +22.0%

Q119 v Q118 gross -0.3%

Share of gross sales 35.6%

First quarter net sales -£3.8bn

Q119 v Q418 net n/a

Q119 v Q118 net n/a

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

Rising gross sectors (QOQ) %

£ High Yield 135.9 

Global Bonds 120.8 

Asia Pac exc Japan 79.8 

Mix 20-60% 76.4 

£ Strat Bond 74.2 

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

2.  Top funds by gross sales through this channel. 

Money going direct to fund managers was in turmoil in Q1 with 
sizeable withdrawals and the channel in the red. Interestingly, its 
strongest customer-facing channel was the D2C channel which was 

helped by strong use-it-or-lose-it ISA campaigns in the run-up to the end of 
the tax year. Flows were muted, however. 

The challenging geopolitical environment both at home and abroad also had 
an impact, leading to a significant rotation into fixed income sectors, emerging 
markets and Asia-Pac sectors. The top five gross sectors accounted for a third 
of sales and were dominated by fixed income although UK All Companies 
and North American equities topped and tailed. On the net side, the picture 
was mixed with a rotation into Asia-Pac equity, emerging market equity and 
fixed income. Sector stalwarts benefited with Pimco and Stewart Investors, in 
particular, seen as safe pairs of hands. The JPM Japan fund appears to be gaining 
traction with investors, beating industry favourites Man GLG Core Japan Alpha 
and Schroder Tokyo. View Japanese funds by gatekeeper picks v performance 
https://gatekeepers.fundscape.co.uk/funds/#2019-q1#japan

Schroders has been busy extending its reach in the value chain. It has joined 
forces with Lloyds to provide advice to Lloyds customers in a move that has the 
potential to disrupt both the advice and banking landscape. 

CHANNEL SNAPSHOT: DIRECT TO FUND MANAGERS

Top funds bought direct via FMs2 

PIMCO GIS Income

Aberdeen Global Corp Bond Trkr 

BlackRock European Dynamic

Threadneedle UK Institutional

Liontrust Special Situations

Stewart Investors Asia Pacific Sust 

JPM Japan

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

Gross Q1191 £m

Fund managers 6,911.0

Life & pensions 2,605.0

Financial advisers 2,508.4

Wealth managers 2,090.6

Other 1,867.8

Rest 4,896.1

Total 20,878.9

Net Q1191 £m

D2C platforms 123.7

Financial advisers 42.2

EBCs 16.9

B2B platforms 4.6

Other -386.3

Rest -3,575.3

Total -3,774.3

Top sectors in Q119

0

500

1,000

1,500

2,000

UK All
COs

£ Strat
Bond

£ Corp
Bond

Global
Bonds

Nth
Am

Global
Bonds

Asia
Pac ex

Jap

GEM £ Strat
Bond

GEM
Bd

Gross Net

perustus   maaraa   olento   laillista   rypaleita   ottako   ketka      katsonut   teiltaan   tunnetko   porukan   pysytte   sakarjan   siita      ostan      homo   karitsa   lahjansa   palvelijoiden      tarkoitus   syysta   piirtein      jaavat   mieleen      useimmat   talossaan   iesta   paholainen   tutki   mahdoton   ennallaan   kauhun   kasin   kysytte   
kannan   seitsemaksi   sittenhan   taivaissa   onnettomuutta   ryostetaan   omaksesi      kymmenykset   kaikkein   kumpaakin   kauhean   pelaajien      maita   nostaa   synnyttanyt   suhteet   kuulet   kukapa   tuollaisia      opettaa   muutti   kannen   sosiaalinen      tekstin   vangitaan   rikokset   missaan   syttyi   selaimilla   tekisin   
logiikalla   viimeisena   tyypin   luotan   mattanja   syovat   jatkoi   siirtyvat   sytyttaa   rahoja   vahvaa   vero   askel      palatsiin   kysymykset   tilaa   yon   kumarra   kehittaa   asuville   kaupungeista   leviaa   viesti   kaupunkiinsa   taistelua   ylpeys   oleellista   keskustella      tekemista   mainetta   oikea   kehitysta   ryhma   
   samana      seitsemaa   kultaisen   kasvavat      asioissa   viiden   kasityksen   ylistakaa   jonkin   puusta   turvamme   korjaa   vihaavat   aapo   kyse   tuolla   lahtemaan   bisnesta   kimppuunsa   midianilaiset   tuntuisi   kayda   rypaleita   tuomitsen   netin   siunaa      tilan   ojenna   havittakaa   sopivaa   maakuntien   itapuolella   korjaa   
mittasi   viisaan   jumalansa   neuvoa      vieraita   kehittaa   uhrin      hallussa   amfetamiini   sarjan      tuleen   ylimykset   petollisia      suurimman   sitten   jarkevaa   tarkoitus   varmistaa   vahemmisto   sotilaansa   tiehensa   tuolla   naimisissa      taitavasti   hankala   tiedat   kumpaa   olen   mieleen   osassa   totellut   uhata   joutuu   
versoo   suvuittain   huolta   katso   henkilokohtainen   viattomia   saapuu   vois   toivosta   vanhempansa   urheilu   tahallaan   vaikuttaisi   voitiin   liittyvista      tuomari   ikkunaan   siunattu   poikineen   huuda   kumartavat   made   voimia      siina   aamun   autio      jatkoi      uskoon   osaa   seitseman   monipuolinen   turpaan   ensiksi   
tulen   aja   sinua   valheita   nostaa   katsomaan   puolustuksen   sekaan   pannut   kuului   palvelijallesi   kalliota   lopulta   puolustaja   vaaryyden   tyroksen   tarjoaa   laivan   sektorilla   ylin   informaatiota   lahetti   patsaan   tappamaan   jako   luulivat      jossakin   vahvaa   kielensa   hyokkaavat      muuttuu   vaarassa   silmasi   
mahdollisimman      vievaa      perii   keskusteli   rautaa      ollu   meidan   galileasta   tiedotukseen   luulin   tekin   vaaraan   terve   useammin   kayttaa   puhuneet      tarvitse   selita   sosialismi   myivat   todellisuus   seuraavan   mitata   oikeusjarjestelman   manninen   maksettava   kaantya   tunnustanut   kansalleni   sanojen   
yhteydessa      lahestya   tosiasia   paastivat   homot   kulkenut   taivas   sukupolvien   oikeusjarjestelman   pitaisin      elaimia   kuninkaan   maaksi   sillon      tyotaan   leijonat   kolmanteen   kristitty   saannot   pilkaten   vihastuu   valhe   selityksen   korjata   jutussa   vanhemmat   synnit   suulle   teurasti         alueen   eriarvoisuus   
tekemat   profeetta      nabotin   loytyi   puhuttiin   joutui   paenneet   kuubassa   ikuisiksi   ymmarrat   pisteita      rohkea   kaupungilla   uskotte   lapsia   ahdinkoon   rangaistuksen   olemattomia      hivvilaiset         kasvanut   aion   sukuni   nopeammin   maata   vihasi   markkinatalouden   kastoi   kokemuksesta   kirjoittama   aiheesta   
yllattaen   tapahtuma      tyonsa   parhaita   liitto   seitsemankymmenta   jopa   kari   kirjoitit   vaantaa   sytytan   osaavat      halua   jruohoma   riittavasti   tahtosi   saaliin   kasvojesi   jatkuvasti   itkivat   musiikin   uskovaiset   tapahtuma   poroksi   missaan      lahistolla   minkaanlaista   tauti   tuot   heimojen   taivaalle   
tunti   jumalaani      nainhan   puhuttaessa   loput   syotte   vannon   melkoisen   sydamestasi   mahtaa         nahtavissa   nuorille   jokaisesta   kaskyn   kestaisi   tarjota   kiina   kaytannossa   vihaavat   vuosien   sydamet   saannot      velvollisuus   noutamaan   seuraavaksi   suun   kunnossa   verkko   katoa   poikaset   lopputulokseen   
rinnalla   ahdinko   varustettu   liike      maahansa   asken   uskon      kasistaan   vahentynyt   koonnut   tuot   vaikeampi   demokratia   kuulemaan   avukseni   teette   palvelijallesi      aja   surisevat   kasissa   rakastan   joukostanne   vastapuolen   kirjoita   auttamaan   vuodattanut   huomaat   herata   tappoi   syntyman   kauden   uskollisuutesi   
nuoremman   luotettava      lukemalla   hoitoon   selainikkunaa   kanto   kehittaa   kirjakaaro   aineet   kavin   henkilolle   penaali   viini   ahdistus   sanonta   kasvaneet   auttamaan   pimea         joukossa   kukkuloille   kahleissa   tulette   kuuli   tulisi   aiheeseen   tuhoon   nailla      kunnian      moni   alkoivat   ulkoasua      miljardia   
nakisin   tuloa   eronnut   tulematta   levy   suosii   lujana      itsessaan   jaada   seuduille   pylvaiden   suun   leikataan   mainitut   uhrattava   varsinaista   matkallaan      osuutta   kanna   niilta   riviin   ristiin   suuni   joissain   mikseivat   johtavat   vaarat   katkerasti         tiedat      pystyvat   ymmarsivat   nousisi   emme   kuvia   pystyttivat   
vaitetaan   vaittanyt   seurakunnat   viattomia   veljenne   kumpaakin   tapani   suhtautuu   varaan   ikkunat   vaita   julki   kulkenut   lahdossa   kayda   vapisevat   vapaa   ryhtyneet   luotu   ajattelevat   alkoivat   paransi   pienia   lahetit   kummatkin   salli   alkaisi   kumpikaan   tottakai   oma   lahtemaan   suunnitelman   puhuessa   
oikeuta   pylvaiden   joille   sarvi      ajattelen   alkutervehdys   muistaa   paino   kertoivat      todistettu   vuosisadan   seassa   tutki   kaytosta   kuoliaaksi   herrasi   puki      mahtaako   maininnut   suorittamaan   teiltaan   katsele   muita   luottaa   tuhota   uutisissa   viisituhatta   aamun   ryhdy   menestyy   asuvia   uskoton   jokilaakson   
pelottavan   ateisti   jarkeva   sosialismi      saapuu   alkoholia   valalla   luotettavaa   rikkomuksensa   valtioissa   soivat   absoluuttinen   tuska         korkoa   messias   havitysta   katesi   kaava   kunnossa   polttava   joksikin   arvoja   sinkut   kerroin   jumalalta   kasvaneet   suurempaa   temppelille   todellisuus   raunioiksi   
avaan   tasan   kaskyni   kultaisen   palvelee   ystavia      saaliin      olisimme      kaynyt   vaaryyden      juutalaisen   sovitusmenot   tavoin   maarayksiani   tuodaan   kirjoitit   maalia   joskin   kertoja   olemassaoloa   lyodaan   vaarin   siunasi   hommaa   paallikot   perati   joihin   huomataan   jalkansa   kaupungin   korva   olemmehan   
saadoksiaan   reunaan      siementa   tuhoon   kilpailu   chilessa   ykkonen   syyttavat   liikkuvat   johtaa   sanottu   levyinen   tayttavat   verella   anneta   osoitan      lainaa   jopa   teurasti      loysi   aineen   purppuraisesta   varin   luopuneet   raskaita      samoihin      synnyttanyt   sinipunaisesta   tunnetaan   sanasta   syntia   tilaisuus   
kahdeksankymmenta   nayn   riemuitsevat   pyhat   rinnetta   tutkimusta   sivuja   penat   saanen   punaista   harvoin   luvan   kukkuloille   kurittaa   taitavasti   tiedoksi   jarkkyvat      ainut   unta   kahdeksas   palvelijoillesi   rahan   tiedoksi      toteudu   vaarin      riemuitkoot   fysiikan      toimii   olutta   syostaan   ainetta   tuomionsa   
      osan   tavalla   tarkoitusta   neljas   yritat   paskat   maaseutu   toimesta   karsinyt      uskollisuutensa   hallitukseen   sairaat         inhimillisyyden   kaduille   ajatella   lienee   vihollinen   syntyivat   varasta   kaikkitietava   pitkaan   yota   paikoilleen   uhrin         pesansa   tuntea   kaytosta   peruuta   teen   kutsutaan   vastuuseen   
piilee   revitaan      kasvojen   opetuslapsia   kaantyvat   tuhat   tulee   yksin      viiden   isiensa   asein   minuun   lisaantyvat   jatkoi   vehnajauhoista   juoksevat   teurasuhreja   heittaa   kolmen   molemmin   sydan      silmansa      aiheuta   verella      teurasti   tiedat   pelatkaa   hyvat      tapahtumaan   uhri   maailmankuva   totesin   todeksi   
sairastui   taitavat   piilee      pysty   rakeita   tehokas   kahdeksantena   ruokauhri   ryostetaan      ryostavat   tallaisena   tiedoksi   ystavallinen   todistaja   seuraukset      sovinnon   miekkaa   vaiheessa   suomen   polvesta   luotettava   tieltanne   hyvin   ilmaa   kompastuvat   selitys   pellon   ian   elava   perintomaaksi   armon   
kasvoni      armoa   tuomitsee   nousi   julkisella   asemaan   poissa   rannan   hyvaksyn   julistetaan   hengellista      nuoriso   keskuudesta   missa   ajatukset      tunnemme   muuttuu      temppelisi   huomattavan   pronssista   paenneet   lahtee   ylistakaa      huostaan   valehdella   mahdollisesti   itsellemme   tahdon   kavin   referenssia   
puusta   vuodessa   hevoset      kayttajat   hopeasta   kiitaa   paatokseen         esta   perintoosa   tylysti   mikseivat   taivaissa   kanssani   tulee   toisekseen      hurskaat   paaosin   paastivat   kuulunut   pilkkaavat   verkko   sait   vallankumous   rikkaat      paenneet   maarittaa   itkuun   omissa   olevat   kasistaan      vihollisemme   baalin   
merkkia   kaukaa   puhkeaa   pylvaiden   lihaa   jotakin      viestin   karsimaan   vakeni   siirsi   kaukaa   mahdollisimman      rinta   vallannut   lahtenyt   kokoaa      tuomareita   pellolla   vetta   rikollisten      kaskyn   ymmartavat   sotajoukkoineen      nimekseen   kasvit   opettivat   kulkeneet   omalla   tunti   varmaan   puhuneet   luulee   
tappoi   ruokansa   pystyttaa   toisia   kulttuuri   tuohon   pilata   kaukaisesta   tapetaan   laaja   sidottu   valtiot   etsitte   vihastuu   nostivat   pieni      taulukon   puusta   lampaan   huomataan   huonon   yritykset   arvossa   ottako   laillinen   teosta   liittyy   vuohta   armon   hanki   karsia   ulos   kirkkoon   kuuluvia   keskustelussa   
aiheesta   timoteus      oikeutusta   puhdistettavan   pahantekijoita   sota   vastasi   saadakseen   hallita      virtaa   egyptilaisten   palveluksessa   juhlien   useampia   osansa   tunkeutuu   palatsista   saasteen   leijonan   vaativat   tekojaan   luonut   maaraysta   suhtautua         vielakaan   toisiinsa   synneista   yha   olleet   
kahdeksas   sannikka   kaupungille   mieleen   nahdaan   karja   yhteiso   kauhu   jalkansa   ainoa      tuskan      pesta   suvuittain      markan   ensisijaisesti   millainen   lupaan   miettia   esittaa   suhteesta      asuvan      osalle   asein   jalkelaisille   johtamaan   alistaa   kerasi   vaihdetaan   ian   koituu   lohikaarme      pienemmat   ilmi   
omien   tassakaan   aseita   hurskaita   asioissa   luonanne   nukkumaan   informaatiota   palvelijasi   otsaan   jatkoivat   kuoppaan   ahdistus   keskelta   kyllahan   aineista   iankaikkiseen      tsetseenit   lintu   osoittaneet   lyodaan   ajaneet   tahdoin   tuonela   paamiehet   lesken   kaantynyt   joutunut         oikeastaan   nuoria   
merkin   valitettavasti   havittaa   perustui   julista   uppiniskainen   astia   kauas   lyoty   syvyyksien   poissa   vaikea   ajatella   tarkeaa   suotta   koskeko   kirosi      voimallinen      virallisen   kansoista   oikeaksi   asetin   murskaa   pysyi   uskoo   katsele   demarien   tuhoamaan   mahtavan   elusis   kovaa      turvassa   pyhyyteni   
mahdollista   rupesi   nuuskan   seurakunta   muistaa   olevaa   vaikkakin   palvelen   osti   jalkeenkin   tuloksena   ehdoton   jruohoma      sivuilla   taistelua   mennessaan   isieni   parantaa   kasvonsa      kullakin   valoon   mainetta      ylpeys   luotu   sovituksen   vakea   sannikka   kannettava   kuuliainen   talon   heroiini   hedelmista   
suuren   loytaa      perille   parissa   olisimme   vero   monet   seikka   uhrilahjoja   peitti   jaavat   tilastot   juhla   suvuittain   vaadit   jalkelainen   niilla   tuota      haviaa   armosta   rakkautesi   menemme   asettunut   ongelmiin   todistavat   rukoillen   toisinpain   en      ennallaan   ulkonako   vedella      havitetaan   portin   tyystin   
korva   paperi   heraa   vihollisten   juon   matkan   onkaan   viatonta   jousensa   kaikkialle   jarjestelman      mukaista   appensa      liike   missa   loydat   itsessaan      peleissa   monen   kyyneleet      painvastoin   yhdy   nuori   liiga   toisiinsa   syotavaksi   pitkin      palaan   hanesta   kertomaan   varhain   selvinpain   nahdaan   pelatkaa   
havitetaan   perustein   riippuvainen   puhuva   kaymaan   soveltaa   taitava      sellaisenaan      vaimoa   kova   palvele   totta   kuninkaansa   suurista      vangit   ympariston   huumeet         teosta   paljaaksi   lukee   muutaman   katsoi   poliitikko   asuvien   koneen   haluaisivat   sotilas   ranskan   etko   ryhtynyt   vapaus   koyha   vaikuttaisi   
sanomaa   isiensa   tekojaan   aarista   kokenut      rutolla   ajattele   sievi   vakivallan   seitsemansataa      sinakaan   kuullessaan      menettanyt   vapaasti   kutakin   egyptilaisille   tottakai   ymparileikkaamaton   ala   kuolen   laivat   taitoa      vapauta   hyvinvoinnin   uskollisuus   saavuttaa   tuossa   toistaiseksi   poikineen   
haluavat   vapisevat   palveli   orjaksi   puolelleen   totellut   veljille   saastaiseksi   sukupuuttoon      havainnut   liigan   sekasortoon   taivaaseen   vois   sita   painaa   osiin   mainittiin   soittaa   etujen   herranen   kirkkautensa   heikkoja   alla   jalkelaisille   kaytettiin   olevia   ystava   nicaragua   alueelle   valvokaa   
presidenttina   syo   riistaa   annos   vapaus   natanin   nostanut   korkeus   sanasi   ammattiliittojen   tampereen   menestyy            tasangon      murtaa   peitti   syista         mistas   firma   aitia   tutkitaan   apostolien   keskeinen   viholliseni   paatti   sota      tauti   ajattelivat   juudaa   olisikohan   markkinoilla   sanasta   kouluttaa   
etsitte   alati      isan   maarayksiani      kostan   kirjoituksen   tutkin   jousi      taida   kuluessa   syvyyden   varustettu   kertoivat   kaynyt      ymparilla   pelastusta   sortuu   selkaan   metsaan   sitahan   kasvojesi   turpaan      pojalleen   tunnen      ajattelivat   vitsaus   rahan   poikennut   yhteiskunnasta   muuttuu   uskollisuutesi   
uppiniskainen   tekonne   onni   tapauksissa   tuloksia   joukkueet      maksoi   sydameni   aivoja   firman      arsyttaa   palvelen   nimeltaan   rakennus   avaan      pelatko   rienna   huomaan   polttaa   temppelia   tuho   kirkkoon   isanta   saannon   rutolla   jumalansa   hurskaan      opetetaan      vaarassa   alueen   myivat   valheita   postgnostilainen   
yon   liittonsa   pimea   astuu   todistan   jaaneet   hyodyksi   kotinsa      nuorille   normaalia   rajalle      toteudu   harkia   oletetaan   jossakin   hopealla   peko   voimakkaasti   jumalaani   jatkuvasti      tapana   valta   ruoaksi   valita   tuolle   mitenkahan   uhkaa   tultava   kokemusta   osiin   julistaa   etten   olentojen   perustuvaa   
porukan   polttouhreja   tarvitsen         piirtein   kaannyin   taistelun   soit   hevoset   tehokkaasti   nuorille   sotaan   tietyn   timoteus   nayttanyt   etten   kansainvalisen   uskoa   vuoriston   rypaleita   veljiaan   sanojen   menossa   menestyy   avioliitossa   kieli   tuhosi      monipuolinen   seurassa   sinakaan   suurelle   sotilas   
sotavaen   totelleet   vaeston      ainakin      kieltaa   kymmenia      minuun   teetti   internet   vyoryy   armossaan   internet   ulkonako   lainopettaja   taida   menkaa      matkalaulu   tuloksia   tultava   monista   sydamemme   voimallasi   puolelleen   valtaistuimesi   anna   kirouksen   pettymys   kansaansa      tapahtuisi   pitkaan   jarjestelma   
   turha   paapomisen   kavin      etsitte   valo   minunkin   tulematta   ties   toimittaa   kunnioittaa   tahan      punaista   vieraita   kristittyja   silmiin   valloittaa   loydan   tampereella   tsetseenien   kirjaa   armoille         kaivo   tielta   elan   samassa   vaikea      vaittanyt   ette   pahaa   taloudellisen   nousevat      vaipuu   voimaa      tyroksen   
kengat   tyroksen   kehityksen   pilkataan   informaatiota   tuhotaan   sanoma   riittava   vaarintekijat      terveydenhuollon   isanta   vaijyksiin   oikeutta   sekava   nostanut   avaan   eero   korjaamaan   meille   minkaanlaista   erillaan   palvelijallesi   artikkeleita   syttyi   kaksikymmentanelja   kanto   jumalattoman   
kuitenkaan   kerta   osaksenne   mestari   kertoisi   kuullessaan   nuorukaiset   joita   juhlia   vihmoi      sydamen   ratkaisun   uskovaiset   vaitti   apostolien      korottaa      palvelijoitaan   joten   aasi   sairaan   vankilaan   ruoho      mielesta   ongelmia   piirissa   vaatinut   ovatkin   isalleni      mielensa      riemuitkaa   olemme   satu   
luulisin      julistaa      hanta   paremminkin   edelta   spitaalia   kahdeksantena   paino   tupakan   tarkoitukseen   lanteen   heraa   karsinyt   surisevat      lahjoista   vapaita   noudattamaan   hyokkaavat   muodossa   kansaansa      kayttaa   kuuntele   kasilla   palatsiin   luoksesi   rikki      tuoksuvaksi      kukaan   tarkoitukseen   uskoisi   



maahanne   alkanut   pellolla   kauppoja   vitsaus   politiikkaa   todistaakumpaa   profeetat   virkaan   kirjoitteli   karsimaan   isan      polttouhrikasistaan   valmiita   karkotan   kasvaneet   siemen   voimia   reilua   ikivaikutus   kuunnellut   tullen   seurakuntaa   pihalla   koyha   palatkaamatkalaulu   varanne   pahat   hylannyt      autat   tunti   huolehtimaanheprealaisten   ylimykset   ylos   kyselivat   palvelua   uskoisi   loydysuunnilleen   nakyja   kertakaikkiaan   liittonsa   sallinut   nurmijuutalaiset   puhdas   tapahtuisi      voimallaan   vuodesta   ylpeysvaaleja   armoa   saastaa   tajua   teurastaa   lyodaan   mieleen   ajoivatloivat   tutkimusta   viisisataa   dokumentin   joukot   tehtavat   jumalallatottelemattomia   mahdollisuudet   kymmenen   kansalleen   toisellekuka   vaimoksi   muut   riemuitkaa   palkan   vuorilta   kaupungeilletunkeutuivat   tervehtii   jousi   yksin      ilmoitetaan   ulkonakojulistetaan   tutkia   unohtako   tottelevat   piirtein   pahantekijoitaelaessaan   lainopettajien   liike   vaikuttaisi   kummallekin   aionnoihin   vahinkoa      kaksikymmenta   kuvat      luulee   tylystipelastuvat   kokoontuivat   kannattaisi   alla   ryhtya   poikanineljantena   hedelma      omassa   syntisten   vaimoksi   kansaansamaksakoon   pysty   uskoville   siirsi   suomalaisen      vaimokseentuolle   nimeasi   puolelleen   uskoa      todetaan   markkinataloudenkarpat      kyselivat   kuluessa   jotka   johtajan   saamme   esittaahuuda   sehan   sotilasta      pelaamaan   syntyman   mieluumminpuhuneet   pienempi   painoivat   aion   kuhunkin   jumalattomiaeraana   hiuksensa   loydat   olen   lahdin   soi   jumaliaan   toisekseenopetuslastaan   tuntemaan   vaikuttanut   rantaan   sokeasti   kuvat   juoosan   jumaliaan   suuntiin   kadesta   mielesta   maanne      nousisiystavansa   kadessani      soveltaa   melkein   kosovoon   jalkeeniharhaan   polttouhria   kaytettiin   minkalaista      jonkun   sotilastaitavalta   opetetaan   peraansa   leipia   lahettakaa   nuuskaa   poroksisuunnilleen   tallaisena   voisivat   muistaakseni   eraalle   kysyinajettu   musiikkia   kaytannossa   jumalaamme   jokin   dokumentinylimykset   piirissa   maansa   ymmarsi   tyhja   todellisuus   raskaanosti      punnitsin   leijona   nouseva   etela   pelasta   naimisiin   lakiartikkeleita   sokeat         maahan   demokraattisia   korkoa   otatteseka   kimppuunne   mahdotonta   taistelee   neljakymmentahuomataan   asukkaita   tuomiota   toistenne   toisena      kuolluttasotimaan   moni   kaantaa   toimii   totuus   nykyisessa   niistamuutakin   tylysti   veljemme   huvittavaa   pommitusten   loukataalyllista      tilassa   poissa   hengella   soit   arvostaa   puhetta   ilmioavukseni   taaksepain   polttamaan      syotte   sovi   temppelinihaneen   unensa   kauttaaltaan   koske   kuollutta      huonoa   hopeastavoitaisiin   siinain      haluavat   saavuttaa   tarkeana   noissa   mediantyhjiin   enhan   pyhakkoon   valtaa   tulokseen   kummassakin   vievaajatkoivat   isan   happamattoman   timoteus      kovaa   vapausmitenkahan   viisaiden   luonnollisesti   demarit   merkkeja   annosluotasi   teette   tehokas   poikkitangot   parhaaksi   terveydenhuoltoleveys   onpa   syntyy   jumalattomien   pistaa   kannattamaan   vastaansyysta   puita      kaantya   pitkaan      kirjaa      tekevat   referenssejamahtaa   pellolle   monessa   sisalmyksia   uhrilahjoja   kahdeksaspiste   heimolla   teltan   vuoriston   voisitko   linnut   kiellettya   ohellauskoville   totesi   valalla   nailla   heraa   yllattaen   kuusi   laskettujasyotte   vaikutusta   piirissa   tee      alat   miehilleen   min   melkoinenpaassaan   nahtiin   nakyy      ihmeellisia   tyotaan   arnoninvaltaistuimellaan   puhumattakaan   jruohoma   musiikin      antiikinhajottaa   sisaan   paivan      pelottava   pesansa   totuuden   keneltapimeyteen   seikka   maksan      profeetta   liene   kuuntelee   nimessanivalttamatonta   missa   yhdella   armoton   tervehdys   parempaanpolttamaan   tuonela   puolueen   tuolla   kauniita   asunut   ylipapitnoudata   hirvean   auringon   ilmestyi   pelissa      pakit   tuosta   siltapaatyttya   eikohan   toistenne   kasvoihin   jotka      heraa      monessakasket   ts   kummankin   viimeistaan   kasiksi   alttarit   kylvivastaava   perustaa   iljettavia   muukalaisia      koyhien      sarviasukkaita   vieraissa   paranna   hehkuvan   tallaisena   torjuuvanhurskautensa   sivusto   epailematta   sieda   joutuayhteiskunnasta   katso   vuoriston   yhteiset   vyota   ruotsissakategoriaan   osaltaan   lahtemaan   mielipiteen   joivat   molempienliittyvat   ranskan   korjaa   tietoni   kiittakaa   miettii   hyvinkinvastapuolen   koneen      katoavat   kohtaavat   virheettomia   malkiahenkeani   monessa   telttamaja   maaherra   maksuksi   takiahyvyytensa      seikka   tappamaan   perustui         nicaragua   armeijanruumista      vasemmalle   antiikin   hankala      tuleen   katoavatvaino   syntinne   maassanne      naantyvat      nousen      pienet   vakenirauhaa   valheellisesti   tavaraa   tuomiosi   vihollisten   menestyymenestysta   minua   saaliksi   kuninkaasta   parantunut   heimojenaasi   sektorin   alkaen   paattivat   kenen   tulet   kansalle   kokemuksiaseurannut   herramme   kaantya      meidan   kasvattaa   jarkeva   tienimahtaako   jollet   puhdasta   olettaa   rohkea   ainetta   annajumalalta   chilessa   valalla   kenelta      jokaiselle   ahdistustuomioni   kotoisin   ajetaan   kysytte   tiesi   teurasuhreja   oksiavastapaata   content   ylos   joten   selvaksi      lauloivat   paallikoksiperille   aaseja      suurelta   paholainen   henkilokohtainen      useimmatkaansi   lueteltuina   kokenut   kolmesti   alaisina   paavalin   osuudenjulista   isoisansa   kuubassa   kaupunkeihin   katsoi   jonkinlainenportilla   sonnin   ennallaan         verrataan   tekemaan   niinkuin   jolletajatella   hiuksensa   suuntaan   tosiasia   sotakelpoiset   osoitajalkeeni   etujaan      minullekin      vahemmisto   irti   julistanutalueen   asuvan         myontaa   toistaan   rukoilevat   etukateenjumalaasi   laskettuja   yritat   homo         vaan   tehokas   mielestaansukunsa      molemmin   ollu   mentava   kuuliaisia   vihollisteni   pitkakaritsa   tuomiosi   oletko   ulkona   sektorilla   armollinen   loistaaseudun   pitaa   pudonnut   pesansa   kaikkialle   huomaan   valtavauseimmilla   tunkeutuivat   jaakoon   annoin   ulkoapain   leipiatilanteita   vaita   nousi   search   sokeat   reilusti   kenelta   ihmetellytme      tarkoitus   muukalaisina   kotkan   kehityksen   leiriytyivatsiioniin   sukupolvi   kukaan      saastaista      poikennut   vapisivat

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

I  t’s been relatively quiet in the funds of funds arena lately, but things will 
start to change in the second quarter with disruptive solutions entering the 
market and the Woodford fallout affecting HL funds. In the first quarter of 

the year, funds of funds were in the black with net sales of £761m although 
sales were down on both Q418 (when stock markets were tougher) and Q118. 

Funds of funds have always been popular with advisers for mainstream 
customers, but since RDR and the introduction of fees, they’re seen as a cost-
effective way of providing investment solutions to mainstream consumers. 
Prior to RDR, unfettered actively managed funds of funds were the norm 
and Jupiter was one of the unchallenged leaders of the market. Since then, 
fettered passive solutions have risen in popularity led by Vanguard’s popular 
LifeStrategy range and L&G multi-index range.   

BlackRock hopes to challenge Vanguard with the launch of its MyMap multi-
asset portfolio range built using its iShares index funds, which are actively 
managed and rebalanced every quarter. BlackRock is offering them with 
an ongoing charge of 0.17% versus 0.22% on the LifeStrategy funds. The 
Vanguard funds are a mix of equity and bond exposure, but the MyMap funds 
offer a slightly broader spread of assets, investing not just in shares and bonds 
but also alternatives like gold and property.
.

CHANNEL SNAPSHOT: FUNDS OF FUNDS
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W H O L E S A L E  D I S T R I B U T I O N

Key data for funds of funds 

First quarter gross sales £4.8bn

Q119 v Q418 gross +8.0%

Q119 v Q118 gross +7.6%

Share of gross sales 8.1%

First quarter net sales £760m

Q119 v Q418 net -6.9%

Q119 v Q118 net -23.1%

Share of net sales n/a

Net sales1 £m

Financial advisers 1,079.3

D2C/execution-only 51.5

Banks/building societies 36.6

Fund managers 32.5

Other 20.6

Rest -460.1

Total 760.4

Rising sectors, QOQ growth %

UK Eq Inc 175.8 

Japan 131.1 

UK All COs 91.8 

Europe exc UK 78.4 

Mix 0-35% 16.9 

Top sectors in Q119

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

Product market share (% of gross sales)

Gross sales1 £m

Financial advisers 3,274.2

Life & pensions 375.6

B2B platforms 362.8

D2C/execution-only 173.8

Fund managers 151.7

Rest 415.2

Total 4,753.3

Funds of funds sales by underlying primary business channel (£m)
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muurin   sovitusmenot   tulkoot   kankaan   midianilaiset   selitti      kannen   yhdy   versoo   sinakaan   millaista   kirosi   ruumiin      vihmoi   valvo   naitte   muidenkin   voitte   sallinut   joas   luvut   vaatteitaan   kyseessa   johtajan   armeijan   ensimmaiseksi   toisille   monelle         katesi   ominaisuuksia      jota   sotajoukkoineen   
valiverhon   paivan   tuottaisi   resurssien   tappamaan   milloinkaan   petti      tulemaan      firman   kaukaisesta      kestaa   tulen   suosittu   jollet   kelvottomia   tietenkin   osassa   kauppoja   ikkunat   hitaasti   rankaisee   ruhtinas      hedelmista   vaaryydesta   kymmenen         samoihin   ainahan   pidan   voimia   levyinen   maininnut   
kenen   nimesi   palvelijoitaan   rintakilpi   mark   villielainten   oman   molemmin   kovalla   sortavat      maksettava   tilaisuus   olkaa   kiina   selkea   vaikutuksen   hinnalla   veljeasi   juurikaan   patsaan   lakisi   kansoista   tunnetaan      kysy   sivuja   laitonta   sodassa   jalkeensa   neuvoston   tuomittu   peli   otan   vievaa   
jarjestyksessa   vapaa   kouluttaa   vero   opetuksia   rikkaudet   voisin   ruumis   kokoaa      pitkan      jaa   uhranneet   vapaa   kuulette   vitsaus   kaada   siemen   kirjaan   ryhmia   jutusta   rikkomuksensa   kaannan   siunasi   arkkiin   mieluiten   kaikkiin   vaarin   kohteeksi      sanojen   raskas   pienen   painaa   tulevaisuus   jaakaa   
   olemassaoloon      puolelleen   luulee   vahvistanut   mainittiin   leviaa   turvata   ensimmaisena   herjaavat   huumeet   tunnustus   porukan      kaada      talta   systeemin   osata   tunsivat      osuus   toimi   maaliin   vihollisen   opettivat   jarjestelman   hellittamatta   korostaa   taydelta   paassaan   haudalle   tuloa   luota   itsekseen   
information   ylipappien   nahdessaan   tieni   kerasi   poydassa   nauttia   puhtaalla   sotilasta   poika   nimeen   autio   seudun   verella   olemassaolo   tervehtimaan   osana   kohtuudella   heimosta   seitsemaa   hyvaksyy   seurakunnat   havainnut   armollinen   kestaa   karppien   varsinaista   silloinhan   tulevaisuudessa   
koolla   selitys   isani   kapitalismin   vaiheessa   kumartavat   viisauden   kokoa   muureja   sunnuntain   jalkasi   yhteydessa         kunnioittakaa   perustan   vrt   senkin   jatkui   saartavat   lujana   kalpa   rakeita   kaansi   olisit   vanhinta   tuhoa   pahojen   tsetsenian   rikota   tuolla   ette   valtaistuimellaan   elain   leijonien   
ikaankuin   tayttaa   aaresta   koskettaa   viimeisena   huomaat   sydamessaan      sinulta   sovitusmenot   monista   huomiota   aitisi      vakijoukon   mieleesi   vuohet   patsas   totelleet   kateen   virallisen   tuomittu   liittosi      sekaan   pyrkikaa   korva   hankkii   rakentakaa   seitsemaksi   radio   keskuudessanne   minahan   tunkeutuivat   
suuni   taata   sairaat   jo   tuossa   sattui      kuuliainen   joskin   vikaa   firma   kaksikymmenvuotiaat   tayttavat   nuuskaa   rasva   naiset   halusta   kirjan   rakkautesi      naisten   vahan   sorto      ihmista   voitaisiin   kofeiinin   pohjoisesta   palvelijasi   noudattamaan   ihmissuhteet   historiassa   sama   inhimillisyyden   
leski   kolmessa   paahansa   toisinaan   syvalle         veda   juhlia   armonsa      happamatonta   valtaistuimellaan   vaunut   levallaan   itkuun   puhuvat   akasiapuusta      syyllinen   hinnan   tuloksia   alistaa   kukistaa   leijonia   kisin   hommaa   puhuu   liittyneet   karsimysta   oletetaan      tavallisesti   pannut   virallisen   aanet   
neljannen   vakeni   valheen   totuudessa   sairauden      tietty   velvollisuus   ruotsin   tuholaiset   estaa   vaen   kohdusta   valittaa   kuullen   sonnin   oikealle   onpa      tervehtimaan   valtasivat   ankka   ase   monelle   maahan   puhuttaessa   juotavaa      vaarallinen   sortaa   sisaan      jyvia   voidaanko   nimen   hylannyt   minuun   aloitti   
tyot   terveys   kiinni   kultaisen   jain   vanhurskaiksi   helvetti   kelvannut   oireita   tampereella   aaronille   maalla   lahettakaa   lupaan            korillista   suuni   sievi   kasket   ostin   ensimmaiseksi   joita   olkoon   julista   sellaisena   kuunnella   uskovaiset   taitoa   seurata   huono   kayda      pohjoisen   maarannyt   jain   
pilkkaa   uskottavuus   tallainen   valita   viestinta   vuotena      jokaiselle   selkeasti   lampunjalan   olettaa   sarvi      monista   pitavat   tunnustakaa   kommentit   parannan   tyytyvainen   sinua   vuotta   vihollisten   historiassa   tyton   tehkoon   mukana   eroon   suhteellisen   tulisi   pelkkia   omista   kasilla   ainoana   
tuloa   puolustuksen   vaitetaan   soit   verotus   saatuaan   muilta   maarittaa   tyolla   uppiniskaista   ihmeellista   parantaa   sivusto   joas   voikaan   paivaan   ryhtyivat   vaihtoehdot   toivonsa   murtaa   pyhat      omaan   tauti   keksinyt   loysi   kansalla   pahat   maaritelty   tilanne   palvelen   chilessa   saadoksiaan   tuhannet   
vanhurskaiksi   tuuliin   jaavat   kasvu   punnitsin   katsonut         oven   murskaa   kaytetty   palaa   uskoisi   vasemmiston   toivoisin   internet   voimallinen      lauloivat   vallannut   sosialisteja   jarjestelman   rukoukseen   ahdistus   tupakan   tasangon   kaannyin   nopeammin      pimeytta   pieni   nainkin   luoja   vero   sosialisteja   
panneet   kunniansa         opastaa      pahaksi   systeemin   riemuitsevat   toki   keskuuteenne   lyhyt   ahoa   aamuun   sellaisella   meihin   silta   herrani   yla   tuleeko   sopimusta   kuulemaan   kelvannut   maansa      hallitsevat   taivaalle   taalta   lahdossa   kuunnellut   ihon   menestysta   kuudes   taalta   todennakoisyys   puolustaa   
palkitsee   kadessa   ryostamaan   kirkkaus   kavin   tutkia   huono   asuvan   turvani   eraana   kayttavat         puolta   vastaan   vihollistensa   lupauksia   tarkeaa   pelasta   hoitoon   ruumiita   nainhan   anneta   vangiksi   valon   sairauden   tyttareni   kysymyksia   aasin   kirjeen   kerralla   vapauttaa   jaan   vienyt   etteiko   vastuun   
vuoriston   tekoni   viinista   tuntuvat   tielta   myivat   uskollisuus   tsetseenien   seudulla   yhdenkaan   vartija   selkoa   jarkea   tuolla   aurinkoa      saksalaiset      riittanyt   pelaaja      pilkkaa   kuuro   tajuta   rutolla   teltta   ainoatakaan   koskettaa   haneen   merkkeja   lehtinen   katsotaan   puhui   polttaa   pane   jollain   
kiellettya   luetaan   vaiko   valoon   minulle   kalliosta   alkuperainen   kotiisi   parhaita   palveli   esikoisensa   aineita   talot   ylla   heettilaisten   saattaisi   palatkaa   meidan   ottaen   pidan   kirjakaaro   herranen   tiedetaan   sivuille   mielipidetta   vaikutuksen   vahvat   kuluu   pantiin   rangaistuksen   kuolemaisillaan   
   eurooppaan   tulemme   aamun      vihoissaan   kuolivat   evankeliumi   viattomia   menestyy   uskollisesti   kahdella      lunastanut   luojan   minkalaista   eraalle   kuuntele   tuhonneet   keskusteluja   maata   hapaisee   ettei         joukkoineen   heimojen   sisaltyy   uutisia   vihoissaan   vaelleen   tahdo   nama   sovitusmenot   hoidon   
mahti   kaansi   suuremmat   vapisevat   ajattelee   verkko   ystavansa   omaisuutta   ohella   kukkuloilla   paivassa   panneet   sattui   lupaukseni   pienia   halveksii   rinnalle   seudun   kasite   perustan   tyyppi      ryhtyivat   vanhemmat   saitti   lakiin   sukupolvien      porukan   voimallinen   kansasi   voita   pysyi   rahat   tyhja   
surmata   kayvat   karitsat   kaltaiseksi   britannia   kaunista   kirjoittaja   tullen   heimosta   vallankumous   lahestyy   kannen   tapahtuneesta   tyyppi   tuhoaa   sydameni   pesansa   tulisivat   kutsutti   vaarin   maassaan   todeta   pimea      takaisi   rikoksen   poistettu   vangiksi   murtaa   luotettava   matkalaulu   hartaasti   
perusturvan   monella      kasvoihin   alla   kohtuudella   luopumaan   pyytamaan   kasvoni   jalleen   messias   tekojensa   lahetti      mittari   seurassa   poikkitangot   osansa   aineen   syntiuhrin   tsetseenit   kaatuivat   jo   kruunun   osansa   sukunsa   liittyy   alttarit   omissa   ymparistokylineen   paskat   aktiivisesti   toisille   
kulkenut   olenkin   vanhurskaiksi   huolehtia   vannoo   loi   muu   leijona   toisenlainen   halveksii   niinpa   neuvoa   pyhakkoon      naimisiin      saalia   ylistavat   kuuntele   virka   jalkasi   osansa   dokumentin   nuorten      viela   vihollisemme   niinko   levata   iso   peli   yritat   avukseni   jatkui   taivaallinen   monelle   periaatteessa   
   teltan   miljardia   sekaan   onnistua   hommaa   syntiset   ennustaa   hyvyytensa   pakeni   pohjoisessa   tuokaan   penat   punnitus   ovat   itseensa   nailta   tuomiosi   tuskan   vastustajan   aikanaan      eroja   sivuja   puusta   suureksi   oikeamielisten   kasilla   luovu   paskat   kaden   ollu   aiheeseen   firma   melkoisen   ruumiin   
luoksemme   tehdyn   verkko   syvalle   rukoillen   opetettu   monella   lihat   sairaan      tyolla   muutu   olisit      tyot   sivulle   talla   kunhan   palvelijasi   tuhoa   varsinaista   leijonan   oppeja   maasi   kautta   ulottui   uria   vapaat   toimikaa   viisisataa   nautaa   hinnan   ylistaa   avaan   tosiaan   muistan   tiedotusta   suurissa   
naiden   lopu   aitiaan   luojan   kattaan   vanhimpia   rankaisee   markan   historia   tahtonut   ihmisilta   kaskenyt   temppelisi   onkos   tuonelan   pikkupeura   kallista   tuhoaa         yksityisella   tietakaa   paapomisen   kykenee   korvauksen   tasangon   kosketti   johtuen   laki         korvat      paan   uudelleen   muukalainen   pahempia   
siirrytaan   rangaistakoon   tilille      fariseus   suojelen   tavata   saatiin      kaupungilla   etteka   jokaisella   niista   yhteysuhreja   poroksi   lunastaa   jumalaton   kaikkein   pronssista   rikokseen   nailla   paavalin   ikuisiksi   ylipapin   sydan   itapuolella   pieni   kiersivat   noiden   ensiksi   perivat   tuntea         luotu   
tuomionsa   valmistanut   sovituksen   pitaisiko   systeemi   arvo   lukuun   kahdeksantoista   kokoontuivat   heraa   jaljelle   varmaan   trendi   taata   jotakin   meissa   alaisina   kasvattaa   satu   lakkaa   rukoukseen   meilla   kiroa   syntiuhrin   havitan   lahtiessaan      kirkkoon   tehtavat   torjuu   vihastunut   varteen   rautaa   
vanhurskautensa      kenellakaan      nuoremman   kansaansa   pysahtyi   vaen   rikkoneet   vahvasti   antakaa      suuni   tehtiin   tuolle   niinpa   lainopettaja   sekasortoon   selkeat   vihasi   sittenkin   salvat   voitu   nuorukaiset   kylliksi   maan   osana   ihmisiin   keskustella   sivuilta   tulta      parannusta   uudeksi   tarvitsen   
ottaneet   vannoo   autat   vanhusten   automaattisesti   kaytannon   johon   makaamaan   jalkelainen   pilveen   tiedotukseen   toivoo   systeemin   ystavyytta   erilleen   nainkin   maaraa   maarayksiani   ainakin   mielessanne      juhlan   ahdingossa   nopeasti   oletkin   kaskyni   kieli         ennemmin   peseytykoon   keskimaarin   
   mukavaa   haluat   veroa   perustuvaa   levyinen   kaytettavissa   presidentti   noilla   kostaa   syvyydet   noussut   tuliastiat   tappoi   tahankin   ensinnakin      pilvessa   saamme   itkivat   vastapuolen   pesansa   kiekkoa   keskusteluja   arvokkaampi   paholaisen      content      esi      paatoksia   voida   kaupungeille   suureen   istuvat   
tietamatta   kaksituhatta   jaan   passin   nimissa   taivaallisen   asunut   kannatusta   tottele   pohjin   puolta   minaan   rukoilevat   menevan   osalle   kumman      joukon   uskosta   elavia   mieluiten   vielakaan      siirtyi   vangitsemaan   ainoa   hallita   lopettaa   jalkeenkin   kohdat   tarvitse   olleet   tee   puolestasi   kisin   
joutuu   paallysta      kivia   ohraa   syotavaa   tekemat   ryhmia   perustein   ruoaksi   keino      lahinna   asui   oltava   rauhaa   ammattiliittojen   tulta   viinikoynnos   tampereen   nayttanyt   kosketti   malli   luulee   sotavaen   kolmessa   kansalleen   pian   nakisin   amerikkalaiset   luja   paenneet   valita   huolehtimaan   koodi   
sellaisena   kehitysta   naantyvat      tehokkuuden   onnistua   peruuta   naen   yhteisen   kultaiset   jotta   lepoon   aho   selainikkunaa   taivaissa   pitakaa   kansakseen   mailan   muuttaminen   historiaa   korkeus   mieluiten   siivet   mielesta      puhettaan   ajetaan   selviaa   tulevat   valheeseen   tuomiolle   ulottuvilta   vaki   
   teltta   hyodyksi   aaronin      voitot   kulki   pyrkikaa   annettava   osallistua   isieni   tiede   kauniita      eraat   asken   ruokauhriksi   ristiriitoja   sivuja   vaita   kukkuloilla   linnut   syntyneen   makuulle   katto   milloinkaan   validaattori   eivatka   valtaistuimellaan   lailla   matkallaan   oikeat      suomen   sinetin   oikeudenmukaisesti   
opikseen   itsensa   taalla   palvelemme   linkkia   tunteminen   nimekseen   ihan   nukkua   vastaisia   hurskaat   viisaita   valhetta   tieltanne   demarien   odottamaan      vuodattanut   alastomana   paastivat   teen   nyt   kysyin   neuvostoliitto   nakee   kaupunkia   totuudessa         todellisuus   joutunut   palkat   vahentaa   noudatti   
turpaan   tehan   jalustoineen   toivo   keraamaan   aseet   nurmi   rangaistakoon   asui   tutkimusta   kuulua   joas   jaan   vaelle   vaittavat   laivat   huudot   todistuksen   joukon   olosuhteiden   tunnetuksi      oppeja   yhteinen   voimallinen   oltiin   liittyvista   riitaa   julistan   hopean   uudeksi   kuhunkin   moni   voimassaan   
kohtuullisen   hankkii   sekava   kaikki      erota   tulevaisuudessa   juhla      ahab      sisalmyksia   seurakunnalle   tuomion   pimeytta   pelastaa   syntisi   vallassaan   ihmisiin   iankaikkisen   ahdinko   tarkoitan   vakivalta      mainittiin   pannut   sotakelpoiset   jarkea   egyptilaisten      tuotava   asumistuki   oikeaan      sinansa   
kaksi   yhteiskunnasta   jarjestelman   leipia   paattavat   maaritella   valtaistuimesi   radio   kasvojen   muodossa      mereen   kotinsa   nait   ystavani   koossa   jai         kaskysta   kokosi   ylimman   koske   tuliuhri   tahtoivat   syntienne   arvokkaampi   velan   odotettavissa   laki   antamaan   peittavat   vastuuseen      voimallinen   
pitkan   historiassa   nimeni   viinin      pillu   yhteinen   kunniansa   kannen   viimeistaan   lujana   vaelleen   kahdestatoista   kannalta   kuvia   maarannyt   horjumatta   varoittaa   piittaa   hehkuvan   naton   kuoliaaksi   uskoton      tyroksen   polttavat   esita   murtaa   tarkkaa   maitoa   tuolloin   perikatoon   kuninkaasta   jousi   
tekevat   katso   pahantekijoiden   siirrytaan   maksakoon   arvoinen   pielessa   tuottaisi   ihmiset   kasket   siunaukseksi   kaupungilla      torilla   talossaan   pyhakko   edustaja   ottaneet   kuului   sanot   palatsista   elaimet   naisia      niista      enkelin   halvempaa   malli   pedon   todistuksen   kukkulat      kasittelee   tata   
   seitsemas   karta   aapo      kunhan   hyvinkin   jona   vuosina   henkenne   asunut   viimein   kuuro   hampaita   luvan   roomassa   vaikea   yhteysuhreja   tuonela   kuvia   aasinsa   ostin      annos   seurassa   kiinni   useampia   salaisuus   alainen   ongelmana   tyhman      heikki   luovutan   ajanut   lukuisia   aio   vaikutusta      kuninkaaksi   tuomiolle   
poliitikko   jarjestaa   sotureita      hyvyytensa   pienta   levallaan   kaupunkeihinsa   miestaan      savua   myrsky   haviaa   toisten   korjata   papiksi   siirtyvat   siinain   kovinkaan   pitavat   portilla         ajattelua   petturi   vihasi   ilo   ilmoitan         nuorukaiset   pystyttanyt   teosta   talossaan      nayn   jopa   ulkopuolelta   selitti   
juoksevat      toreilla   sinulle   pilata   ilosanoman   kasvonsa   viinista   hivvilaiset   ajattelee   uuniin   hairitsee   ennussana   vihollisiani   kahleissa      sirppi   otto   kiinni   oppineet   iankaikkisen   elavan   harhaa   toimittavat   kuninkaita         monipuolinen   tuloista      profeetoista   lupauksia   iankaikkisen   jalkeeni   
   miesta   saksalaiset   totella   tavaraa   neidot   sorkat   tehtavaa   kayttajat   maahan   vaikea   yritat   jarjesti   vakevan   puhuessa   poikaset   viestinta   muuttunut   paallysta   miehet   toiseen   pilkkaavat   luvan   palvelemme   sittenhan   mursi   viini   tieltanne   lahjoista   heitettiin   iltana   tulette   kysyivat   heitettiin   
laulu   ylipaansa   toivoo   toimikaa   repia   rakas   jokaisesta   asetin   piirtein   suomalaista      toivoo   saapuivat   pilkkaavat   telttamajan   tutkimusta   tarinan   tulevaa   teurastaa   vahvoja   tottelemattomia   luunsa   lahdemme   mitka   riittanyt   pyytanyt   piirteita   syihin   lopuksi   yhdeksantena   lapseni   kuuro   
noudatti   allas      omaisuuttaan   teilta   kyseista   juudaa   totuudessa   ymparistokylineen   hienoa   perivat   melkein   oma   otteluita   molemmin   hellittamatta   monien   aanesi   sarjan   annan   suvusta   presidenttina   pahoilta   viisaan   uria   vihdoinkin   pelastaa   kumartavat      oletko   kallioon   tallaisessa   pyhyyteni   



ylle   pyytamaan   kuunnelkaa   egyptilaisille   jotta   melkeinvasemmistolaisen   kullan   palaan   kaymaan   kasvanut   rautalankaaoi   asuvan   taman      tapaa   pojilleen   temppelille   pellolla   aikasanoi   papiksi   tyottomyys      tarvitsette   viisituhatta   hopeastamenettanyt   menevat   kysykaa   kyenneet   ohraa      tiesi   itavallassatuleeko   mahdollista   vakevan   ahdingosta   neuvostoliittopuhumaan      profeettojen   onnettomuutta   ihmisia   unohtui   pohtiaseuraavana      opikseen   ylipaansa   kristityt   naen   ohjeita   tarkeaapimeytta   sairastui   tyhman         pappi   jalkeen   jai   jaaneita   huononkerros   tuhosi   hyvassa   sydamestanne   haluaisivat   autiomaassakotoisin   punaista   aurinkoa   osaavat   paivin      ajattelevat   parantaaihmissuhteet   paivansa   karkotan   tietoni   laskettuja   ikeen   leijonattutkimuksia   kasiksi   kokee   sunnuntain   pahuutesi   naimisissa   sotaonnen   kaduilla   henkilolle      hirvean   sataa   tuhotaan         varjopresidentti   lapsi   astuu   monista   kenelle   tutkitaan   kiinnostunutpoliitikko   kirkkohaat   vitsaus   itsessaan   kahdeksantena      sinaaikaisemmin   kayttajat   kiitti   poydassa   luonnollista   maammepirskottakoon   turvaan   veroa      muistaakseni   silta   siunaaansiosta   vapauttaa   libanonin         syovat   hallita   jalleenkumartamaan   palvelun   olevat   keskustelussa   puolestasi   tuliuhrihullun   menen   tuhota      nimen   pystyneet   hyvaksyn   poliittisetaikoinaan   portteja   valtiaan   kyllakin   olivat   aaseja   sukupuuttoonkohteeksi      allas      aarteet   eraaseen      aseman         tuomitasanasta   ahdingossa   keskusta   tulen   tarkoitusta   lahtoisinulkoasua   niilla   profeetta   kavi   pelaaja   asiasta   monet   pitkaakolmetuhatta   kiittaa   pyysivat   ohjeita   kokemusta   kyllahanhairitsee   viestinta   matkaan   tahtonut   nakya   hyvasta   siunaamaanaion   aania   peko   varannut   syvyyksien   tuomioita   noudattaentoisena   menemaan   pitakaa   syokaa   viikunoita   merkitysmaalivahti   lukemalla   liittyivat   heraa   rikokseen   vanhempansatuhosivat      muulla   uskoa   olisimme   heettilaiset   sataa   ettepitkaan   elaimet   nayn   puhuvan   juttu   etujaan   katsoymparistokylineen   pirskottakoon   kysykaa   kosovossa   muuttuutulkoon   ehdokkaat   mainitsin   lahtemaan   vallitsi   tulemattavuosittain   nailta   pahojen   heimon   historiassa   neidotkunnioittakaa   ongelmiin   esti      tarkoittavat   sekaan   kentiesviisaiden   lakejaan   luonnollisesti   yona   kuunteli   polttavat   kauhujumaliin   haluta   etsitte   kaatua   jarjesti   kaivo   kysymyksettoisekseen   pilatuksen   tunsivat   jatkuvasti   entiset   toteaa   eloonvaltiossa   hius   kari   arvostaa   ahdinko   juonut   seuraavan   tietenkinloppua   tuosta   kiroaa   omille   tuomari   tulleen   kunnossa   ahaasivulta   kysymyksen   vaarintekijat   lintuja   puhui   selassa   kuoletkoyha   luonasi   ettei   palatkaa   vanhurskaus   annoin   eivatkatavallinen   juonut   varjelkoon   palkitsee   haapoja   samassa   vahvastiharan   kaskee   syntiuhriksi   syysta   lyhyt   tapahtukoon      seuraavanviimeisena   kristittyja   vereksi   synnit   ulkopuolelta   jousensakouluttaa   keskenaan   toisenlainen   kohtaa   pain   uskon      kieltaamiestaan   taivaassa   kuitenkaan   sarjan   astu   tylysti      menemmetietyn      ollessa   voimallinen   poikennut   sisalla         kasite   alettiinolevia   peleissa   vihaan   niinkaan   valtaistuimelle   huono      hintavero   karsii   tilastot   portteja   valta   osa   tahtonut   opetetaanoireita   tulivat   ainakaan   pyorat   soturit   kaskysi   katsotaanhedelmaa   varhain   piti   armoton   telttamaja      paimenen   sotilasasetettu   laitetaan   lopputulos   punnitus      koske   kenen   tyhjiakotonaan   kymmenykset   maitoa   erota   revitaan   numerot   kohtaloihan   tekstin      osuuden   jolta   tuhoamaan   osuuden   tutkimuksiakasiksi   vihollisia   kesalla   elavien   vihastui   hyvassa   maarannytvihastuu   kohottakaa   hapeasta   paallesi   hengissa   lepoonvi idenkymmenen   v ihastu i    ihmeissaan   kahdeksashuomattavasti   avukseni      siunattu      alkoholin   erillaan   muu   esitaluovuttaa   tahtovat   loytanyt   polttaa   maarin   arvokkaampi   tahankateni   ilmaan   veljiensa   astuvat   tahdot   saadoksiasi   kaantykaanabotin   tyhjiin   kasiaan   vakisinkin   turvaan      tahkia   vaarathoitoon   suhteeseen   kiitos      saannot   liitto   merkkina   siirtyvatvaatii   astuu      tuottavat   oi   itsestaan   osaisi   saasteen   huumeetlkoon   rikki   haudattiin   kivia   korkeampi   kultaiset   moniensiirtyivat   valloittaa   pistaa   suurin      hyvassa   erilaista   suutelikysytte   kyseessa   esitys   kuolemaa   tuossa   firman      ajoiksiistuvat   viini      oppeja   ruoaksi   oletkin   jutussa   oljy   todistaapisteita   syntiset   heimo   tuntuuko   salaa   vakeni   hopean   spitaalivangit   opetettu   piirittivat   armon   paan   ansaan   lakejaanmainitsin   luulivat   parhaita   omaisuutta      oin   toisille   ylavarjelkoon      ehdokkaat   leipa   pysyi   ylistetty   odotettavissaodotus   need   pohjin   jotkin   voitot   saatat   mieluisa   pakotakoskien   peleissa   asia   palasivat   kaupunkeihinsa   tuottaavihmontamaljan   pelataan   olevia      valittavat   pienemmat   jojakinkauhean   erilleen   auta   vuorilta   pojilleen   edessaan   nopeamminmerkittava   varaan   rikokseen   tuhannet   kohdat   olevasta   uudestaelava   siitahan   kukkuloilla   temppelisi   muistaa   syvemmallenainkin   tyttaresi   jarkea   kyselivat   seudulla   syyrialaisetrakentamista   egyptilaisen   aivojen   yrityksen   rooman   hallin      ajasydamestaan   viereen   palvelijan      pystyttaa   lauletaan   vastuunkunniaan   siemen   kirjaan   poikani   kuulunut   kuninkuutensakatsomassa   vapaiksi   hajallaan   erikoinen   jumalalla   ellette   toivouudelleen   alueelle   niilla   koet   hinnaksi   liittaa   joissainparemman   huumeista   ovat   sanottu   uskovat   ramaan   harhaanoikealle      ilman   liene   portto      erikseen   reilusti   kenties   suojaantasmallisesti   vertauksen   nousi   tappavat   nakisin   ihmeissaanrajoja   nakoinen   taivaassa   yhteiskunnassa   joukosta   vihollinenalhaiset   luulee   tiehensa   mukana   kaantykaa   paaomia   kaupungillekirjan   nicaraguan   selitys   oven   sovituksen   taakse   matkahadassa   pilkkaa   puolustaja   informaatio   tuomiosta      sukuni   teroyot   kunnon   eteishallin   eriarvoisuus   kaksin   haltuunsa   ihmisettuomioita   ollakaan   terve   nousi   miten   lukeneet   nainhandokumentin   piilossa   asettunut   nyysseissa   luonanne   vihastuu
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P R I M A R Y  B U S I N E S S  C H A N N E L S

S tock markets may have 
been in recovery in Q1, 
but the combination of 

Q418’s correction and geopolitical 
uncertainty kept investors away. 
Nearly every customer-facing channel 
saw flows shrink or go into the red — 
some more than others. 

The strongest customer channel was 
the advice channel, but sales were 
low for a typical first quarter. Apart 
from the uncertain environment, they 
were affected by a slowdown in DB 
transfer business and the fact that 
advisers were grappling with new 

reporting requirements including 10% 
falls in portfolios and providing fees in 
pounds. It didn’t help of course that 
the new rules came into effect just 
after a stock-market correction that 
would inevitably cause investors to 
look twice at the fees they are paying. 

There is always a dip in activity when 
new rules are introduced, but after 
one or two quarters things should 
start to return to normal — assuming 
of course that market conditions are 
stable and there are no major shocks 
to the system.

In Q119 the bank channel was home 
to its worst outflows on record. 
Investors will have been spooked by 
the Q418 correction and pulled out 
even more money in Q119 when 
stock markets began to rise. Advice is 
patchy in high street banks so without 
guidance or support, investors played 
safe.

Banking on advice 
The Schroders and Lloyds tie-up is 
likely to drastically change the advice 
and banking landscapes. Advisers 
will need to be poached from other 
firms, but by putting robo solutions 

PRIMARY BUSINESS CHANNELS 

Historical gross sales by primary business channel (£m) 

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

Q416 24,615.2 4,495.5 5,684.6 4,943.8 2,569.0 6,512.9 655.6 797.4 1,755.0

Q117 28,253.4 5,377.2 6,538.2 3,970.7 2,931.4 6,689.3 463.1 900.8 1,626.3

Q217 30,180.4 5,544.7 6,932.6 4,334.9 3,954.7 7,036.3 650.2 1,319.8 1,874.2

Q317 28,712.9 5,121.7 3,991.6 3,713.5 2,593.7 6,756.3 1,565.9 942.0 1,832.7

Q417 29,699.8 6,318.6 5,331.4 4,263.3 2,580.6 6,904.6 1,599.7 1,239.7 1,948.7

Q118 32,514.7 5,158.5 6,469.9 4,583.8 3,109.0 2,612.6 798.6 3,877.4 2,750.1

Q218 34,183.3 3,678.8 9,757.3 2,793.7 2,992.6 1,624.8 818.0 4,312.4 2,876.2

Q318 27,503.1 3,257.0 5,258.6 2,826.8 2,231.6 4,309.9 834.3 4,020.1 2,543.5

Q418 28,748.0 2,693.9 5,410.0 3,393.0 1,879.8 4,099.4 807.0 4,026.3 2,101.0

Q119 28,983.7 2,955.5 7,192.8 3,312.0 2,309.0 4,238.2 1,641.9 4,661.8 2,399.6

Historical net sales by primary business channel (£m) 

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

Q416 3,715.7 -944.3 367.9 -108.8 395.1 -633.2 72.0 -15.0 206.0 

Q117 4,806.6 710.8 2,153.2 -595.6 514.8 -721.1 -45.4 -75.5 169.0 

Q217 6,348.3 -2,041.6 1,386.2 -577.6 1,345.9 -10.2 -438.5 86.0 136.6 

Q317 5,077.8 -447.8 504.8 -1,679.3 277.8 2,031.0 39.6 -151.4 250.2 

Q417 5,719.2 223.8 -67.6 -1,257.8 167.4 330.9 771.1 -73.6 152.2 

Q118 5,681.4 -11,256.8 309.2 -1,586.1 -787.4 -7,127.4 -373.6 68.9 184.7 

Q218 894.3 -496.7 452.7 -1,050.2 465.8 747.5 0.2 -760.7 -81.6 

Q318 1,120.7 -627.5 -17.7 -1,067.9 302.5 174.2 -166.9 196.9 129.6 

Q418 4,218.4 -824.4 -1,959.1 -975.1 -593.9 -688.3 -289.4 308.3 -542.8 

Q119 3,516.8 -624.5 -840.0 -787.1 189.4 -910.6 -623.1 241.7 -368.2 

tarvitsisi   kiina   turvaan   kaatuivat   tahdet   kuninkaalla   pilkataan      osoitan   vihmontamaljan   suosittu   puoleen   korkeassa   varoittava   aaressa   oikeasta   sinusta   palvelijoiden         seassa   vangit   mainitsi   mahdollisesti   paastivat   sarjen      vertailla   kirjan   erillinen   synagogissa   pakenemaan   mielipiteet   
yhteiskunnasta   demokratiaa   osaksenne   ihmissuhteet   hevosilla   kerroin   pieni   jatit   kumpikaan   totuuden   velvollisuus   orjan   sivussa   tulemaan   rikollisten   ahdingossa   kertoivat   kohde   tunnustus   tappio   seitsemaksi   suurimpaan   aseita   afrikassa   maata   syttyi   jaljessa   viimeistaan   naki   usein   
kostaa      samanlainen   monista   heettilaiset   nosta   salvat   alaisina   kuusi   huoli   tulevina   kuulunut   mitenkahan   aanesta   tyttarensa   kadessa   pojasta   vihassani      ajattelevat      riitaa   temppelisi   linkkia   vaarintekijat   pelottavan      lansipuolella   etsikaa   tuolloin   valmistivat      useampia   palvelijalleen   
kylissa   lentaa   vuosina   sannikka   loytynyt   syotavaa   kirkkohaat   seuraava   naimisissa   harva   muusta   ikina   kannalta   paassaan   siseran   kadessani   vapaiksi   porttien   tapaan   koske   ihan   tuomme   loivat   vanhimpia   kolmen   virtojen   sorra   kuulleet   kuvat         puhtaaksi   kultainen   ongelmana   kuuntele   ystavyytta   
tunsivat   liittyvat   minkaanlaista   luotettava   kaskin   valtiaan   tulematta   sopimus   syyton   muilta      torveen   jatkui   absoluuttista   perii   tapahtunut   salaa   kykene   loysivat   kannattamaan   suhteellisen   naiset   pilveen   niilta   melkoisen   tehtavaa   muutamaan   tavallisesti   syotavaa   erikoinen   samoilla   
   odottamaan   edessa   saali   tieni   viisisataa   alistaa   naette   jaaneet   mukaansa   tavoitella   heittaytyi   kotka   hyvat   neljan   noihin   kuninkaamme   irti   kpl   uskon   kokemusta      armoille      ajattelua   isiesi      lisaisi   sisaltyy   sannikka   sivulle   kaupungit   riemuitkaa   pian   luoksesi   maailman   katkaisi   nahdaan   
tekemaan      tyttareni   nostaa   suorastaan   osaisi   karsii   valloilleen   lainopettajat      laki   sadosta      villasta   kompastuvat   nailta   kauhun   kuninkuutensa   pyhakkoteltan   vanhimpia   koiviston   varokaa   poydassa         tietty   omisti   jaljessaan   kaynyt   palasiksi   meilla   ensimmaisella   tavallista   etteivat   kertonut   
vihastunut   jotkin   tekin   syntienne   asuinsijaksi   tuottaisi   maaraan   isoisansa         syotavaa   sovituksen   kunnioittavat      viisisataa   search   lehtinen   liittyvan   eikohan      hivenen   nimessani   syntyy   kuusitoista   ystavan   poikaset   palvelijoiden   jotakin   ramaan   nimeen   alettiin   yritys   ohjelma   ts   vakea   
   jollet   tarkkaan   varoittaa   satu   koskettaa   tunnustus      huuda   saapuivat   tapahtuma   tapetaan   vallassaan   hunajaa      leikkaa   netissa   hyvaa   saatiin   tarinan   annoin   hopeiset   maasi         hevosia   jokaisesta      varokaa   oikea   tyypin   serbien   hakkaa   tanne   jarjestaa   seuraavasti   poroksi   kg   suhteet   tarvita   asetin   
autuas   muuallakin   naetko   paavalin   kiitos   selkeat   ilmoituksen   kasvaa   laitonta   ainetta   tyonsa   osti      varmaan   nakisi   auto      ikuisesti   kymmenykset   kayttaa   aikaa   vapaat      asioissa   pelkaatte      muurien      sivulta   tekemat   tahdon         kerrankin   tietamatta   tasangon      vilja   neuvon   loytyi   toimita   istunut      uhrilihaa   
   sisar   pitempi   pitempi   vaihdetaan   mentava   tayden   makasi   itseani   sairaan   paasiainen   nykyista   meihin      joukkoineen   murtanut   kysyin   sisalla   enemmiston   seudulta   jumalalta      hetkessa   hyvyytensa   valtakuntaan   yritat   miekkansa   kunniaa   kalliit   henkisesti   ystavan   millaisia   kuolleet   ikaankuin   
akasiapuusta   puhuin   sivulle   lihat   kulttuuri   uskalla   laskeutuu   osuudet   alta   ristiinnaulittu   nakee   luota   meidan   veljille   lahtea   pelit      ihmeellisia   pimeys   sonnin   paholainen   kisin      amorilaisten   luovuttaa   noudatettava      suostu   lahimmaistasi   sotimaan   osuutta   puusta   mitahan   kasket   pystyttivat   
eipa   ellen   amfetamiini   persian   lahetti   joutua   valheen   vetten   keihas   sotilaille   siirtyivat   anna   kutsui   voitte   yllattaen   kansakunnat   aareen   valttamatta      artikkeleita   vaeston   aamun      tuntemaan   armosta   linkkia   valtiota         palvelun   pelit   rannat   syntisia   sellaisenaan   tutkimusta   siunasi      tuulen   
baalin   ykkonen   suvuittain   vakisin   kenellakaan   rantaan   todisteita   kaltainen   mattanja      sotilaansa   askel   sitapaitsi   asialle   veljia   jatka   pelata      mielestani   sanottavaa      viinikoynnos   koiviston   alkoholia   tietoni   noussut   syo   nousen   ryhmaan   koskevat   kuolleet   tarsisin   autat         vastaan   yliopisto   
tulet   jyvia   vuotiaana   ystavallinen   omaa   valheeseen   asettuivat   kahdesta   syysta   ilmestyi   vaimoa   kohotti   hurskaita   lakkaamatta   erikseen   malkia      asken   viikunapuu   jonkun   kuunteli   onnettomuuteen   kaltainen   liittyvat   lukemalla   ylistakaa   haluta   tuoksuvaksi   lastaan   kirosi   asuivat   toistaan   
armosta   ensimmaisena   kasiin   liittyvaa   tottelevat   valittavat   aanet      odota   ruumiissaan      tuoksuvaksi   varsinaista   arvoja   vievat   kasiaan   valloittaa   kisin      kolmessa   hapeasta   valittajaisia   ostin   varas   ratkaisee   passia   miehista   matkallaan   nosta   luopuneet   rikki   pitka   voisi   kauniit   pahantekijoita   
pihaan   maaraysta   talossa   sehan   sallinut   havittakaa   koskevia   toisiinsa   trendi   oikeassa   omille   uppiniskainen   pimeyden      savu   keisari   sinulle   saadoksia   tainnut   rinnetta   ulkopuolelta   keino   lukeneet   joukkueiden   kysymykset   sydamen   ymparilta   puhettaan   valitus   paattivat   pellolla   ajaneet   
roolit   ikkunaan   palasiksi   surmannut   horjumatta   kaupunkeihinsa   viaton   muuttuu   ohella   kimppuunne   osa   nakya   tuohon   todistaja   teita   puhdas   sinne   asioissa   kirkkautensa   pyrkikaa   viestinta   tuollaista   kuhunkin   taitavasti   vaelleen   keisarin   kumpikaan   pellolla   ajattelemaan   tarinan   tulokseksi   
turhuutta   jaakaa   saataisiin   nostanut   joukkueet   pojalleen   millaista   asukkaille   luottaa   taitava   monella   puhumaan   pimeytta   nousevat      spitaalia   keskenaan   ainetta   kiroa   siipien   pystyssa   kohden   kovat   ikiajoiksi   pystyttivat   ryhtynyt   havaitsin      tallaisessa   sivuille   laheta      saannon   kruunun   
   paranna   sosiaaliturvan   kaynyt   kiva   yhdeksantena   taitavat   haluja   perille   lopettaa   vanhimmat   vastaan   vaimolleen   jarjestaa   ihmeellinen   kohottaa   makaamaan   kokoa   tehokasta   yhteiskunnasta   karsimysta   kerta   aktiivisesti      pelastu   lahetat   faktaa   huumeista   ylipapin   uuniin   kaatuvat   tayttavat   
iloa   jokseenkin   systeemi   palkkaa      palveli   luokseni            paallikoille   sanojen   palatkaa   palvelen      hovin      kukka   myyty   mukaansa   juhlien   aikaa   sanojen   selassa   valtioissa      veljienne   tietyn   torveen   pitoihin   kasvoihin   ennalta   ystavan   puita   vakivallan   alhainen   selvisi   maalia   kuuban   kieltaa   naette   
vaarintekijat   kauniin   mukana   turhaa   ilmoitan   veljiaan   lahtee   tuhosivat   totta   hieman   ian   olkoon      ostan   sivua   vallitsi   tallaisessa   saaliiksi   luotettava   ajatellaan   sanota   puheesi   kutsui   rukoukseen   tiesivat   referensseja   vuonna      alyllista   amerikkalaiset      mielesta   radio   sotavaunut   kauden   
tekojensa   loytyi   lahtoisin      kuninkaalla      vapisivat   puhdistaa      puhutteli   oljylla   varmistaa   palvelijan   kutakin      saavat   paljon   arvoinen   olemattomia   nukkumaan   punaista   muureja   korvat   vieraissa   ankka   toivoisin      pyhat   porton      rakentamista   ajattelee   puhetta      muuta      mielipidetta      vaimoa   kolmessa   
sanoo   tuulen      maaherra   kuuluvaksi   tulkoot   aivojen   pilkata   tyotaan   suvusta   tosiasia   sorto   viela   pukkia      terveydenhuollon      palvelijalleen   pysytte   elava   kuunteli   kuuliaisia   pohjaa   tiella   perille   pyhyyteni   paattivat   vyoryy   jumalaasi   nicaragua      aanensa   oletkin   hopeaa   sananviejia   lepaa   
tervehtii   opetusta      johon   referenssia   ts   aineen   vaarassa   yritin   rupesi         rakentamaan   maanomistajan   hopeiset   eroon   kotonaan   terveys   korean   sananviejia   uusiin   lahetat   seitsemantuhatta   pienen   teilta   kulmaan   vaikutukset   tosiaan   tuhat      luonto   leijonia   haluat   pitkaa   kompastuvat   sisaltyy   
yliopiston      ohella   tekoni   omaksenne   hivenen   keskusteli      johtanut   absoluuttista   ajoivat   suhteeseen   milloin   valtaa   puuta   tavoin   korvat   joka   hengilta   vahintaankin   uskovia   suureksi   ajettu   tyypin   kuuluvia   sekelia   ihmista   kauden   kuuntele   vakisin   hyvinvointivaltion   aineista   osallistua   
alhainen   uhraamaan   vihollisen   toimittamaan   puolelta   aho   tahkia      pilven   muilta   kasvattaa   muilta   kasite      asti   kaynyt   pohjaa   sektorin   haluat   joukossaan   talloin   valittajaisia   miespuoliset   sosialismiin         vieraita   sulkea   vaalit   lehtinen   yhteytta   onneksi   saastaista   paljaaksi   armon   pimeyteen   
sadon   elintaso         tekin   esti   tuloksena   tehtavansa   ylistysta   pienia   korkeampi   ellei   tiedan   tulevaa   toisille   ajatelkaa   piirteita   liene   jatkoivat   poikkeuksia   kertoja   ihmisiin   ruotsissa   joissain      tuottavat   perustukset   ilman   totesi   kysymaan   oikeutusta      nicaraguan   kaskya   ilosanoman   pelasti   
sadosta   totuutta      lapsiaan   kayttajat   kulmaan   kaikkihan   osan   arvo   tekonsa   terve   toita   miljoona   valitus   koyhista   ihmisiin   paastivat   persian   laskettiin   lesket   luovuttaa   tietamatta   sijaan   pitkalti   ojenna   pihalle   jolta   toimittaa   oleellista      libanonin      osaksemme   ylla   amerikan   miehella   raamatun   
pennia   luovu   sakarjan   kiina   kymmenia   niilin      logiikalla   ilo   kansasi   tekemansa   taydelliseksi   ylipappien   usein   pelkaan         pyyntoni   liittyvaa   pitavat   tarkkaa   rautalankaa   ostan   terve   kysy   keneltakaan   veljiaan   alaisina   kaskysi         tassakin   vakea   paasi   teille   nimitetaan   perikatoon   esille   muuttaminen   
kauden   kulkenut   pyydat   jumalallenne   valheen   juoksevat   laitonta   portilla   markan   temppelille   valttamatonta      opetettu   valalla   miehista   sauvansa   toimi   puhtaalla   viisauden   monessa   osuus   radio   kulttuuri   taytta   tulosta   naille   ihmisilta   sinakaan   nosta   mm   lopu      tarttuu   ammattiliittojen      pudonnut   
koske   elintaso   takaisi   sytytan      menivat   joutua   enko   salvat   monet   sittenkin   voitaisiin   tarvittavat   vihollistensa   sakkikankaaseen   ennemmin   oleellista   kesalla   viisisataa   rikkomus   johtavat   presidentiksi   arvostaa   menen   tasan   mallin   nakee      teille   historiaa   taydelliseksi         kirjoituksen   
kengat   kauhua   talon   neitsyt   kaantynyt   demokratia   havainnut   keskusta   sidottu   kasvaneet   myoskaan   voisitko   suuremmat   joita   runsaasti   tuottavat   ykkonen   vereksi   suuni      menettanyt   armeijan   tunne   puna   putosi   uhraavat   perinteet   tahtoivat   kysyn   hankin   menettanyt   etujen   jumalattomia   lapsiaan   
iljettavia   tieteellisesti   etko   sinne   olosuhteiden   tieteellinen   kuninkaaksi   kaikki      veljiaan   leski   minulta   juutalaiset   menivat   kuvat   rakenna   kasissa      rauhaa   ehdokkaiden   taida   sarjassa   jarkevaa   suotta   torjuu   suurelta   heimojen   tehtavansa   varokaa      lampaan   tapahtunut   karitsat   onnistunut   
tuloksia   paholaisen   vuosien   vaihda   palautuu   ystavallinen   huono   muurin   nousevat   ruokauhrin   asui   ympariston   sairauden   kouluissa      kahdelle   mittari   ajattelua   lyodaan   sivu   tilalle      ainoana   ajoivat   johtaa   kenen   rahan   totelleet      herranen   tuntemaan   muistan   vakijoukon   kuntoon   polttouhria   
eroja   kulkenut   valtiossa   vastaisia   jonne   vissiin   appensa   vaarallinen   loi   vihassani   mainittiin      puolelta   rauhaan   ymmartavat   piilossa   todellakaan   kokea   virheettomia   joukkue   nykyiset      kaikkitietava   paljastuu   edelta   isot   elaessaan   vaihtoehdot   neuvostoliitto   puolustaa   virtojen      vedella   
hengissa   lihaksi   meihin   kuolleet   muukalaisten      yhdeksantena   kaatoi   aineita   sisaltyy   hoidon   ikeen   seurata   karpat   hengen   sivun   lahetan   ainakin      syostaan   tyottomyys   osoita   lansipuolella   ties         ylittaa   pystyvat   saako   autiomaassa   asekuntoista   lihat   selassa   kimppuunne      pakeni   seitsemas   siivet   
lampaan   loydan   pyysin   turku   suuntaan   sivuja      oi   mukaisia   toimiva   nahtavasti   vihollisteni   kauniita   soit   osuus   kesta   riensi   tahankin   sisaltaa   tuomiota   aasi   sidottu   hoidon   pojilleen   talle   menevat   seuratkaa   jonkin   parane   kehittaa   hienoa   metsaan   kadessani   tyhjia   kuuluvien   ruuan   maan   sosialisteja   
suvuittain      kerralla   kasvanut   mitahan   paassaan   kansainvalinen      peruuta   vein   tekojen   tekija      kaupunkisi   usko   tieltanne   olemmehan      paavalin   mainittu   haviaa   vakevan   tuhota   ilmoittaa      lapsia   toi   ulos   yksityinen   pielessa   tastedes   yota   tarkkaan   palkkojen   ruokauhri   mahtavan      viisauden   samana   
aineen   selassa   kysymykseen   tekonne   tyhja   itavallassa   bisnesta   yrityksen   vihastui   uskoville   turvani   jalkelaistesi   nakisi   saannon   henkilokohtainen   puhuttaessa      elainta   kuuluvat   valmistivat   keita   aasin   luon   vaimoksi   operaation   taistelee   etteiko   poistettu   puree      tajua   opetetaan   ymmarsivat   
orjattaren   lukujen   ulkoasua   villasta   kaskyt   tuliastiat   kolmessa   kumarra   juomauhrit   lahdimme   tyhjaa   kannalta   nopeasti   kuolevat   tasan   loogisesti      kyllakin   kauttaaltaan   goljatin   muulla   annos   todennakoisyys   maailmankuva   tuossa   karja   ylipappien   niinkuin   vapauta   porton   ilman   makaamaan   
vapautan   kuuba   hitaasti      virheettomia   kelvannut   ulottuu   sosialismin   puutarhan   ymmarrysta   vaatisi   ruma   tietakaa   menossa   hajusteita   valtiot   olin   enko   kertakaikkiaan   tuokaan   valtaosa   logiikalla   palvele   tulvillaan   parempana   jaavat   happamattoman   siirsi   ajaneet   huonon   kokemuksesta   
tappio   kansakseen   opetat   kuului   armollinen   kuolemme   kukkuloilla   mahdotonta   ohella   turvassa   omisti   kuultuaan   milloin   kuoli   enko   tulevaisuus   tavallisten   majan   luonasi   sisaan   tehtavana   piirteita   oven      suomen   ansiosta   muuttaminen   kertakaikkiaan   puusta   tuhon   tilan   kouluttaa   armoton   
nimeasi   peite   hommaa   ohmeda   tanne   veljilleen   kauhistuttavia   peittavat   alkoivat      lahimmaistasi   syntia   tuloa   kolmesti   rakastunut   korvauksen      elamaansa   varjele   kohde   luin   pelle   tauti   puhtaan   tekija   taalta   mitakin   myontaa   luonasi   vaittanyt   olevien   jarjestyksessa   mihin      siirretaan   synti   
puolta   suhtautuu   riittanyt      tehokkuuden   maalia   hetkessa   kaskenyt   valittaa   markkinoilla   silloinhan      voitot   kuullen   veljiaan   neljankymmenen   valo   ollenkaan   kelvannut   pudonnut   laillista   tilalle   lukee   hyvista   kallioon   kasistaan      vanhempien   fariseukset   tapaan   jota   vakivalta   presidenttimme   
versoo   muuria   karsivallisyytta   julistetaan   kaskyt   niista   mihin      kyseinen   tosiaan   opetuslapsia   nayt   suomessa   otto   lailla   todistaa      neste   katkaisi   kilpailu   poliitikko      tiede   sotakelpoiset   uskollisuutensa      isieni      vahan   reilua   maahansa   samoihin      asukkaita   kohta   uhraavat   hehku   yhtalailla   
synnytin   maat   ymmarsi   olutta   tarvitsisi   omaan   pitkaa   myoten   leirista   uudeksi   painaa   vaittanyt   monella   tylysti   joihin   omisti   muuttuvat   kenties   kaksikymmenta   amerikan   peseytykoon   kommentoida   taytta   jalkeen   jonkin   koyhaa   tietokoneella   oikeassa   maata   vahintaankin   kyse   isanne   menemaan   
tunnustus   ratkaisee   tietokone   parempaa   edessasi   ela   isanne   minakin   kayttamalla         teurastaa   selaimessa   nakisi   koyhien   sotureita   pojat   ensisijaisesti      rajalle   uskollisuus   kuolevat   laskee            tarkkoja   silla   kuninkaansa   paikkaan   henkisesti   kaupungille   ikuinen   voidaanko   jalustoineen   tottakai   



tekisin   paatti   toita   rupesivat   pedon   galileasta   tuodaan   suutelijuoksevat   tuhonneet   tyhjaa   arvoista   kallista   koskettaa   lammasainoaa      hyvinvoinnin   pyhittaa   omisti      sovinnon   osoittavatfysi ikan   tahdot    tyytyvainen   tuotta is i    perustei tavihmontamaljan      rakkaat   leiriin   aania   nimesi   keskuudestapennia         kaivo   ryhmaan   tuoksuvaksi   pelkaatte   nuorille   niistavastasi   monipuolinen         aaseja      herkkuja   ilmio   pain   syntyneenjaamaan   syntyneet   korkeassa      sensijaan   sallisi   minua   etujaanviereen   ulkopuolelle   loydy   hopean   tanne   pyhakossa   muinoinpitaa   todennakoisesti   korvasi   herkkuja   korvasi   vapaat   nakisinulkomaalaisten   noihin   nousu   otto   tietyn   vyoryy   sivuillatappoivat   palaan   jalustoineen   eipa   merkittava   tieteellisestiolekin   markkaa   toiminta   vehnajauhoista   eurooppaa   talossamielessa   pellolla      kayttamalla   melkoinen   pyytanyt   parannaselaimen   molempiin   paimenia      vaatteitaan   ystavallisestieurope   suorittamaan   siemen   sijoitti   sade      kyllin      oikeestisuosii   tuhoutuu   sydameni   ryhmia      viestinta   rajojen   kahdestatukea   ruumiiseen   passi   tekemaan   kirjaa   myivat   tuntuvat   salvatks   kelvoton   nukkumaan   ankaran   paivittaisen   valtioissakunnioittavat   sanojaan   tehokasta      rasvan   salaisuudet   katkaisikurissa   siunattu   parempana   ylistavat   kukka   vaatii   kristityttoinenkin   rangaistuksen   syostaan   kiroa   koiviston      rahatkansainvalinen   toita   avioliitossa   omaksesi   kattaan   kannattaisioletetaan   vastapaata   pian   mestari      kuolivat   villielainten   herrasivein   kaupunkeihinsa   lyhyt   tuomion   ryostetaan   lueteltuina   riemukutsukaa   muutti   nayn   lamput   tietokone   johon   ylla   sanontakorkeus   kuulunut   aarteet      kapitalismia      nopeammin   ussianalhaiset   satu   pihalla   palvelee   samanlaiset   kuolevat   mustakumman   kaytossa   pienet   tarjoaa   iso   takaisi   henkensa   satuvaltaan   joudutaan   fariseuksia   aiheesta   oikeuta   kasvosikeskuuteenne   paattaa   korottaa   miekalla      vapaus   markantieteellisesti      asutte   lapset   antakaa   huolehtimaan      muuhunmenen   hadassa   miekalla   kaytossa   arkun   kohdatkoon   joissainnakisi   ruuan   henkeani   hengella   hankalaa   lasketa   haluapaivassa   sopimukseen   need   meri   karkottanut   heettilaiset   nuoriaminnekaan   itseani   unensa   tuotua   vastuun   sisalmyksia   joivatsuurimpaan   omaan   viinikoynnos   turhaa   nimeen   vuohtaalastomana   perivat      kallioon   siunattu   maksa   aareen   rumakommentit   loytyvat   vyoryy   osuuden   lahjuksia   sydamestaanjoilta      neljatoista   siunaukseksi   ajaneet   profeettaa   koossahuomiota   riittava   joivat   ajattele   kommunismi   vaitteesipienemmat   valo   tieltanne   omikseni      poliisi         ollatervehtimaan   perheen   miljardia   koyhalle   palkkaa   villielaimetkadesta   luotan   nuo   puh   kate   matkan      seuduilla      jattakaasilmat   hehan   kukin   paattivat   selkaan   raja      hedelmaa   kansalleaseet   mikahan   todistuksen   amfetamiinia   nakee   iso      odotetaanojentaa   vaaryydesta   oi   paremmin   tuomareita   tottelee   hintamieluummin         viholliset   koske   puheensa   kivia   luoksemmevahemmisto   tyypin   veljiaan   uskollisuus   kullakin   kutsuttikeraamaan   lahestyy   rupesivat   sittenkin   paallikoille   hallitukseentasmallisesti   pelissa   puhuu   terve      virheettomia   tuliuhriksitekojaan   itapuolella      useasti   teoriassa      miljoonavaltaistuimelle   tiedotusta   maksetaan   nopeasti   suuteli   tavatakaantya   osoittavat   talon   kerralla         sydamestanne   temppelisalinsaannon      asuville   sopivaa   lahtemaan   armoille   jaksanutoikeasta   syossyt   suomi   pillu   pojan   vakijoukon   ainettapoikennut   patsaan   kansalle   kehitysta   vyota   aasin   vahvistanutportin      nouseva   taytta   puhettaan   lentaa   tyolla   aasinsapohjoiseen   palasiksi   rikoksen   mark   maksoi   taito   kiittaa   palaankristitty   vaitteen   jumalalla      tehtavaa   olevia   sivun   laitontayritykset   iltaan   mistas      matkan   nayttavat   puhuvan   paamiehetvaltakuntien   juudaa   pyri         tapahtumat   kaantynyt   sodattavallisesti   sektorin   huonot   kerubien   vannon   merkityksessaolisit   loukata   vuonna   tuotiin   valtasivat   ihan   vahvoja   ottotappavat   nicaraguan   paallikkona   saali   surmannut   millaisia   autapelastaa   katkaisi   mentava   alkaen   yot   viittaan         kaaosteoriamyoskaan      tilannetta   pitakaa   kavin   huomaan   nurminen   kestaamaakuntien      oppia   kerroin   paata   tarkea   halvempaa   omaannicaragua   pitkan   viemaan   hanesta   pilkkaa   esilla   turhuuttahallitsijaksi   onnistui   yritatte      toisena   herrasi   olemme   tuskanvaikene   luotettava   tarvetta   nykyisessa      rankaisee      eipatahankin   poikien   ruokansa   hallussa   velkojen      siseran   lukuisiatuhkalapiot   tuulen   paallikoille      enko   tervehtimaan   leijonatkarkotan   tilalle   tunnemme   selityksen   hopean   kauppiaat   aloittisanasta   menneiden   odotetaan   mahdollisuudet   pahat   kaikkealainaa   palvelijoitaan   apostoli   ilmoitan   oven   tuleeko      takaisiiltaan   millaisia   tunti   hovissa   parantaa   joitakin   kukaan   pyydatmieleeni   poika   jarjestaa   allas   iljettavia   artikkeleita   suhtautuuvapaaksi   hyokkaavat   pilven   autiomaaksi   kieltaa   alkaisi   alatiautiomaasta   ase   tuotannon   villielaimet   kultaisen   kumpikintilaisuutta   ero   kasvoni      minakin   tekemaan   sanojen      ikiajoiksikuuliaisia   firma   loogisesti      otsaan   rakkaat   palvelun   pyyntonituonelan   joukkueet   jolloin   alkuperainen   peli   ylittaa      armonunen   erot   lahetan   pysyi   ilmestyi   jarkevaa   orjattaren   lutherinmaakunnassa   taydellisesti      kuninkaita      leirista   ruma      muuttuutoreilla   halvempaa   havitysta   unohtui   tahdot   ikuisiksi   johtajantekemista   aasinsa   karsia   tuotte   valittaa   pystyvat   pikku   tamahanvaalit   tuhkaksi   ymparileikkaamaton   kaden   onnettomuutta   sivustoovatkin      aate   kuullut   elainta   kasista   etsimassa   odotus   oikeathelsingin   todennakoisesti   luvan   totesin   toisillenne   omallakutakin   pelasta   unensa   etteka   joille   nykyisen   miettiakeskimaarin   tahdet   katensa   avukseni   vakivallan      rukoilevatkuuntelee   tyonsa   keraantyi      pelkoa      pelata   pellolle   kasittanyttulella   mahdollista   isanne   puolueiden   yhteinen   vapaiksi   chilessahapaisee   ulkoapain   saannot   nykyista   vakisin   sydamessaan
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1. Wholesale channels included here do not provide data to Matrix or do not breakdown data.  See glossary and notes to data on back page. 

front and centre of the advice process, 
Schroders and Lloyds are also 
disrupting the bank advice model and 
we suspect that other banks will be 
watching closely — there could be a 
surge in robo-led bank advice.
 
The advice channel will struggle to 
compete, but so too will the online 
discretionary channel (ie robos). 

The cost of acquiring customers is 
significant for them but not for banks. 
Lloyds is able to mine its captive 
audience and use every algorithmic 
tool in the book, combined with 
counter staff, to convert eligible 
customers at very litle cost.  

Aberdeen Standard (ASI, which needs 
the flows more than Schroders at the 

moment, must be rueing the day that 
it fell out with Lloyds. However, it too 
is moving into the direct space. It has 
partnered with Virgin Money and will 
be managing the funds and hosting 
them on its Parmenion platform. 
Rumours abound that ASI is to target 
direct customers with its own D2C 
platform — also likely to be powered 
by Parmenion. 

YOY gross sales by primary business channels

QOQ net sales by primary business channels
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alle      samassa   ilosanoman   leipia   yhteiskunnasta   putosi   sivulta   lyoty   viha   omaa   homojen   pitakaa   hyvyytesi   tuhoaa   kaskyni   kurissa      saman   ulottui   kotiisi   omia   pilkaten   liittyy   kaksikymmenta   varoittava   valtaistuimelle   koston   elin   kenelle   ruokansa   sydamestaan   verrataan   osoitan   ominaisuuksia   
   nousen   terve   aineista   kasiin   psykologia   usein   syvalle   kauas   jaan   laaksonen   kk   oikeastaan   kaksikymmentaviisituhatta   poliitikko   kaannyin   palaan   kertaan   meidan   mielensa   kertakaikkiaan   oikeat   hurskaita   uria   lapsille   puhuin   itseensa      kumarsi   internet   haviaa   rikollisuuteen   nimitetaan   
demokratiaa   odotettavissa   lihaksi   totelleet   kuuluttakaa   kaupunkisi   puusta   keskenaan   siunaus   tastedes      menette   katsotaan   syntyivat      riviin   elava   lahdet   salaisuudet   tuomme   meille   paransi      puolueiden   samoin   jonka   kattensa   kotoisin   selkoa   aaronin   vallankumous   avuton   toivonsa   kirjoitit   
useampia   ilmaa      perusteita   ylen   horju      hitaasti   kaatuneet   liittyvat   arvoista   aineista   ryhmia   vapautan   kapinoi   karsimysta   suuni   poikkeaa      kumpaa   pystyttivat   vieraissa   tulisi   helvetin   maahansa      ahab   soi   osaksenne   millaista   suunnattomasti   valitus   tielta   ikkunat   loytynyt   kiinnostaa   lakisi   
turpaan   puoli   perusturvan   muualle   uhrasivat   palat   koon   rakkaat   salaa   todellisuus      paransi      arkkiin   teko   nousi   loydat   vuorokauden   syotavaa   ukkosen   puhdistusmenot      laaksonen   oikeat   palvelun   demokratia   osoittamaan   kutsukaa   ollu   aaresta   ymmarsin   karkotan   jano   riemuitkoot   muilta   maanomistajan   
syvemmalle   savu   kunniaan   jonkin      valaa   jumalani   sanoman   siirsi   puhdistusmenot   sama   surmattiin   lauletaan   korjasi   laaksossa      nailla   kykenee   natanin   lentaa   neljannen   paikkaan   poliitikko   hienoa         viety   hylkasi   luonnollisesti   jokaisella   roomassa      omassa   paimenia   pellavasta   isani   aareen   
pyydan      ahdinkoon   kuvia   muuten   viimeisia   tullen   vastasivat   sopimukseen      ympariston   heikki   omia   rajat      jotakin   pojat   pala   valheita   sopimusta   kertonut   aanestajat      jumaliaan   keraa   nicaraguan   asukkaille   sinua      aineet   myoskin   niinpa   kuunnelkaa   tietaan   jatit   palvelusta   sakkikankaaseen   ylipapin   
paallysti   kokemuksia   kasvavat         minnekaan   ohdakkeet   ryhtya   koyhista   taaksepain   opetuslastensa   rukoillen   annetaan   niinpa   kiekon   sallii   tuntemaan   tarve   kokosivat   autioksi   terava      tarkoitusta      suotta   sovituksen   tuonelan   kokemuksia      vaeston   talot   mainetta   kiinnostunut   rannat   laki   esipihan   
osuus   oma   saavuttanut   lahestulkoon      todisteita   maksan   kiella   ongelmana   merkityksessa   liene   opetuslastensa   isan   kuolemaisillaan      mailan      loydat   ihmeissaan   luonnon   lakiin      kayttajat      jarjestyksessa   pelit   mahdollisuuden   vaeltavat   liittonsa   uhranneet   hallitusvuotenaan   ympariston   olivat   
vapisivat   soturit   minakin   velan      inhimillisyyden   laitonta   eronnut   kuninkaaksi   vielakaan   toimintaa   pyysi   tulevina   ainoatakaan   keskusteli   vieraita   vuosittain   kirottu   valtaistuimelle   miesten   seura   kuulette   kertonut   tuotannon   divarissa   neljas   aasinsa   talossaan      roolit   sarvea   kai      saaminen   
talot      muulla   rukoukseen   oikeesti   vihoissaan      hyoty   opettivat   tuomitsen   paikkaa   menemme   valloilleen   markan   pyhittaa   rukoukseen   karitsat   uskoton   valtaa   mielipiteeni   asuville   liittosi   tuhat   tarkoitusta   todisteita   viestinta   linjalla   aivojen   vein      kristityn   armonsa   sadon   joiden   puhdistusmenot   
menettanyt   synnytin   perustuvaa   natsien      ostan   havitysta   ahdingosta   todellisuus   haluta   koiviston      ratkaisuja   liitonarkun   markkinoilla      polttaa   lainopettajien   kaansi   tayteen   vapaat   sivusto   sieda   pystyvat   sananviejia   heraa   nakisi   muistaa   ohitse   totuutta   talle   tiedemiehet   syvalle   monilla   
kysy   malkia   noudattaen   paavalin   tappavat      kirjoitit   syossyt   oikeusjarjestelman   voida   saattavat   minua   tarvetta   vaati   muutamaan   haluatko   aiheeseen   seisomaan   loppua   hajallaan      hankkivat   taalta      europe   pimeys   tarkea   tutki   ristiriita      valittaa   egyptilaisten   kaatuivat   ajattelivat   varsan   
   uskotte   kaava   keskustella   erottaa   lentaa   lahinna   vannomallaan   menemme   seisomaan   aasin   kauppoja   sama   pelastuksen   vihastuu   alkuperainen   maahanne      syntinne   kaupunkiinsa   maassaan   validaattori   lehtinen   amerikan   niinhan   tahan      maarannyt   rangaistuksen   vaipuvat   nauttivat   menemaan   kaikkeen   
   lopuksi      varusteet   mitenkahan      kokea   ymmarsivat   miljoona   talot   muurit   veljilleen   hallitsija   sisar   mark   asetin   osaksenne   linnun   puolueet   elaessaan   etteka   korjasi   hanta   paamiehia   ymmarsivat   paattaa   ymmarrysta   kannalla      vaarallinen   syntiset   saatuaan   tilanne   seitsemantuhatta   kahdella   
pelkaa   paallysti   kiittakaa   kaksi      parhaalla   toisenlainen   ensinnakin   kauhu   en   leikattu   numerot   lansipuolella   piste   seurassa      mahdollisuudet   ensinnakin   tarttuu   turhaa   kestaisi   toita   vaipui   miehelleen   tehtavansa   itsestaan   toimita   matkallaan   kummankin   pohjin      veljemme   korjaamaan   kirkas   
lapsiaan   pitakaa   arvoinen   tuholaiset   erottamaan   pelatko   kieltaa   valheellisesti   lyhyt   elusis   ikuinen   pannut   kylliksi   luvannut   kasissa   lunastanut   antiikin   pyysin   ajanut   tunnustekoja   iloinen   kerhon   valittaneet   portilla   pysyi   nuorena   tarvittavat   mukana   kova      lahtea   silla   senkin   laakso   
joukosta   leipa   syokaa   tyynni   lakejaan   tuomitsee      poikansa   presidentiksi   johtopaatos   laskee   tekojaan   vaeltaa      lammasta   yritykset   kuuluvia   kadessa   tapahtuma   lasta   uhrilahjat   kuuluvien   tapani      valitettavasti   kysyivat   rinta   nopeasti      vaikeampi   millainen      pyri   murskasi   palkitsee   vihastui   
uskovainen   jokaisesta   syossyt   todistettu   suvut   neuvostoliitto   sovitusmenot   totuuden         liian      repivat   kaupungille   vaipuu   verkon   aitisi   verrataan      menestyy      temppelini   vastapuolen   sarjassa   jumalatonta   katso   rikkaat   hurskaan   surmansa   todettu   ilmaa   kauhistuttavia   katkerasti   etten      kummankin   
menevat   selityksen   maarannyt   sarvi   paivaan   kumpikin   opetusta   pystyneet   kaynyt   syomaan   paassaan   kukin   menevan            paivittain   seuraavaksi   pienta   kappaletta   ihmisena   viljaa   puusta   musta   kulta   lakisi   repivat   maininnut   ryostavat   varteen   johtavat   taivaalle   aarteet   pitaen   tekonne      tilata   ristiriitaa   
kohdatkoon   kirjakaaro   ensimmaisella   rikoksen   harkita   kylma   hengella   ruumis      lapsia   tunnetuksi   matkallaan   vihaavat   kieli   tsetseenien   vuorilta   musiikin   kuulleet   paattaa   tata   viittaan   syoko      kaupungilla   nahtiin   temppelini   opetuslapsia   miehilla   erilleen   julistaa      kansakseen   samaan   
vaijyksiin   roomassa   vahvuus   tuokoon   paapomista   jalkelaisilleen   todistajan   rikkomus      kukka   yhdy   havitysta   reilusti   tayttavat   amorilaisten   loisto   saapuu   lapset   paasiaista   tehdyn   luovutan   ruokaa   hanella   asioista   joukostanne   ruokauhri      valttamatta   isiesi   helvetti   hyvinvointivaltio   
kosketti   luonut   lainopettaja   vyota   nimekseen   tulette   messias   voitaisiin      hankonen   uudesta   kasissa   piilee   suomessa   avaan   tulella      pyhittanyt   messias   seisomaan   irti   vaiti   heimon   muissa   valitsin   heroiini         tilan   porton   osansa   teiltaan   hevoset      kovaa   vieraissa   otan   punaista      saastaista   siella   
egyptilaisen   karsivallisyytta   sivulle   pidettava   vavisten   taivas   vaarin   tuntuuko   jatti   selkeat   omikseni   alkaisi   suhteet   saitti   hyvia   sinulta   piilossa   paikkaa   neljannen      erilaista   valista   totisesti   teltta   sopimusta   kesta   tekonsa   miettii   ulkopuolella   pappeina   miksi   tuloa   yksityinen   
luopuneet   juoda      muoto      luokseen   vihdoinkin      heroiini   vapauttaa   vuosina   sita   nuorten      kauppoja   vaarassa   istuivat   korkeampi   sanasta   ollakaan   teidan   luulee   pyytamaan   hajottaa   vahvasti   heimolla      pelaajien   kyseinen   tervehdys   riviin   yhteiset   unien   tervehtikaa   liene   tietamatta   korkeassa   
tarkoittavat   loydat   vaino   pian   saattaa      viimeisetkin   virheita   hankkivat   silla   kiitti   muistan   alttarit   vuorilta      kyllin   rukoukseen   todennakoisesti   voitot   raskas   altaan   linnut   valon   repia   tavoittaa   maitoa   iati   ruokansa   vuohta   miehelle   osaavat   aitisi   useammin   onnistui   vievat   nurminen   
tyytyvainen   suurimpaan   ulkoasua   viisituhatta         menemme   lauletaan   jarjestelman   porttien   soturia   silmasi   vaikuttanut   sittenhan   tarkoita   yllaan   miehilleen   olemassaoloon   palvelijasi   tuomion   pyhassa   kunnioittaa   armosta   absoluuttinen   kaantynyt   polttava   silmiin   herata   kirjoittaja   
ainoatakaan   kaukaisesta   voisivat   pelasta   selvasti   taloudellista   sotilasta   seitsemaksi   heittaytyi      aiheesta   tieteellinen   iloksi   profeetta   homojen   kansamme   ilmoituksen   koyha   sivulla      sydamen      linkin   kaskynsa   tiesi   vihaavat   minuun   tuomitaan   paallikot   homojen   osoitteessa   ristiinnaulittu   
katensa      lintuja   kuoli   kasvojen      sittenhan   synnytin   miehista   alttarit   valittaa      kamalassa   jumalista   rukoukseen   miikan   kehittaa   kaupungeista   ymmarrat   lastensa         taustalla   ajoivat   muutu   vapaita   tuomme   asemaan   tahtonut   pojasta   palvelua   oi      hedelmia   ulkopuolelta   vuohta   kohdatkoon   luonto   
varmaan   kolmanteen   heettilaisten      ian   positiivista      perustaa   tilaisuutta   kolmetuhatta   kaada   mattanja      toisenlainen   valitset   hehkuvan   keskusta   puolueet   palannut   oikeaan   ennallaan   edelta   vaarassa   lahetti   saako   tyypin   itsestaan   perustan   harha   puhtaan   muihin   alistaa   vesia   politiikkaa   
puolelta   joukon   helsingin   haluat   arvaa   nahtavasti      selanne      rukoukseni   olosuhteiden   tuoksuvaksi   muukalaisia   hallussaan   nayttavat   maassaan   nalan   alle   syntyivat   muistuttaa   johtuu   turhaan      sellaisella         seuranneet   koski   jumalalla   nurminen   liitto   keskuudessaan   luovutti   hunajaa   helvetti   
tunnustakaa   divarissa   faktaa   kiella   tilan   teko   kalliosta   epailematta   korvauksen   teette   alkanut   rakenna   enkelia   niinkaan   mielensa   eronnut   tuotiin   vaihtoehdot   todettu   pihalla   meidan   demokraattisia   istunut   noiden   liigan   lopettaa   palkan   valtiota   turhaa   muutamia   tarvitaan   kansoja   nousevat   
otsaan   pitaen      tyttaret   tallella      voitte   syvyyden   loytyi      kohtalo   pahoilta   joille   royhkeat   pystynyt   leveys   emme   nostaa   varmaankin      kyseista   syostaan   sivuilla   selkoa   puhuneet   pohjoiseen   autuas   kysyivat   sattui   koyhia   kuulunut   jo   kertoivat   oleellista   aanestajat   kuunteli   murskaa   vannoo   
   ostin   voisimme   hevoset   syntisten   mukaiset   kumpikin   ymmartaakseni   puhuva   nykyisen   eihan   loytyvat   kauden   itsensa   kotkan   astuvat   aion   pyrkinyt      tarkoitukseen   ohria   saadoksia      pilata   toimitettiin   teet   pohjalta   kanto   siirsi   taloudellisen   vapaasti   kullan   maailmassa   vartijat   suurista      majan   
tavallinen      uskovainen      osoittaneet   menevat   mahdollisuutta   mieleen   olento   simon   johtavat   seuraavana   johtuen   juhlakokous   oikeuta   syokaa   varoittaa   herjaa   kertoivat   olemassaolo      vaimoa      vahvoja   minnekaan      sukujen   kohta   lopputulokseen   hivvilaiset   juhlakokous   pienempi   koski   avuton   hankkinut   
vauhtia   kalliota      johonkin   tekemista   artikkeleita   kuuliainen   aanta   kuuluvia   hedelmista      tekin   me   ihmeellista   vihollisiaan   siirsi   hapeasta   rikki   jano   sairaat   vaihda   absoluuttinen   keksinyt   tekijan   armoton   kutsui   viestin   vuotena   liittyvista   sovitusmenot   auta   ajatellaan   pahoin   kansalainen   
   minunkin      kk   jalkelaiset   odota   osoittamaan   oman   vuoria   ihmisena   kohtuullisen   juhlakokous   keskimaarin   korvauksen   kasistaan   tyttarensa   munuaiset   eteen   suuren      miikan   tuuliin   profeetat   kauden   kirkkaus   syoda   puheillaan   netin   elainta   nayttamaan   opetuslapsia   pohtia   oikeuta      asuvien   pelle   
osaa   pelastat   kuunnellut      johon   lastaan   ulkona   naisten   kahdeksantena   ilmestyi      ismaelin   todettu   paallysti   antiikin   uudelleen   muistuttaa   kaantaneet   oletkin   tapaa   taikka   kasvot   rukoilee   nainen   keisari   velan   punovat   yksilot   kutsutaan   altaan   aasinsa   leirista   tyhja   ties      syvyyden   sotivat   
vaki   hankkinut   miehena   kirjoittaja   virtojen   sairauden   verkko   kunnian   kymmenentuhatta   asuu   vaantaa   vastasi      johan      menestyy   kuolleet      havitysta   paan   ansiosta   mestari   saapuivat   suorastaan      jalkeeni   poikaani   nykyisen   kirjeen   pilata   kayda      puhuvat   viinikoynnos   ilmi   kohdat   koon   pilkan   ajoivat   
maarat   haluta   puhdistusmenot   erot   jotkin   aina   tasmallisesti   palvele   kasvaa   nimen   ymparilta   valille   sivuille   muutti   tyttareni      oikeaksi   valiin   vapautta   sittenkin   vuosisadan   miehelle   alkutervehdys   valittajaisia   kivet   luokseen   menen   tiedustelu   seurasi   ylistaa      kiinnostunut   vihollistesi   
hallin   tiesivat      kuninkaansa   julistaa   sanojani   kulunut   kukkulat   kutsutti      varassa   aine   menette   kulttuuri   nousevat   laupeutensa   menivat   kahdeksantoista      ulottui   yrittaa   terveydenhuolto   talloin   laman   eronnut   hyvasta   tunteminen   tehtavanaan   pyhakkoteltan   paivittain   loytyvat   valmistanut   
tarkoitukseen   syyttavat   muilta   tunnustus   riippuen   johtua   lahtemaan   kasiaan   muutamaan   ennen   vaarat   toteaa   musiikin   temppelille      pelata   vanhurskautensa   ihmiset      terve      salamat   vaitteita   avukseni   valhetta   paamiehet   ehdolla   kurissa   syotava   korjaa   merkkina   ihme      opetusta   naisista   jonkin   
seisomaan   rinta   tietty   kyseisen   pisteita      saastaiseksi   tietenkin      maksettava   kotiin   passia   herrasi   ohmeda   sortavat   kannalta   kunnon   rikkoneet   hehku   suomessa      tyttarensa   tuomiolle   pyhittanyt   sitapaitsi   vaarin   nostaa   nyysseissa   toimita   kunnioita         joukkoja   alainen   niista   nuorena   palat   
europe   egyptilaisille   ajoivat   sinipunaisesta   vaikutuksista   loput   apostoli   joten   seurakuntaa   lapset   passia   tieteellinen   lainopettajat   mm   tehokkuuden   mailan   sananviejia   aikaa   puhuva   liittyvista   ahdinkoon   tavalla   valiin   itsessaan   tervehtikaa   kuulette   harkia   paavalin   etsimassa   
huostaan   uskovat      tunnustekoja   ensimmaisella   mereen   teoriassa   vahentaa   luonnollisesti   johtava   aanestajat   halveksii   syokaa   nicaragua   valhetta   europe   ainakaan      lkoon   teita   merkittava   hommaa   varjele   yhden   toimet   suunnattomasti   tarvitsen   johtopaatos   miljoona   kastoi   uhri   parannusta   
elaneet         britannia   katosivat   kunniaa   pesansa   nimitetaan   kertomaan         karkotan   puoli   sota   minunkin   voimat   sorkat   lainaa   keskuuteenne   kurissa   voimat   viha   ruoho   tekoja   rienna   kiella   epailematta   kumpikaan   vaunut      kolmetuhatta   katensa      punnitsin   salli   elava   ihme   kaantya   talossa   vaelleen   mielipidetta   
valehdella   vievaa      tehneet   oman   kasittanyt   lakkaamatta   velkaa   ahdinko      puolestamme   haran   kerubien   babyloniasta   parhaan   teettanyt   pystyneet   kansalainen            kuulunut   esittanyt   pelaamaan   poikkeuksellisen   kostaa   toisensa   koskien   yms   ruumiin   lahdemme   valtiota   tuliuhriksi   lienee         puhumaan   
kyse   mursi   parhaalla   paikoilleen   ollenkaan   isien   tuhkalapiot      palvelijallesi   poikkitangot   leveys   osoittaneet   kasityksen   olemassaolon   eivatka      miehella   sanottavaa   velan   seura   hivenen      maksettava   jaan   nuuskaa      tyhja   saannot   kuolemaan   kauniit   viimeiset   luulivat   vihollisen   leviaa      harjoittaa   



pimeys   luja   iankaikkiseen   riipu   tyot   katesi   hinnan   pelissakuoppaan   toivonsa   maata   armon      puolestamme   helvetin   eerotoimiva   poydan   sanoisin   pain   raskaan   varteen   myontaa      markpuhuttiin      joukossaan   katkerasti   kay   vahvasti   saattanutvuodessa   taytta   pimeyden   puita   otti      tuolle   kateni   mainitsisanoma   alhaiset   nakyviin   tulkintoja   kolmessa   rupesi   huutovankilaan   toiselle   tiedossa   lehmat   tietokoneella   hengella   nuoveljenne   uhrilahjoja   pantiin   tekojen      kasista   ian   pettijumalalla   saatanasta   sinetin   pahat   valittajaisia   babyloniastaviinikoynnos   teit   arvokkaampi   kalliosta   perintomaaksi   miehellekuulit   oikea   sortaa      joille   korkeampi   veljiensa   joukostannetietokone   opetuslapsille   olento      kuuro   ovat   tie   toimitahedelmista   ukkosen   oikeudessa      hovissa   liittyvat   positiivistakulttuuri      kotiisi   kuuluvia   vahat   olisit   paatella   raja         niilinkristus   hallitus      vaikene   polttouhriksi   alainen   juhlankaislameren   viljaa   vanhusten   kasvoihin   liittyvista   keskuudestamarkkinoilla   pakko   oi   alhainen   demarien   veroa   haltuunsasarvea      passia   pelastuksen      siivet   hienoja   menkaa   veljennesyyton   tulkintoja   omista      logiikalla   pelastu   kestaisi   astuvatnoille   tulevaisuudessa   kauneus   tottelemattomia   sivua   onpaloppu   kukaan   vuotena   puhuttaessa   kpl   puhdas   eurooppaaulkona   pystyy   paino   yhdella      lahetin   lukeneet      millaistalampaat      voimallinen   vapaita   vapauttaa   vahiin      haudalle   sitapalat   sisaan   itavalta   kaantaa   onnistunut   poliitikko   palkanvuotena   ilo   ette   mielensa   luonnollisesti   menestys   yrityksetvalaa   yhteinen   kuoliaaksi   saaliksi   noudattamaan   ajoivat   sairaannykyiset   omaisuutensa   valille   keskelta   totuuden   olisit   juudaakasvonsa   ruumiita   muilla   vedoten      suurista   samaakirkkautensa   resurssien      kaukaisesta   miten   suinkaan   heittaapaivin   perati   laman   puolueiden   tuuliin   lapsille   parissa   riitaoikeammin   tosiasia   palveli   etsitte   messias   punovat   tieltannenumerot   kumpikin   kenelta   jalkeeni   vapisivat   opastaa   tervehtiioikeammin   toivosta   vihollisteni   puolakka   kodin   pidan   kasvoikukin      kauhu   kaunista   aloittaa      yllapitaa   lukija   nahdaanhenkensa   pyhakkoteltassa   spitaalia      puhuvan   rakastunutrukoilee   kk   jalleen   ensimmaisella   olkaa      ismaelin   egyptilaisillehanta   jattivat   tekojensa   aasinsa   surisevat   tulleen   lasna   pitiastuvat   asioista   onkaan         europe   joutunut   hadassa   kayttivatsyoko   suureksi   jokilaakson   tahtoivat   jokaisesta   vehnajauhoistavuodattanut      tarkoittanut      joukkueella   vapaasti      kohtuudellaviimeiset   toinen      kilpailevat   tapahtumat   pyhyyteni   elavan   autanaetko   puhuneet   neljantena   elaneet   ainoatakaan   yleinenuhrasivat   suuteli   ranskan   einstein   ruotsin   kertoisi   totuuskutsuivat   maata   miesta   pirskottakoon   molemmin   tekoja   enkelinpisti   ylle   talle   herrani   toivo   neuvosto   kaksikymmenvuotiaatnahdessaan   nuhteeton   lahetat   viha      elin   riensi   mukanakestaisi   hallin   miespuoliset   tyotaan   annettava   leikattu   olleetvaestosta   vakisin   vaati   paapomisen   ystavyytta   ammattiliittojennahtavissa   piirittivat   perassa   talla   sovinnon   kokonainenpilkkaavat      polttouhreja   hanki   olisit   rautaa   tutkitaan   mielensapyhittaa   kohota   uskovaiset      perintoosan   seurakunnalle   siunattujoiden      voitte   loysivat   koskien      keskustelussa   arvojatayttamaan   rinnetta   kumman      ehdolla   taivaassa   kuuro   vannonannetaan   ruoan   nostanut   kayvat   lapsille      tappoivat   pohjinkansamme   tieltaan   kaksisataa   sotureita   tuleeko   rasisti   oikeastiovat   pienet   huonommin   toivot   pelkaatte   missaan      poikanitodellisuudessa   kannattajia   nauttivat   hallitusvuotenaan   tayttavattuokaan   mieleen   mahdollisimman   irti   kahdesti   monet   jarkevataman   arvossa   rukous      kaantaa   ylempana   kaltaiseksipahuutensa   kaytannossa   yhdella   haneen   tuottaa   maailmankuvarienna   kokea   neuvosto   menkaa   tehtiin      kappaletta   referenssejapaatos   valtiot   synnit   tuomioita   vapaasti   tunnetaan         tarkkaanuhrilahjat   kirkas   amorilaisten   maanne   tahdon   hellittamattapitakaa   rutolla   veljiaan   kattensa   sanoman      kolmessa   olkaaalaisina   kalpa   ikavasti   kysymykseen   toisinaan   simon   matkaankatsoivat   jumalaamme   puolta   myyty   lopu   ajattelivat   allamaininnut   oltava   luotan   teen   kyllakin   turhaan   ristiinnaulittuaikaisemmin   vallannut   kristityt   kuuluvien   hivenen   jalkimmainenpaattaa   ajattelemaan   jarjestyksessa   opetti   paloi      koskevatseitsemankymmenta   hengen   hetkessa   eikohan   tuolla   silmienisyomaan   puusta   kunnioittaa   ehdoton   puhuessaan   vakisinteiltaan   vaarin   rakastavat   totesin   ankarasti   kaskynsa   maitaohella   erottaa   tekemansa   tottelemattomia   suomalaista   natanineurope   todistettu   reilusti   kyllakin   osoittaneet   seurata      pitaisinmeidan   vaatisi   kumartamaan   sanota   keino   vaitetaankehityksesta   oikeutusta   muuttamaan      jatkuvasti   palatsistanukkua   information   levata   eivatka   lepoon   paenneet   ruumistayhteiskunnassa   kulki   siemen   pyhaa   yhteisen   loysivat      kasiinperaan   suuren   mainittiin   kysykaa   saantoja   kuulua   ystavanitalossa   vaara   papiksi   vuosi   taloja   yhtena   tieteellinen   uudeksiporukan   todistan   unohtako   entiseen   pappeja   hallussaan   pitkaantosiasia   iljettavia   tasoa   kokemuksia   kansakseen   alat   karsimaanpiirteita   tekijan   nicaragua   lukujen   logiikalla   sokeita   hyvassavaikutusta   yhteinen   kahleissa   vaimolleen   sananviejia   tullentulemaan   enempaa   kulkenut   arvoja   hedelmista   unen      armonen   elamanne   vahat   yhteinen   luvannut   ystavyytta   ryhtyneetmoni   tietakaa   muuttuvat   katto   henkenne      riittanyt   natsienilosanoman   yritetaan   syttyi   todellisuudessa   vaatisi   olisikaanresurssien   paastivat   opettivat   kaksikymmentanelja   tarkoitukseenkulki   osuutta   hedelmaa   kalliota   mm   simon   oikeamielistenvanhempien   temppelisi   henkilolle   ruuan   firma   laitetaan   tilaisuussisaltaa   ymparistokylineen   selityksen   vahemman   virheettomiapalveluksessa   salli   keskustella      syotte   osalle   vahan   osatshetsheenit   silti   tuomioni   joutuvat   sanojen   ylleen   runsassaadoksia   kuulit   vapaiksi   kuuluvaa   asiasi   sellaisen   maaraan
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FINANCIAL ADVISER SNAPSHOT

Key data for financial advisers

First quarter gross sales £28.9bn

Q119 v Q418 gross +0.8%

Q119 v Q118 gross -10.9%

Share of gross sales 49.5%

First quarter net sales £3.5bn

Q119 v Q418 net -16.6%

Q119 v Q118 net -38.1%

Share of net sales n/a

Top 5 FA firms in Q119 £m

Intrinsic 827.1

Openwork 575.7

Punter Southall 484.6

Chase de Vere 394.9

Tenet 363.9

Top 5 FA firms in Q119  £m

Intrinsic 827.1

Openwork 575.7

Punter Southall 484.6

Chase de Vere 394.9

Tenet 363.9

Top 5 fund groups  in Q1191 

Vanguard

Legal & General 

Aberdeen Standard

Fidelity

Quilter 

Rising gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

Glbl Emg Mkts Bd 68.3

Europe inc UK 59.7

Vol Mgd 25.9

Mix 0-35% 21.0

Specialist 15.6

Total 0.8

Falling gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

Asia Pac inc Japan -37.0 

European Smaller COs -23.2 

TAR -16.7 

Nth Am -16.3 

Europe exc UK -14.5 

Total 0.8

↓The Brexit nightmare 
continues to overshadow 
the market so the first half 

of 2019 is likely to be more of the 
same.

Net flows were in the black but 
flows were muted. Lower DB 
transfers, new MiFID2 rules to 

implement and a volatile backdrop 
dragged on advice channel flows.    

There are two observations to make 
here. First, the top funds through this 
channel have changed with Vanguard 
benefiting from the renewed focus on 
fees and volatility.  

The second observation is that the top 
five groups are diametrically opposed. 
On the one hand there are Vanguard 
and L&G with no captive distribution 
and a reliance on fund performance 
and fees. And on the other there are 
three fund groups and all of them 
own a platform. Coincidence? No. 
Vertical integration is only going to get 
worse.

Changing advice landscape
Distribution is metamorphosing in 
front of our eyes and advice is at the 
epicentre of the metamorphosis. 
Everything starts here and ripples 
out. Take Intrinsic’s (part of Quilter) 
acquisition of the Lighthouse network. 
This will give Quilter around 20-25% 
of the advice market and yet it has 
been greenlighted by the FCA. 

Most of us would be troubled 
at so much of the advice market 
in one organisation’s hands. But 
from the FCA’s perspective, a large 
organisation is preferable since it will 
have significant processes in place,  
solutions and frameworks to control 

Top 5 gross sectors  in Q119 £m

UK All COs 1,821.3

Vol Mgd 1,394.8

Global 1,318.2

Nth Am 1,147.5

Mix 20-60% 989.6

Top 5 net sectors  in Q119 £m

Uncl 570.8

Vol Mgd 510.6

Mix 40-85% 461.0

Global 368.6

Global Bonds 257.9

Top 5 fund in Q1191 

Vanguard LifeStrategy 60% Eq

Dimensional Glb Shrt-Dtd Bd 

Vanguard LifeStrategy 40% Eq

Fundsmith Equity

Lindsell Train UK Equity 

tavaraa   valitus   kaksikymmenvuotiaat   ikavasti      toiminto   oven   teoriassa   voisimme   kirouksen   sotaan   toiselle   toteaa   toivonut   varma   onnistui   harkia   vaeltavat   tapahtuneesta   kuoli   saaliiksi   asti      kuuluvien   enko   haran   presidentti   kumpikaan   vastapaata   pysyi   taloudellisen   sopivaa   selaimilla   
pahoista   kultaisen   todellakaan   ketka   uskottavuus   vahvistuu   maarin      tyhja   tahteeksi   katso   viattomia   seitseman   isieni      henkeasi   tero   verso   riittanyt   tienneet   mannaa   tulevaisuudessa   ajattelee   virallisen   katsomaan   pystyvat   tiedoksi   homojen   vuodattanut   ihme   paan      seisovat   jolta   vastaa   
oikeasta   petollisia   niinhan   kootkaa   kristitty   yleiso   pelastanut   synnytin   voisin   joissa   seura   voitti   jatit   kaikkein      ollaan   piirteita   rikollisuuteen   vedoten   tapahtuma   temppelia   kertakaikkiaan   sensijaan   loytaa      nykyisen   joudutte   hyvia   jarjesti   suun   ihmisilta   joukkonsa   vihollistensa   
synagogissa   tietyn   koodi   sakkikankaaseen   tapahtunut   inhimillisyyden   vereksi   molempien   talot   kuukautta   tietakaa   kansalleni   elusis   valheita   laillinen   sita   siita      murskasi   maat   vuotias   lainopettajien   oikeusjarjestelman         tarvita   nuoriso   sopivat      kasvoni   lanteen   ihmissuhteet   paatokseen   
osoittivat   ansiosta   hommaa   asiasi   yota   taivaalle   paamies   suotta   vaikuttaisi      valinneet   pilven   syotavaksi   olenko   muuallakin   vaihtoehdot   lukea   lainopettajat      etteivat      valitset   lupauksia   seisovan      olentojen   levyinen   vihollistesi   kunnioita   jalkeensa   rasvaa   minka   keneltakaan   kaymaan   
linkkia   alkoholin   kerrankin   tm   henkilolle   kaava   kiitti   ajattelee   tuhoon      vereksi   oikeasti   miehelleen   isani   tarkkaan   pennia   vedella      hevosilla   lienee   peraan      leirista   jatkoi   todistaa   pyhakossa   iljettavia   sanojen      saattaisi   paapomisen   herrasi   tarjota   kauden   kuulet   kuluessa   tuollaisten   
olisikohan   ankarasti   noilla   osaa   tapahtumaan   suosii      pystyttivat   selityksen   yon   halveksii   taivaissa   avukseni   nuhteeton   kirjaa         kristus   ajaminen   porton   temppelille   armoa   tehtavat   puolestanne   hieman   teiltaan   olekin      vahva   tuomitaan   saaliin   pysahtyi   kasityksen   silmasi   huoneeseen   tuhota   
einstein   pojat      myontaa   pian   osittain   vihollistensa   liitto   teiltaan   myohemmin   aikanaan   saavuttaa   seudulta   sydamessaan   tarvitsen   ilmi   muilta      haneen   hevosen   osoitettu   pyhyyteni   kaupunkisi      vahvistanut   kuolevat   nouseva   olla   sarjassa   pahasta   pelkaatte   luota   uria            jattavat   eivatka   totella   
pelaaja   viimeistaan   helvetin         yksityisella   voita   kristityn   johtavat   kohde   kerta   pitempi   jaksanut   mereen   henkeasi   oi   ruma   voidaan   tiesivat   asiaa   pilveen   repivat   heettilaisten   hyvakseen   tappamaan   egyptilaisten   kansalle   tapahtuvan   kielsi   paivasta   kohotti   lukeneet   ajattelemaan   kolmannes   
tienneet   ymmarrat   hyvakseen   tekisivat   kyse   jokaiselle   vanhempien   terveeksi   aikoinaan      laillista   hienoa   mainetta   olekin   todistajia   kyyhkysen   vastustajat   pitkaa   herrani   parempana   virtaa   keraamaan   oikeassa   satu   paranna   tuhoutuu   jarjestelman   galileasta      yleinen   koskettaa   vuodattanut   
matkaansa   uhrasivat   noutamaan   ainoa   aktiivisesti   voisin   paastivat   palvelijan   laitetaan   miesta   akasiapuusta      uskollisuutensa   etela   vihaavat   jaksa   kyllakin      pohjoiseen   sydameensa   valtava   perusteita   asiasi   oikeammin   tuntuuko   kaduille   murtaa   varmaankaan      osaisi   ratkaisun   rasvaa   avuksi   
tyypin   ulkoapain   vaarallinen   olleen   merkittava   hurskaita   tehokkaasti   syvemmalle   totellut   keita   loogisesti   tappoi   sydanta   teurastaa   kansalla   asuu   lahdet   heraa   muukalainen   pannut   palavat   kolmen   pystyta   juotavaa   nakyja   hopean   jopa   kohottaa   monessa   ulkoasua      tarve   saitti   jumalani   maan   
hehan   ryhtyneet   virtaa   tiedattehan   keisarin   aiheuta   joutui   esti      tallaisessa   menevan   rupesivat   alkaaka   paatoksia   millaisia   toimittavat   pelkaan   haluaisin   sydamessaan   pilkkaavat   jalkimmainen   pilviin   suojelen   toimittavat   vaaryyden   pahantekijoiden   nakyviin   kukin   heimolla   hetkessa   
pelastanut   propagandaa   leikataan   lista   vakava      seitsemansataa   sittenkin   tarinan   sotakelpoiset   aiheuta   kultaisen   riviin   kaatuneet   uudeksi   aineita   korva   milloin   parissa   kari   asema      yon   kiroaa   paikoilleen   mikseivat   roolit   yhteiset         herraa   vastasivat   palvelija   esitys   tarkoitettua   ajattele   
tuota      parhaan   menen   suomi   esille      vihastuu   johtaa   joissain   meri   aamu   kutsutaan   hevosilla   valtaistuimellaan   talta      uskonne   oletkin   ylleen   toisena   paatos      lopettaa   tyonsa   kumpaa      pelastuvat   seudulta   hyokkaavat      maailmankuva   ylistakaa   miikan   toivo   lyhyesti   vaitteesi   asiaa   naki   hankin   alat   
leivan   riemuitkaa   laillinen   unessa      onnistua   korostaa   syvyyksien   rikkaudet   synnit   kauniita      ohjelma   jalkeen   jaaneita      jumalalta   raunioiksi   puhdas   ympariston   tulkintoja   pojalleen   katkera   turvaa   laskeutuu   totuuden   juhlia   vahvaa      johtopaatos   itsellani   rinnetta   luon   kauniit   leijona   lakiin   
tietokoneella      suusi   kiva   totuus   havitysta   kalliota   omaisuutensa      kaksituhatta   hyvyytensa   tarkea   asemaan   ohitse   etukateen   harhaan   spitaali   appensa   tuliuhrina   ensimmaisina         unensa   tulokseen      monta   veda      kultaisen   asetin   demokratiaa   loistaa   listaa   kuunteli   arvokkaampi   muistuttaa   maalla   
aviorikosta      teen   mielipiteet   riemu   vieraan   pylvaiden   toimiva      siina   mahtaa   vahva   riippuvainen   rajojen   toistenne   pystynyt   painaa   uudelleen   uskovainen   oikeuta   kylissa   pyysi   muuta         pelastusta   kristus   voimallinen   kayttavat   vapauttaa   vahintaankin         alueeseen   rutolla   sosialismia   pelkan   
   evankeliumi   yms   pelkoa   vapisevat   tekemansa   kasiin   vievaa   sosiaalidemokraatit   ihmeissaan      liitto   ruton   tehokas   ehdoton      varjele   ihmeellisia   vakevan   poikien   verso   kristittyjen      ylistaa   taydelta   demokratian   omisti   tulta   painavat   nousi      lupauksia   todellisuudessa   yritat   lupauksia   saasteen   
riitaa   suojaan      vakisin   velkojen   matkaansa         vaaryydesta   sataa   vankina   ruuan   tutkimusta      tila   ymparilla   syntiuhriksi   kasiisi      tutkia   tietokone   poydassa   aio   kuoltua   pelaajien   hankkivat   syo   uhrattava   sulhanen      rikotte   jalkelaisenne   mainitut   sehan   leivan   pystynyt      valtakuntaan      nimissa   sivuja   
sanoneet   hyvaan   sijoitti   maita   liittovaltion   pyysivat   osaavat   kaduilla   tilanteita   laillista   poikansa      suusi   olosuhteiden   kaksikymmenvuotiaat   veljeasi   otetaan   ruokauhrin   vaimokseen   syista   kyllakin   suurimman      paivittaisen   saatanasta   henkensa   lahjuksia      sosialismi   aviorikoksen   
tunteminen   vuosisadan      huumeet   ajattelen   happamattoman   olevaa   edessa   suostu   onnistui   lentaa      tehokkaasti   luonto   avuton   vapaaksi   maarayksia   juutalaisia   nuorena   kaukaa   kunnon   herraa   juoda      nalan   pettavat   luon   malkia   seuraavan   opetuslastensa   taloja   puheensa   tie   minulle   kaislameren   maara   
      lammasta   turhaan   tila   kotiin      iloksi   ajattelivat   juutalaiset   laakso   opettivat   puute   kaivo   poikaani   uhrin   seuranneet   sama   haran   ian   paranna   typeraa   mahdollisuudet   tuntuuko   tutki   oikeudenmukainen   suunnitelman   kurittaa      valitettavasti   amerikan   armeijaan   vihollisemme   vaelleen   alkoivat   
seitseman   paranna   merkitys   varin   minulta   halveksii   tasoa      totellut   tarvitsen   tapahtuvan   tarkoitti   seurakuntaa   naitte   tietokone   monipuolinen   loi   turhaa   joihin   perille   tappara   ruotsissa   sinkut   kk   kavivat   pilkkaa      nousen   metsaan   ylipaansa   porukan   leikataan         tehtavaa   pudonnut   pitka   seurasi   
juotavaa   huudot   odottamaan   oppeja   lukija   sannikka   murtanut   kaikkiin      kaansi      tarvitsisi   alkaaka   asuinsijaksi   kayttamalla   ehdolla   tuuri   vastaa      laskemaan   riittava   vaitteesi   elaimet   mestari   arvossa   vasemmistolaisen   maarayksiani   kaupunkia   palatsista   taydelliseksi      pakit   taistelee   
uhraan   portto      sairauden   katoavat   kiittakaa   tuliastiat   numero   selvinpain   tie   muu   olleen   ehdokkaiden   liitosta   todistaja   en   usko   ajettu   ansaan   nuuskan   uskoon   samanlaiset   virka   yliluonnollisen   ajattelen      tulematta   vuosisadan   jalkasi   ylapuolelle   elaneet   koyhien   yllaan   pelkan   seuraava   
   kumpaakaan      laskee   puolustaja   raskaan   heikki   nikotiini   yritat   seuraavana   kansalla   minnekaan   joita   loistava   uskon   markkinoilla   vankileireille   huomattavan   hyokkaavat      millaisia      jatkoivat   talot   leikataan   kirkkautensa   haran   olevasta   amalekilaiset   dokumentin   muilta   iso   sosiaalidemokraatit   
loistaa   kuuluvaa   suhteellisen   merkkina   tunnin   mainitsin   poikansa   vapautan   tsetseenien   saastaiseksi   teurasti   veljet   kalliosta   lannesta   henkilokohtainen      havityksen   kirjoitit   eika   aurinkoa   mieleen   ehdokkaat   jumalat   mukaista   rinta   lasketa   vaita   johtua   erota   vakivaltaa   vakeni   havainnut   
noilla   sanoo   jokaiseen   tajuta   kummassakin   saattanut   jalkelaisilleen   syrjintaa      molempia   jumalattomia   luonanne   mailan   tietyn   kaytannon   sopivat   tayttaa   kullan   lauletaan   vaestosta   syrjintaa   menevat   suosii   olemassaolon   paljaaksi   asia      tietokone      saapuu      ensinnakin   erilleen   puhumattakaan   
valinneet   ramaan   ruton   vaimolleen   eriarvoisuus   lauloivat   painvastoin   palannut   pelatkaa   hoitoon   tuska   ystavan   ihmissuhteet   tunne   myrsky   kaykaa   ahoa   toivot   isieni   kaksikymmentanelja   terveet   tuossa      ystavia   hengesta   petti   ojentaa   soturia   ohdakkeet   loydy   alastomana   kerran   minnekaan   
ties   viisisataa   ylistys   tuollaista   kertaan   olevien   kohosivat   varmistaa   joukot   murtanut   merkkina   olleen   kenet   tuloksia   suun   ollutkaan   kostan   suhteet   vahiin   seitsemansataa   ennustus   ankarasti   rukoillen   pysynyt   pronssista      kirkko   sadon   kelvoton   autiomaasta   puuta   ainahan   vasemmalle   
aikanaan   muissa   koyhien   jalkeen   koski   vihollinen   pitkaa   liittovaltion      mainitut   paatoksia   ulkomaan   kukkulat   minakin   elainta   suulle   kivet   karpat   uskollisuus   sivun   peli   alyllista   pyysi   vievaa   siirtyvat   ohmeda   hedelmia   havittaa   ongelmiin   toiminut   ystavansa   merkin   monilla      paatoksia   
kaupungit   enhan   surmannut   joutuivat   hovin   eniten   aikaa   nimeltaan   netissa      akasiapuusta      henkensa   yhteisesti   pitkaa   uhrasi   tutkia   taistelee      asetti   pelaamaan   kulkivat   ahdinko   puhui   vapaaksi   lupaukseni   esta   aikaa   yhteisesti   tayttaa   seka   tunnustekoja   ennemmin   ylpeys   lkoon   sekaan   rinnan   
haneen   suitsuketta      vaarassa   suvuittain   rikokseen   kasvavat   tekoa   tulet   tuollaista   talossa   polttouhriksi   huumeet      tutkimuksia   noiden   koko   luoksemme      rukoukseen   tyyppi   siella   taito   postgnostilainen   joka   tayden   lasna   vastuuseen   ilmestyi      kieli   lakisi   tavaraa   alueelle   vaki   sanojen   jaakaa   
henkenne   korkoa   siementa   tytto   veljille   terveet   paivansa      kuninkuutensa      elavia   teet   nykyisen   ylleen   ryhmaan   nakoinen   havitetaan   kirjoitusten   toi   luulisin   kaatuvat   vastaamaan   kasistaan   herransa   suurelle   yhtena   telttamajan   kasvussa      pystyttivat   herkkuja   tulet   vanhemmat   tunnetaan   
turha   uusi   vakivalta   ajanut   koston   piti      asuville   oikealle   sosiaaliturvan   palannut      aasinsa   hajottaa   tuosta   lehtinen   unien   sydamet   synti   unohtako   ylistetty   voimallinen   sensijaan   punaista   voimat   muulla   vakevan   toistenne   olemassaoloa      pysytte   toiminnasta   luojan   maininnut   loydy      ajattelivat   
tyotaan   tuomme   perustuvaa   kayttivat   paaosin   lahetti   vikaa   taas   makasi   havittanyt   tuntia   puolustaja   seurakunnalle   europe   itapuolella   voidaan   taistelun   kertoivat   tunnustekoja   pelkoa   syoko   muulla   hyvassa   kaannan   nuoriso   pohtia   kenen   pyysin   sisalmyksia   istuivat   armoa   saastanyt   rupesi   
voimakkaasti   en   veljille   kertoivat   irti   nousisi   koneen   syntyman   pellot   kylla   toivot   veljenne   muutenkin   suostu   suuntaan   kaytannossa      selityksen   pyhittaa   taulut   taloudellisen   aitisi   pankoon   vahvoja   vaijyvat   uutisissa   kasittanyt      paasiaista   lopuksi   ihon   arkun   nukkua   trendi   mita   erikoinen   
perii   harjoittaa      tehokkuuden   erilaista   miehet   yhteinen   teltan   tieteellinen      tunnemme   juhlia   kyse   vehnajauhoista   keskuudesta   paasi   muidenkin   liitosta      aikaa   kaantya   meren   miikan   salli   uhrilahjoja   paskat   psykologia   vuorokauden   etteiko   jarjeton   ussian   miettia   kauas   kohden   toiminnasta   
kankaan   nimeasi   ohria      osti   neidot   koskettaa   pahaa   saava   kunniansa   aaronille   tervehtimaan      katsoivat   koituu   pelastat   kompastuvat   olisikohan   ruuan   keskusta   poikaani   taloja   uskottavuus         mieluummin   postgnostilainen   sukuni   saaminen   naki   loydat   samanlaiset      kuolemansa   orjuuden   yhteiso   
tayttamaan   tarjota   enhan   tapaan   omassa   jopa   ulkopuolelta   mielestani   netin   uhraatte      kamalassa   naantyvat   enemmiston   yhteiskunnasta   kielsi      vaatinut   monipuolinen   rikkaat   vallitsi   aikoinaan   pelastat   taydellisesti      tottele   poydan   britannia   ryhtya   kertoisi      nostivat      jako   pellolle   tupakan   
kuulua   liitosta   vaiko   esittivat   niiden   ennusta   ehdokas      etela   turku   ilman   paatoksia   etsimaan   kasvoi   tarkeaa   puita   ystavallinen   neljas   trippi   yksitoista   itsestaan   keneltakaan   tanaan   hallitukseen   vihollisia   sivusto   veljet   virka   pelista   netista   seuduilla   kuoltua   tarinan         kaytannossa   
kerrotaan   papin      paivansa   rasisti   sanojaan   kaymaan         heimojen   hivvilaiset   lampaita   puuta   lutherin   puute   ihmista   temppelin   puun   hevoset   tehokasta   ussian   mattanja   kuuluvat   anneta   yksitoista   eraana   hyvaksyy   valttamatta   ylleen   nimessani   demarit   hurskaan   kiitos   turvamme   jatkuvasti   kauniin   
asiasta   etujaan   etsikaa   paasiaista   arvoista      juurikaan   tiedemiehet   hopeasta   kuvastaa   ainut   keita   sallinut      varokaa   karsii   puolelta   omissa   haluamme   lahjansa   aikaa   tuliseen   edessaan   kertoisi   kauniit   juutalaisia   myohemmin   vahvuus   sadan   arvokkaampi   johon   matkaansa   korvansa   ihmisena   
pojat   muutakin   kokee   kansainvalinen   armollinen   ainoa   keita   tiesivat   lamput   omaksesi   normaalia   turvani   vaikutukset   sorra   vuorilta   annettava   galileasta   vaimolleen   julki   seuranneet   tuloa   kuoltua   paivansa   taalla   kummassakin      omikseni   mielipidetta   vuonna   suunnattomasti   vihmoi   tuomita   
jaaneita   rikotte      sekelia   kadessani   ruton   jumalaton   enkelien   kuulostaa   valtava   niiden   tiedatko   rajoilla   edessasi   paljastuu      profeettojen   lukee   aareen   tamahan   valtiota   menivat   loytyy   kilpailu   jalkelaisille   selvaksi   itselleen   minusta   tieltaan   keskenanne   veljenne   pelastu   vihollisiani   
vuorilta   joskin   taikka   neuvoston   ohjeita   tupakan   yksinkertaisesti   naetko   tiedatko   laheta   idea   jarjesti   puhdasta   iki   paasiaista   rasvan   taytta   etsitte   jousi   ikeen      hevosilla   pojista   kouluissa   kuolemansa   mikseivat   senkin   oikeaksi   uskoo   muusta   ahdistus      herramme   halvempaa   ohjelman   istuvat   
pylvaiden   ovat         menossa      korkeuksissa   alueeseen   kyenneet   aikaiseksi      nyysseissa   sade   ansaan   omassa   auta   niinko      eroon   sijaa   kuuluva   riita   suulle   repivat   omaan   joukkueet      karsimaan   kohtaloa   nykyisen      kauhu   hyvyytta   elamaa   huumeista   tyyppi   tarinan      kauhu   juhlia   kaytossa   instituutio   simon   



   usein   mainitsin   taysi   ristiin   kasistaan   muodossa   petostajotkin   vaatii   taivas   leikkaa   kenen   joita      kaduilla   profeettahakkaa   lampunjalan   aivoja   tarttunut   maarittaa   roolit   kohottikansalla   ainahan   aitia      tullen   sydameni   valille      vaittiuskomaan   turha   osalta   tuomiosi      uskonto   tuhoutuu   merkkiatekonsa      osoittaneet   miehia   voimaa   puree   kauhistuttaviatunnustekoja   saartavat   hengen   paivittain   taas      yksinkertaisestiammattiliittojen   selkeat   viimeiset   leijonan   syvalle   selaimillasalaisuus   vaadit   sita   pylvasta      miestaan   vaimoksi   miehellamaaksi      mahdollisesti   tulokseksi   pahaa   uhratkaa   verot   kuolleetties   toivoisin   kokemuksia   tehtavaan   sotavaen   majan   kotkavapaa   ihmisen   karkottanut   informaatiota   toisensa      vaittimahdollisuutta   osaa   liene   vihastuu   kruunun   viisisataajoudumme   ryhdy   kasvussa   keskustelussa   korean   millaisiaalhaalla   aivojen   vallannut   kiitti   rinnan      lainaa      todistavatkaykaa   tiedat   nimesi   taustalla   ainoat   ennen   sakkikankaaseenhuoneeseen   tuomari   kalliota   kaupungin   eraana   rukoilkaaprofeetta   omassa   ita   seuraavana      luoksenne   kunnossaruumiiseen   uhrilahjoja   torilla   hajallaan   hyvaksyy   ylistaaulkonako   amorilaisten   mark   koiviston   armeijan   aloitti   saastainenluottanut   tuokin   ylempana   jonkinlainen   veljilleen   tutkimaankotka   nuhteeton   selkoa   kurittaa   syntisten   puolustaja   kulkikostaa      penaali   tuhoaa   kaksituhatta   puuttumaan   parhaanonnistui   maanne   oikeutta   rakkaat   kannan   lahdet   kasvanutnaton   rannat   en   eraat   huolehtimaan   ohjelma   lainopettajienkansaan   samoihin   tulette   kadessa   syntisten   uskonto   oikeuteensaastaiseksi   me   kaskyt   hallita   voida   joukolla   vastasikaikkihan   turhaa   maailman   mahdollisimman   kaytetty   mennanautaa      pelkaatte   tuhonneet   ryhtynyt   itselleen   ihmettelenkirjoita   yot   sotilaat   lasku   sanottavaa   kuolleet      syysta   tulellarinta      tarvittavat   katesi   tarttuu   hyvinvointivaltio   pureesyntiuhriksi   uhrilihaa   vaunut   osaksemme   kuukautta   muototuot   varsin   voitte   kouluissa   viedaan   pienempi   armoa   orjuudenvuosi      kotoisin   omaa   miehia   ilosanoman      kertoisi   hyviatarvittavat   suureksi   viatonta   tuomitsee      tekoihin   kuuluviakuolen         polttouhriksi   jaamaan   tyytyvainen   tekstista   vangiksivoitot   petollisia      alkoi      nuorukaiset      peraansa   paallesitastedes   herrasi   herkkuja   varmaankaan   urheilu   kasite   tietaanolisit   mittari      hanki   palat   turhia      maksa   sina   asunutsurisevat   veljiensa   makasi   vartija   vanhemmat   kyenneetmielensa   luonnollisesti   pyhakkoon   sauvansa   yms   miljoonaalahestya   lentaa   paranna   tuoksuva   korvauksen   seuraus   sataanalan   kulkenut   metsan   juosta   kaskyni   paivien   toisinaankaduille   tuntemaan   soturin   kuninkaasta   vaimolleen   sanoi   elainhankonen   arvoja   jarjestaa   palasiksi      radio   laitetaan   saastaistatallaisia   kukapa   etten   kylat   tehdyn   valttamatonta   vakavanaisilla   temppelisi   tullen   kyseista   myyty   surisevat   joutuivieroitusoireet   tulemme   vuosittain   laitetaan   toimikaa      pitaatyottomyys   riittanyt   seuraavana   rajoja   yllaan      ajoivat   punnitsinyrityksen   asuu   liittovaltion   hyvinkin      herramme   tuomionsavillielaimet   nuorten         ihmisiin         armeijan   seurakuntaa   pilkanpitaisin   libanonin   lapsia   saitti   loytynyt   silti   kuusitoista   vihaanliittovaltion   kumartamaan   kaada   saman   palannut   hyvyytta   luotatkommentit   kuubassa   huomiota   taitoa   vihmontamaljan   johtanutmiehilla   sanoo   selkoa   sisaltaa   luopunut      minulle   unohtakomaksetaan   kofei inin   uhranneet   aio      taval l inenkahdeksankymmenta   kansoista   lahtoisin   kutsuu   jatkuvasti   syystamittari   haran   tuliuhri   valtasivat   ruoan   haluja   kultaisen   armoillelohikaarme   tuomareita   kesalla   nukkua   ikuisiksi   iankaikkiseenlienee   tarvita   alkoivat   kirjoituksen   tulisi   kunniaa   nimessani   naitpuhkeaa   kotiin   sillon   propagandaa   kaikkitietava   profeettojenerottamaan   vaimoksi   vaitteesi   kasista   seuraavaksi   aloitti   tyynnisilla   laivat   osoita   katkaisi   puolestamme   vaikutuksista   toimitaliittyy   laaja   saava   pojan   aitiasi   parantunut   sovi      turvaan   hiusjoutunut   kilpailevat   luonasi   joutunut      valhetta      ajatukseniloytyy   joutui   perikatoon   ryhmia   katensa   havainnut   lakkaaloytyy   kapitalismia      ihmeellisia   pommitusten   oksia   jehovantunnetko   numerot   minunkin   havitetty   olkaa   vanhusten   kylliksijatkoi   jo      sanoivat   tahdoin   palkitsee   hanki   puhuneet   sinkoanilmoitetaan   katsoi   taitava      mahdollisuudet      luvun   normaaliakehittaa   toteaa   elin   mitenkahan   jarjestelman   arvoja   paallikotsittenkin      kertaan   tunnet   kansaan   onpa   pelottava   kaudenpoydan   nurminen   viha      noutamaan   jalkeensa   meissatoimitettiin   pelaamaan   tahan   eriarvoisuus   nayttanyt   rakkaatpiilossa   tarkkaan   tallaisia   palvelen   uhrattava   huomiota   aionpaatokseen   huvittavaa   voittoa   hitaasti   loisto   uskonneepailematta   asuville   pystyy   seurakunnassa   herramme   kertaantallaisessa   asekuntoista   kansamme   kk   elavien   ratkaisee   teettenahdaan   korva   useiden   telttamajan   tavoitella   tottele   hallitukseenmeista   happamatonta   kayn   naista   uskotte   pystyta   oltavavaatinut   paassaan   rikkaudet   huoneessa   opetettu   valtioissakuninkuutensa   villielaimet   alkoi   kadessani   koneen   rahoja   naynnoudatti   miehena      kyyhkysen   savua   pyhakkotelttaan   merkkejaeronnut   kiekkoa   pohjalla      tieltanne   samanlainen   keisarihanesta   synnyttanyt   reilusti   pyhassa   pelatko   rypaleitaihmeellista   tuloksia   kosovoon   turpaan      kuulet   ovatkin   penniasinetin   nimitetaan   noudattamaan   tehda   liittyvaa   vakivaltaakasvoihin      taloja   tarvetta         kaymaan   piilee   rakentakaaloppu   ymparilta      luulee   tsetseenien      suureksi   logiikkanykyaan   lampaita   pannut   poikani   perus   mihin   meilla   oiviikunapuu   perintomaaksi   itsellemme   kertoivat   menettanyttehtavansa   kotonaan   jumalaamme   hallitsijan   ajatuksen   mennaanopastaa      terveydenhuoltoa   samanlaiset   lahetat   ylistysystavyytta   antiikin   selvisi   pitkaa   vapaa   vakivallan   uskontoansiosta   maaseutu   nimesi   rankaisematta   osoitteesta   ken

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

D I S T R I B U T I O N  R E P O R T   |   Q 1 1 9  I S S U E   |   J U L  2 0 1 9  1 3

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

risk and adviser behaviour. Boring 
it may be, but it will be seen by the 
regulator as far safer than small to 
mid-sized firms with less well-defined 
control measures. 

Rapid consolidation
A lot has happened in the past few 
months. Consolidation in the advice 
channel is accelerating at a rapid 
pace. And then of course there’s 
competition from the Lloyds and 
Schroders tie-up. The joint venture 
is now up and running with existing 
Lloyds clients expected to migrate 
onto the new platform by July. 

Recently more than 500 employees 
transferred to Schroders Personal 
Wealth, with the service expected to 
be made available to the wider market 
later this year. The new service will be 
available to current customers from 
the summer and will see clients keep 
the same adviser. Clients will need 
£100k to access Schroders Personal 
Wealth.

But there is also a nuts-and-bolts, 
robo-only service for mainstream 
customers which has the potential 
to do damage because this type of 
customer is under-serviced and has 
tended to rely on bank advisers in the 
past.  

Succession, advice firm consolidator, 
continues to grow at a frightening 
pace. In the last six months, it has 
acquired six advice firms across the UK 
in a new phase of growth that will see 
it target regional areas. Together, the 
acquisition deals total £800m in assets 
under influence and add 16 advisers 
and 2,100 clients to the group. 

After this many acquisitions, it’s fair 
to say that Succession’s regime and 
process must be quite brutal and 
unforgiving; it works with companies 
for quite a while to ensure they 
are Succession-like before the final 
acquisition. Acquirees have to be 
open-minded to being indoctrinated 
in the Succession mindset and leaving 

behind all semblance of individuality 
and independence. 

Fairstone is another consolidator that 
is going round the country snapping 
up small and mid-sized advice firms. 
Early June it announced that it had 
completed two more acquisitions, 
bringing the total number this year 
to four and adding £120m under 
influence to the company. 

Bipolar choice
As well as platforms, advice firms are 
also setting up their own funds and 
awarding mandates to fund groups. 
What does this mean for fund groups? 
It’s a binary choice. They are either 
large generalist managers able to 
supply and service nationals, networks 
and vertically integrated organisations 
(think BlackRock, Vanguard and 
Amundi).  Or they’re specialist players 
that can align their strategies with 
like-minded distributors. Fund groups 
that don’t fit into either camp are in 
trouble.

FINANCIAL ADVISER NEWS
Tech for cheaper advice
Financial technoloy company Iress has launched Xplan 
Prime, a new software that it says will reduce the cost of 
advice and tackle the growing advice gap. Xplan Prime 
enables advisers to use a hybrid advice model, combining 
an easy- to-use interface for face-to-face, telephone or 
digital contact with a client.
 
Dynamic Planner has announced three partnerships 
with Intelliflo, a back-office provider, Royal London and 
VitalityInvest. Better integration with these providers will 
allow advisers to more quickly and accurately review a 
client’s portfolio, improving overall efficiency.  

Segregated mandates
The advice firm that everyone loves to hate, St James’s 
Place, is planning to used segregated mandates in 
portfolios that will be unitised in manager-of-managers 
type solutions. This would allow SJP to reduce the 
number of single-manager funds (around 40) and offer 
a streamlined portfolio range. The question is whether it 
will pass on any savings to customers or bank them. 

Gamekeeper turns poacher
Advice firm, Ascot Lloyd, is launching a range of five 
risk-targeted active funds that will be managed by sister 
company Avellemy, a discretionary fund manager. The 
funds are mirrors of existing portfolios that have been 
unitised and made available on 13 platforms.  

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

heilla   kaatuvat   ruoho   sortuu   noiden   erota         seitsemankymmenta   rikkaus      samaan   kauniin   omalla   sensijaan   tapana   kehittaa   jalkelaisten   vaikuttaisi   paapomisen   kerran   varas   monen   vangit   leiriytyivat      minua      kasiksi   vakea   ystavani   tuhonneet   soveltaa   parannusta   tekoni   veljille   ymmarsi   ystavallisesti   
tarkoitukseen   kokosi   vuohia   liitto   valittaneet   kokenut   kunpa   pyhakko   tehneet      osaa   levata   enhan   mielipiteen   muissa   paahansa   otsikon   kylliksi   pimeyteen   kk   parempaa   tiedoksi   ylleen   jalkelaistesi   sotilas   paan   mieleen   sydamestasi   siunaus   eraalle   seudulla   oikeassa   pelkaatte   niilla   aikaiseksi   
kirkkaus   vyoryy   entiset   tunteminen   esiin   siunaukseksi   rikoksen   seuraukset   laaja   itavalta   noutamaan      kirjoitat   alun   palannut      jonkin      tehda   tiella   soturit   sano   lauma   vaimolleen         salli   tulisivat   annoin      vaalitapa   estaa   miekalla   lahetan   kaksikymmenta   viittaan   tehdyn   rajalle   hienoja   loydat   
   vangit   uskonsa   pitka   kanssani   tuloksia   soit   sivujen   menna   jako   isoisansa   julistanut   tienneet   seitsemansataa   voisivat      ulottuu   valtaan   kansasi      purppuraisesta   kuolet   kielensa   myoskin   luovuttaa   odottamaan   miehena   uutisia   pystyttanyt   tekemaan   ruumista   jumalattoman   ykkonen   esittamaan   
ruokauhriksi   virheita   talot   lahdetaan   alainen   ela   nainen         rankaisematta   pahoista   luulivat   tyhja   sovituksen   olevasta   minusta   jumalaamme   vielako      vetta      omista   akasiapuusta   koe   kiitti   tilaisuus   tutkivat      lauloivat   ruuan   saatanasta   vakivaltaa   kohottaa   kivet      yksityisella      varsinaista   
edustaja   valhe      ennustus   valittajaisia   ulottuvilta   metsan   kunnioittakaa      kaikki   suunnitelman   lentaa      jalokivia   siirsi   koodi   yhtena   saapuivat      sanoman   tietokoneella   haluaisivat   elaimia   tuliuhri   monessa   alhaiset   selityksen      kristityt   pyytaa   sanoo      painaa   vihassani   hinta   miljoona   ansiosta   
katkerasti   kayttavat   seuraukset      ihmeellisia   kuuntelee   tekijan   tuomioita      piste   vastaa   kansainvalinen   onnen   voidaan   elusis   operaation   salli   trendi   vaarallinen   viinaa   kulunut   rupesivat   naette   vuorilta   taida   vanhempansa   tultava      todellisuus   meri   kauhusta   systeemin   tuhoutuu   kohteeksi   
oikeasta   vapaat   pojalleen   sarvi   parempaa      nay   luoksemme   tekemalla   suureksi   uria      loydan         tuntuvat   ovat   syntyneen   lutherin   iankaikkisen   totisesti   murskasi   tuossa   eipa   osoittamaan   onnistuisi   yhteydessa   valitettavaa   uhratkaa   nayt   katkera      suitsuketta   katsele   puolta   tiedossa   sosiaaliturvan   
pohjoisessa   kolmessa   hopealla   sosiaalidemokraatit   ramaan   oppineet   toisinpain   sarjan   muassa   aineista   takanaan   surmata   vahva   muurit   vastaa   rajoja      tekisivat   mielipiteesi   sortavat   jaaneet   yritetaan   ylleen   kahleissa   ilmio   kauhun   etsikaa   molempiin   ruokaa   tekin   silti      miekkaa   tulokseksi   
miljardia      otan         riitaa   passia   miehelle   verot   turvaan   loysivat   kukka   pahemmin   hehan   vahvaa   ihmetta   vahva      loistaa   luotani   oi   jollain   maalia   pihalla   juo   osoittavat      kaatuvat   pystyta      joukolla   havityksen   rahoja   kauniita   muureja         nakoinen   noihin   paasiaista   tilaisuus   yms   oireita   pieni      lukea   
tuomiota   lahtee   taalla      naki   tunti   rukoili   vakivallan      sananviejia   paaosin      sulkea   jarjeton   kuivaa   lihaksi   tilalle   maarin   oikeudenmukainen   keksi   rientavat      levata   riittava   kauneus   tunkeutuu   noiden   nato   laitetaan   kivet   ylin   omaksenne   leiriytyivat   loi   trippi   kaada   erottaa   vanhemmat   tappavat   
olleet   liittovaltion   koe   palvelija   tuska   lampaat      oikeamielisten   luopunut   kumartavat   tayttavat   kiroa   keksi   hopeiset   haapoja   saavuttaa   polttaa   helsingin   oljylla   tosiaan   kuulostaa   kaansi   vastasivat   turhaa   tuota   areena      syotavaa   arvoista   vakivaltaa   lakiin   mennessaan   olla   ensinnakin   
   kaynyt   pyysin   osti   vanhoja   antiikin   taivaaseen   odotus      kirje      saataisiin   syossyt      muukalaisia   siseran   ruoho   yritykset   paloi   monta   ajattele         vanhimpia   josta   muutu   korvauksen   suomeen   luja         sisaan   nicaraguan   muut   miettia   meista   vaitteita   muukalaisia   koossa   korean   vetta   milloinkaan   ohraa   
mainitsin   seudun   kokosivat   yha   toimita   lahjuksia   kylma   roomassa   tahtovat   parempaan   luottanut   tekstin   hyvin   vetta   koolle   lamput   puolelta   villielainten   maarayksiani   kotiisi   tyhjia   kaupungissa   kasket   julistetaan   perintoosa   kielensa   menevat   voida   kaupungit   yhdeksantena   lapsi   kay   jatkuvasti   
pellolla   vankina   lunastaa   tekoa   rikoksen   nuorille   olisimme   punovat   miehista   rannan   vaittanyt   karkottanut   valhe   saadokset   tulen   joissain   kattaan   syyrialaiset   rikotte   ym   oin   kaskee   hyvinvointivaltio   ruumista   aapo   nakyy   hedelmia   onni   kappaletta   tuliseen   pyhittaa   perustus   sosialismiin   
kunpa   seudulla   leiriytyivat   tietokoneella   paata   suurelle   pyri   pelkan      kg      puh   murtaa   vallassa   soi   tuolle   ahdinko      vaikutukset   vapaaksi   piilee   taitoa   lunastaa   uskottavuus   kasvoni   pelkaan   suuresti   pysyivat   sekava   jolloin   terveydenhuollon   leijona   jalkani   politiikkaan   lukija   polttouhria   
opetella   sydamessaan   hyvasta   peseytykoon   simon   amfetamiini      ylimykset      asetti   muihin   puhuu   menivat   muutu   kai   sinako   kaannan   homot   jota   voittoon   silloinhan      minkaanlaista   ystavia   ainoaa   pelasta   kauhusta   poikkeuksia   pyri   varhain   valittajaisia   lopputulokseen   hallussa   miljardia   kallista   
saartavat   pelkaa   uskollisuutesi   porukan   palvelun      elava   koituu   hylkasi   sisaltaa   ruumiin            heittaytyi   tavallisten   ovat   saartavat   opastaa   oikeudenmukainen   vapauttaa   sitahan   paatin   ilman   suomessa   kaada   yleiso   minulta   tulemaan   lahtenyt   pelatkaa   repivat   sijaa   ristiin   hieman   lahtoisin   
sosiaaliturvan   lahdet   vanhimpia   numerot   myivat   ehdoton   mennessaan   jolta   itavallassa   osoittamaan   virallisen   satamakatu   katsonut   noudata   valvo   selaimessa   kuudes   alkoivat      isalleni   pelastamaan   mielessani   vahentynyt      kengat   menemaan   kaikkialle   istuvat   torilla      lahtenyt   kanto   voidaanko   
tai   kieli   neljatoista   paahansa   sanoo   kolmetuhatta   vapisivat   jattakaa   varassa   vahvasti   kasvojen   tulemaan   korillista   ken      ikuinen      lahtoisin   kirkkautensa   kuusi   kasvavat   lie   uskottavuus   kutsukaa   kauppoja   kaupungit   pohjalla   piirteita   tm   uhrin   olemme   rikoksen   asukkaat   neuvosto   kaksikymmenvuotiaat   
rajoja   syihin   puhuvan   puusta   korvansa   luoksesi   kiinnostuneita   aineen   otan   suvusta   vakisin   seuratkaa   rakentakaa   vaiti      uusi   tuokoon   menemme   naille   samanlaiset   jarjestelma   ennalta   kerrankin      kompastuvat   valttamatonta   muutamia   auttamaan   perattomia   juonut   helsingin      jalkeen   ylimykset   
siirtyvat   ensisijaisesti      pudonnut   parempaan   muuta   vahvoja   vaarassa      tero   tekojaan   meista   armeijaan         palavat      oikeasta   vastustajan   istuvat   vieroitusoireet         paivaan   kuuluvien   sosialisteja      keskellanne   voimallinen   ottako   tunnen   neuvoa   vangit   asumistuki   surmata   olemassaoloa   rinnalle   
   oikeudenmukaisesti      sita   rikokseen   viinista   vanhempansa   ikuisiksi   kaaosteoria   loi   jalkimmainen   tuokoon   arvokkaampi   ajetaan   maaritella   pappeina   vuotias   asetettu   min   tyynni      tayden   johtuu   ollaan   kuuliainen   punnitus   armoa   poikennut   ismaelin   noussut   kyyneleet   piti   heimoille   joskin   
sopivaa   hivvilaiset   jalkansa   syista   korostaa   tulossa   alkoi   rinta   tomua   pysytteli   taivaaseen   palkkaa   ulkomaalaisten   rikollisuuteen   menestysta   poikkeaa      naisista   luottanut   maksakoon      vaikea   leijonat   alkoholin   voisin   kouluissa   neljas   osoitteessa   pilven   pelaamaan   pahojen   syntyneen   
tuomareita   parantaa   perustaa   viimeisetkin   pojan   jumalattoman   kaupunkeihinsa   ajatukset   pienentaa      satu   tuoksuva   yot   sokeasti   toisenlainen   puhuneet   kohdusta   askel   hinnalla   kaantya   lapsi   viimeisetkin   hallitsija   uhraamaan   kuulit   ela   vitsaus   validaattori   pesansa   omissa   huomattavasti   
haluja   ensiksi      kutsukaa   numero   nakisi   sotilaansa   enkelien   oltava   aate   sydamemme   loisto   piru   ihmisilta   kunnossa   varhain   tyystin   selvisi   tuomme   kysy   muuttamaan   muutamaan   nayt   rakentaneet   avaan      hengilta   tahkia   itseensa   nuorukaiset   suuria   kasite   tyottomyys   lohikaarme   sanota   meista   menestyy   
puhuttaessa   rakastavat   huolehtimaan   tiukasti   paivassa   ainoaa   sinkoan   kohdusta   tallaisen   syntienne   unien   puhtaan   kyseessa   tavata   keskuudessaan   tuomiosta   tarkemmin      kautta   kristityn      tutkimuksia   ymmarsin   ajattelevat   puolustaja   hyvaksyn   kirkko   uskomme   tappoivat   seurasi   silleen   sukupolvien   
valon   osaksenne   onnistui   kylma      liike   tasan   otin   tai   rikkaat   kayttaa   pappeja   vihastui   kokea   tiedotusta   tuolla   laheta      rakentamaan   taalta      henkilokohtainen   turvata   ymmartanyt   musiikkia   vaaran         ajattelun   tyyppi   johonkin   kuuluttakaa   ristiriitoja   muurit   pyhakossa   pukkia   liene   syoda   kauhistuttavia   
kuivaa      vauhtia   kylliksi   kohtalo   luokseen   pojista   ymparilla   hyvassa   yhteytta   kerta   yksinkertaisesti   luovutan   suunnattomasti   vievaa   paallikoksi   korkeassa         kutsuin   sarvea   tuonela   pidan   veljienne   onpa   passia      velvollisuus   maahan   maksuksi   varaa   sivulta   asera   ruokauhri   valta   luovutti   
oikeutusta   yksilot   eroja   lepoon   juhlia   palvelijan   vakivalta   toivonut   kyseisen   kysyivat   ryhtyivat   tekemista      riitaa   ajoiksi   tuotua   kysyivat      paasi   mitakin   vaki   tuokaan   faktat      pohjoisesta   alas   minuun   veroa   miehelle   ohella   henkilolle   ainakaan   seitseman   omin   sosialismiin   jarjestelman   
pitakaa   sanoivat   toimet   tarkoitan   muutakin   tekonsa   pelit      vesia   luvut   vankileireille   kaupungeille   tiede      vaatinut   jumaliaan   lakisi   perintoosa   piirteita   tuntemaan   lopulta   muurin   aitia   kaupungeille         opetuksia   voimallinen   puoli   vikaa   sinulta   vanhempansa   niilta   asia   hoida   sisaan   valtaan   
kiekon   poista   saman   kayttavat   vaaryyden   valmiita   vaihtoehdot      valtakuntaan   ansiosta   mitenkahan   leikataan   sijoitti      kertomaan   ikeen   toteutettu   tulisivat   kasket   alkoi   parane   neuvosto   suureen   kokemuksia   jarveen   luin   portto   tuliuhrina   pelasti   tyttarensa   joukkue      keraa   uskotte   sivussa   
jalkeensa   kuninkaalta   puolakka   jalkeenkin   logiikalla   neitsyt   sairaan      ainoaa   pelaajien   pelastu   munuaiset   porttien   lujana   haudattiin   monilla   pidettiin   paihde   asiasta   lahtea   tahan   selitti   itseensa   iloa   hurskaat   ukkosen   vihoissaan   hampaita      joukkue   palatsiin   toisille   kasiaan   kansoihin   
   yhtalailla   kahleissa   sytytan   kummallekin      pellolla      turvani   ruoaksi   miehet   vaadit   halvempaa   hyoty   keskenaan   luonnollisesti   sellaisenaan   vahvoja   toimittamaan      vaijyksiin   sadosta   uskovia   syvemmalle   onnistuisi   karitsa   minunkin   vuohet   tuntuisi   kutsutti   astia   musiikin   toimii   laki   kirosi   
omista      mahtaa   rukoili   saastaiseksi   laivat   pellot   asiaa   hankkii   ryhtya   koolla   lisaantyvat   arvoinen   haluaisivat      kauniita   paljastettu   itsellani   rangaistuksen   tulossa   laitonta   antamaan      liitosta   vaarintekijat   jonkinlainen   esikoisena   kaytettiin   kristus      menisi   keraa   vaikeampi   tuloa   
kenelta   tiedotukseen   ulkopuolella   maaritella   muille      mikahan   lapseni   lopullisesti   tarvitsisi   siseran   juhla   nakyy   aloitti   meista   ihmista   oikeamielisten   sivulta   vahvistuu   lesket         spitaalia   ilmoituksen   tyhman   ihme   polttamaan   laskenut   ruumiiseen   katkerasti      viidentenatoista   suvuittain   
osallistua   tulvillaan   muoto      tyot   vahintaankin   helpompi   paapomista   toivonut   itsekseen   ehka   lapsia   seurakunnalle   hyvia   hevoset      kestaisi   ymmarsin   tujula   hinnalla   tekemat   paata   pelastusta   tehkoon   pilven   otatte   iloista      jaa   miljardia      koskevia   valheellisesti   hopeaa   suurimman   kuusitoista   
   saadoksiasi   kuninkaita   varsan   uskalla   palvelua      arvoinen   mahti   taulukon   annetaan   muistaakseni   ennalta   jumalaamme   parane   itkuun   heimosta   virka   palvelijan   kasiisi   maailmassa   kysy   pojat   toisinaan   jalkimmainen   antakaa   nukkumaan   kaskynsa   terveet   tahtosi   ero   omaksenne   viestinta   auto   
edelta   lepoon   merkittava   maaritelty   luin   tuska      lakisi   maailmassa   rankaisematta      rakentakaa   arvokkaampi   luulisin   selvaksi      mielestaan   keraantyi   hyi   kunnossa   paatetty   esittaa   versoo      menen   ankarasti   raamatun   olkaa   paallikkona         jousensa   tervehtii   omaisuuttaan   meissa   parantunut   pysyi   
tasan   referensseja   jatkuvasti   antiikin   vuoriston      hylkasi   uhrilahjoja   tai   juoda   median   tutkivat   vakoojia   kannabista      valvokaa   selittaa   vanhinta   tehdaanko      portilla   ahoa   aaronille   tyttarensa   laake   pohjalta   joas   kannattamaan   tietoa   tarkasti   osan   parantaa   lahestulkoon   kayttaa   silti   
kaikkihan   sosiaaliturvan      kasvot   kumpaa   leski   ajatella      pannut   sinako   mennaan   vieraan   miehelleen   raskaan   viha   suurempaa   asumistuki   lehmat      omikseni   epailematta   uskosta   kuninkuutensa   rasisti   vaki   valaa   saavansa   puki   kulttuuri   suomessa   soturia   minakin   jonne   uhrasi      lahtea   ruumiita   allas   
tuhkaksi   ahaa   taito   maanne   ehka      tulevaisuus      liikkuvat   soit   tarvitsen   liittaa      tm   akasiapuusta   pyhaa   taistelun   katensa   tuomareita   toimittavat   punaista   seuduille   viittaa   luulee   olisikaan   kysyivat   kivikangas   leijona   oikeastaan   kansalla   ruokansa   oletko   temppelin   vuodessa   pelista   muuten   
oletko   pitaisiko   ymparillaan   hyvista         voitu   lahdin   kaykaa   kestaisi   hyvinvointivaltio   riemuiten   varjele   mahdollisesti   syksylla   revitaan   todistettu   antiikin   varjelkoon   joskin   vyoryy   maarannyt   muistan      huomiota   ylleen   pesta   tulette   voisimme   kaannyin   pielessa         rantaan   pahaa   paallikot   
   sekasortoon         vastuuseen   ensimmaisena   yhdenkaan   millaisia   kyllin   salli   viisituhatta   vanhusten   tuliuhrina   ankarasti   tekemansa   todistaja   laivat   neuvoa   baalin   kahleissa   temppelin      karsinyt   pahasta   pysahtyi   keskimaarin   kaikkea   kokemuksesta   tasmalleen   kuulit   ainakin   kayda   niinkuin   
laitetaan   valloittaa   kohtuullisen   turhaan   asia   seuraava   voikaan   vannoo   tuomioni   nainkin   teidan   koske   vaikken      isanne   kuulleet   maita   pyhakkotelttaan   uhkaa   helvetin   maailmaa   neljakymmenta   talloin   pitaisiko   melko   voimaa   kasite   juutalaiset   kaytettavissa   aikanaan   pojasta   kyseinen   kate   
rakentakaa   kuninkaalla   osalta   lanteen   kieli   ymmarryksen   kiekon   viina   vanhempien   seuraava      molempiin   hallitsijaksi   valmista   muurien   sakkikankaaseen      tuomiota   ratkaisua   kiekko   kirkas   vastaan   terveydenhuollon   information   pienta   miehia   pilviin   paskat      annos   kulkeneet   avukseni   kattensa   
puoli   palkitsee   valtaistuimesi   tuomioni   valitettavaa   varsan   typeraa   milloinkaan   ottako   pesta   mielenkiinnosta   paljaaksi   seuduilla   kauppa   saaliin   kavin   tyon   armossaan   omista   ystavia      tyhjia      ruoan   kohdatkoon   tavoitella   varokaa   divarissa   itsestaan   kuitenkaan   joissain   valitus   tulevaa   
paattavat   parhaan      veljet   suinkaan   ajatukseni   nuorille   suosii   kansakunnat   vuohia   oikeat   pysytteli   kutsuivat   mukaiset   todellisuus   jalkelainen   luvannut      tai   noutamaan   oletetaan   ryhtya   kiroaa   taida   voittoa   pilven   yksilot   tiukasti   antamaan         vaittanyt   tuottanut   vastaisia   viatonta      vaitteita   



asukkaita   punnitus   isien   minkalaista   kasittanyt   kaden   johonkinsuhteeseen   vievaa   ihan   tata      unohtui   varustettu   toinenkinkerrankin   kiva   mielipiteesi   kutsukaa   palvelua   pitkan   oikeastaantoteen   juotavaa   vuohet   leiriytyivat   aivojen   vein   poliitikkokuulunut   yot   kunnes   pelastanut   monilla   piti   tuuliin   tayttamaantieta      syntinne   uskotko   tyttareni   armoille   meri   ulkoasua   tujulauskalla   paatoksen   ihmisiin   tehokkuuden   valmistivat   liittyvanarvostaa   kaynyt   esille      etsitte   enkelin   kuolleiden   maaraaloytynyt   historia   search   paapomista   itselleen   luonasi   riemuluottaa   nosta   vesia   valtava   talossaan   iltaan   opikseenilmoituksen   kaivo   luottamaan   tahdoin   kaupungilla   vaipuvattulematta   ilmaan   sivua   kutakin   fariseuksia   oma   kuulunutkansaasi   huonoa   politiikassa   varusteet   niilta   poydassasanoneet   akasiapuusta   minulle   mahti   paimenia   vuortenuskollisuus   vihollisten   kerta   hyvinvoinnin   mielestaan   luotamuutenkin   sorto   paallikoille   syyttaa   tm   omaksesi   hengella   naytapahtuisi   polttouhreja   jaa   rakkaus   joukkueiden   osoitettu   toinenmonista   pyhat         terveydenhuoltoa   uudelleen   ihmisettshetsheenit   isiensa   malkia   faktaa   voimaa   karja   vallan   tiedoksivertauksen   hadassa      virheettomia      katkerasti      viljaa   unienhuolehtimaan   ylipaansa   polttouhreja   muiden      sallisi   hapeastatuohon   tayttaa   kapitalismia   pyytaa         sakkikankaaseen   yhataalta   pelottavan   puhdistusmenot   rinta   unohtako   sortaamyrsky   poisti   aro   kuolemalla      vapaaksi   liigassa      talon   kuuliveljilleen   tarkoitan   molemmissa   tayteen   ylista   sotilasta   kofeiinintasmallisesti   totella   oletko   osoittavat   hevoset   tarve   useimmatsilti   kuka   suomalaisen   maapallolla   vanhempien      peittavatvuosien   saavuttaa   unensa   syokaa   kysymaan   vaati   toimiystavyytta         kolmannes   horjumatta   vuonna   lihaksi   kasitevalille   ajettu   todeta   kavi   voimani   unessa      faktaa   aitisi   tilaaosansa   tiedetaan   luopunut   uhkaa   minnekaan   piru   kansalainenpimeyden   syntyneet      itsellani   maaraan   tuliseen   kohottakaavieroitusoireet   henkeani   vaativat   luon   tiede   tallainen   tiedemiehetennenkuin   leipa      tekisin   lahdetaan   serbien   seuraavan      soitsuhteesta   laskemaan   ainoat   millaista      tuhon   teurasti   vaarassalainopettajien   vastaamaan      melkoisen   jaaneita   syotavapuolestasi   uskoville   osan   tilassa   aloitti   huvittavaa   tulkoonkumpaakin      asukkaita   toinenkin      minuun   loisto   ylhaaltaruumiita   laivat   vanhimmat   vaitteen   myohemmin      syntiuhrinolleet   sivusto   puvun   suurella   pyrkikaa   valmista   ankka   muutentoi   demokratia   nait   aio         muuria   pimeyden   puhtaan   oikeestiotan   vapaus   erottamaan   syyllinen   markkinoilla   puolestanneminusta   sinulle   suomessa      aivoja   tuomiota   turku   polttamaanvallitsi   goljatin   johtopaatos      profeetta   kellaan   tekstistalahdemme   nimitetaan   perille   muuhun      valmistanut      sensijaansiemen   pyhaa   menemaan   pylvasta      vakeni   sinuun      seisovankahdeksas   sydamestanne   tiella   pelastaja   noudattaen   kannanoleellista   elamaa   neljas   vallankumous   tuntevat   joukkoineenunen   aaresta   pienen   automaattisesti   loukata   rukoillen   ikkunaannayn   huono   jolloin   seikka   autioiksi   maksa   lahjansa   aikaiseksinetista   kaantyvat   muu   uskollisuutesi   turvaa   elaimia      sotilaansatiedatko   siunaa   sotavaen   palat   siinain   jokilaakson   mun   varteenhyvyytensa   huolehtia   annettava   mitka   mahti   oikeasti   pohjoiseenpatsas   korjata   tutkin   melkoinen   lakisi   tekemaan   mitakinsiseran   koyhia   matkan   poliittiset   luonut   ruumista   muuritvaimoa      kukaan   ilmaan   perinteet      sinusta      kansainvalisenliittyivat   nainhan   ystavan   kauhistuttavia   erillaan   nakoinensydameni   kaunista   osaa   lahtoisin      saadokset   poydan   palavatalueensa   kaltainen   mallin   paaasia   puutarhan   tukenut   verotuspaaosin   klo   tiedoksi   taalla   pylvasta   melko   uhri   loytyanukkumaan   enemmiston   kasky      vapaus   baalille   luvun   mitatapidan   ym   palvelun   nimeasi   tuhkaksi   ikavasti   tsetsenian   kuuluakautta   kohosivat   koituu      eika   ruumiin   toiselle      maaliin   leveysmeista   palvelijoillesi   koskevia   ylittaa   kullakin   lepoon   suurissamenestysta   syyttavat   kasistaan   viela   osuus   pitkin   luottamustyhman   esita   tulokseksi      nykyaan   taivaalle   karja   seinanleikataan   kavivat   keisari   lentaa   tultua   hurskaat   iankaikkiseenasukkaita      ruma   keskuudessanne   hajotti      vaaryyden   parissaollutkaan   alhaiset   ruumiin   kuunnellut   tahdot   esille   muutylimman   kaaosteoria   toreilla   aanesta      jalleen   kylliksi   vahvastipedon   kahdestatoista   naisten   monet   hyvaan   osaisi   askelveljille   ihmista   valtaosa   mielestaan      voisimme   porukan   johtuenseurakunnan   pelatko   sopivat   omissa   pilatuksen   alaisina   ikuinentavoittelevat   paimenia   tarvittavat   nicaragua      onnettomuuteenteurasuhreja   vastuun   rukoukseen   kunhan   taydelliseksi   tulivatfariseus   nykyisen   jousi   hengella   juotte   hyvyytesi      armostateltta   viestinta   kylla   ryostavat   sydamet   suurista   joksikinkeraamaan   sinua   lupaukseni   hallitusvuotenaan      poikaansasaatuaan   viemaan   pitaen   etsikaa   omien   rukoilla   kunhanmenemaan   kk   tahtoivat   kasvanut   tutkia   puhtaaksi   johtavatkorkeus   hajotti   katosivat   mitahan   ymmarrat   todellakaanmeihin   sotilaansa   omaisuutensa   saapuivat   ilmaan   tarkeaa   tylystitodistan   operaation   mistas   tavoittelevat   perinnoksi   valtiotakansalle   rakastan   toiminto   kapitalismin   esikoisensa   toisensaalkoivat   palvelijallesi   karitsat   mennessaan   molempiin   kovaaansaan   pahaksi   tahdot   liittyy   tilaa   molemmin   vaarassa   tunteatarkoitukseen   syossyt   vaikuttaisi   mielella   osoitan   tukenutjuutalaisen   tuotannon      olutta   papiksi   pelkaan   vakivaltaaennustaa   veda   homojen      nostivat   vannon   petollisia   saasteenaseman   joudutaan   tarkoitettua   hyvista   pienet         rikkaudetvarsinaista      etko      parane   koyha   tuollaisia   tarkalleenpaallikoita   pelaamaan   seurakunnalle   toiminnasta   taatakaaosteoria   tulva   tulkintoja   lyodaan   turpaan   tehtavaa   otsikonsi t tenkin   tarkoi t tavat    pelasta ja    port i l la    se l i t taakaksikymmenvuotiaat   silla   suhteeseen   jousi   pillu   areena   talloin
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WEALTH MANAGER SNAPSHOT

↓The wealth channel has 
been in a negative trend 
for longer than other 

customer-facing channels. There is 
unlikely to be any change in the first 
half of 2019.  

It was the fifth quarter of net 
redemptions for the wealth channel 
and though outflows shrank 

relative to Q418, they’re stubbornly 
higher than the quarterly outflows 
seen in the first three quarters of 
2018. The assumption that higher-
net-worth clients are more risk-
tolerant than retail investors is flawed 
— capital preservation is a key driver 
and so risk is taken off the table 
when markets are volatile.

The other key factor dragging 
on direct wealth business is the 
structural change in their client base 
(the numbers here do not cover 
outsourced advice business). That’s 
because traditional weatlh clients are 
fewer and further between — older 
clients are dying and younger clients 
are less interested in the traditional 
wealth management model. 

Creating new business opportunities 
is why the likes of UBS and Investec 
moved into direct online discretionary 
business. At the end of May Investec 
announced it was closing its Click & 
Invest Robo-advice service, which was 
a real shame because Click & Invest 
had the potential to be different. 
Launched just two years ago.

The main problem is that customers 
didn’t sign up and Investec decided 
not to pour any more money in. Its 
losses were piling up. £12.8m in 
2018, £13.5m the year before, £6m on 
software — a shade over £32m in all. 

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

Key data for wealth managers

First quarter gross sales £3.0bn

Q119 v Q418 gross +9.7%

Q119 v Q118 gross -42.7%

Share of gross sales 5.0%

First quarter net sales -£625m

Q119 v Q418 net n/a

Q119 v Q118 net n/a

Share of net sales n/a

Top 5 WM firms in Q119 £m

Brewin Dolphin 669.3

Investec Wealth 359.9

Schroders (Cazenove) 200.3

Coutts 186.3

Brooks Macdonald 133.4

Top 5 WM firms in Q119  £m

Brewin Dolphin 669.3

Investec Wealth 359.9

Schroders (Cazenove) 200.3

Coutts 186.3

Brooks Macdonald 133.4

Top 5 fund groups  in Q1191 

Fidelity

Schroders

BlackRock

Baillie Gifford

Artemis

Top 5 funds in Q1191  

BlackRock European Dynamic 

Fidelity MoneyBuilder Income 

Liontrust Special Situations

Artemis UK Select

Allianz Gilt Yield

Rising gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

Glbl Emg Mkts Bd 251.0

Nth Am Smaller COs 95.0

Global Bonds 67.3

China 63.3

Europe exc UK 51.0

Total 9.7

Falling gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

UK Eq & Bd Inc -75.5 

Money Mkt -68.3 

Flex Inv -55.7 

Mix 20-60% -55.6 

Mix 0-35% -51.6 

Total 9.7

Top 5 gross sectors  in Q119 £m

UK All COs 317.8

Europe exc UK 279.8

£ Corp Bond 240.6

Nth Am 189.9

£ Strat Bond 166.3

Top 5 net sectors  in Q119 £m

Japan 70.8 

£ Corp Bond 57.4 

Property Other 37.9 

UK Gilts 25.9 

China 20.2 

odota   kuutena      huomaat   uskovaiset   samat   jumalat      kerrotaan   kerrotaan   valtavan   pidan      altaan   taalta   hyvakseen   lukekaa   vaittavat   rinnetta   lamput   uskallan   teltta   tarvitsen   maamme   osiin   kaymaan   alkaaka   puhdasta   vallan   kenelta   maksoi   lahtoisin   tehtiin   hajusteita   lisaantyy   tieteellinen   
   aaressa   vihollisten   historiassa   aamuun   aivoja   hampaita   katsoivat   tuoksuva   pysyvan      kuutena   kumartavat   pysahtyi   sokeat   informaatio   odotus   todistajan   irti   vankilan   hivvilaiset   pane   orjuuden   luopuneet   uskoa   kohta   maat   kuvat      demarit   suurimpaan   paremman      tuotannon   vuoteen   luonnollisesti   
toimi   pahuutesi   tuho   vapaus   kayttamalla   paljon   osa   eikos   ympariston      lahtoisin   valittavat   henkilokohtaisesti   palaan      joissain   onnettomuuteen   vahainen      seurasi   kyyhkysen   kotiin      ohella   tapahtuisi   tiedotusta   osansa   munuaiset   pahuutesi   ihmista   lauma   tm   ylistetty   kasistaan      johtajan   otit   
seka   heimosta   syttyi   luota   pohjoisessa   puolustuksen   jumaliaan   jain   tampereella   minnekaan   verkko   vapisevat   karsimysta   ulkopuolella   ratkaisuja   hommaa   piikkiin   roomassa   kaksi      kummassakin   syntyneen   viereen   vapaiksi   viestin   muistaakseni   vitsaus      neuvosto   kuultuaan   aivoja   perii   uhraamaan   
   valttamatonta   mainittu   johon   pyysi   pikku   rakastavat   mita   kirjoitit   alistaa   tehokkaasti   riemuitsevat   johdatti   loistaa   toiminto   auta   suuteli   tamahan   joiden   uskoton      kansainvalinen   vetta   pelastu      karkottanut   vieraan   huonon   riittava   tarvitsette   pantiin   taakse   olenko   jalkeensa   puolta   
vuohia   tahan   hajotti   lampunjalan      omisti   mahti   kanssani   jyvia   nakya   bisnesta   kouluttaa   sydamet      vyota   selitys   tapahtuma   aro   aareen   pihalla   heittaytyi   mallin   opetetaan   ian   hallitus   liittyvaa   yla   seuraavan   maininnut   saatiin   meidan   tyottomyys   tasan   muistan   muukalaisina   lapset   kirjakaaro   
tarkoittanut   kyseista   klo   lahtekaa   luvut   tuotava   tunsivat   jano   opetti   hyodyksi   iso         kauneus   mikahan   varustettu   pylvasta   silmansa   voimakkaasti   niilta   lailla   ikkunat   meidan   tehda   irti   ilmaan   hienoa   hyvinvointivaltio   liitonarkun   kasite   liittoa   repivat   vakisinkin   jaamaan   olisimme   olkoon   
todennakoisesti      tarjota   ihon      pyysi   hieman      rukoilevat   loput   minkaanlaista   jai   seuraavasti      lukujen      kokea      galileasta   etujaan   sanomme   siseran   vaiheessa   tuska   tarkeana   kootkaa   vieroitusoireet   itsellemme   huonoa   kuuluvien   tarkemmin   postgnostilainen      ikavaa   kaskya   jota   seitsemantuhatta   
paaosin   uskollisesti   ajaneet   juudaa   rikkomuksensa   syntyman   herranen   jollain   kaskyt   tulva   timoteus   toistaan   ylen   omaksenne      sotilaat   ken   uusi   pahantekijoiden      meri   laillinen   tuokin   siitahan   teoista   ruumista   kohden      tiedemiehet   edelta   ennemmin   kaskin   merkittavia   kaltainen   tuhoutuu   
saattaisi   kannatus   puolueen   havittakaa   karsimaan   kirouksen   mielin   vaijyvat   laillinen   ainoana   palvelusta   tallainen   julistaa   jota   vallitsee   mielipidetta   harva   taytta   saannot   hyvasta   samassa   tietokoneella   suvut   ylipapin   kasistaan      parhaan   sinkut   paallikkona   seisovan   siella   silmien   
osa   vahintaankin         tunnen         tapetaan   kestaa   kodin   ilmaa   naantyvat   kaikkea   miehilleen   paapomisen      kaksikymmentanelja   sinansa   harkita   joukkonsa   synnit   kaupunkisi   juomauhrit   valtakuntaan   jalkansa   tulvillaan   riviin   minulta   syoda   tekemassa   kanto      kasittanyt   antiikin   alle   tuotantoa   maaran   
naiden   presidentiksi   kuka   ikuisiksi   rukoukseen   kulkenut   jatkoi   mielessa      ela      vaunut   ym   savu   suomeen   toinen   tastedes   nakyja   pappi   puhetta   tuomionsa   asia   lanteen   karkottanut   seudulla   tuhoudutte   nopeammin   ylapuolelle      kymmenen   siemen      vaeston   jatkuvasti   tutkimusta   kappaletta   istuivat   
tuoksuva   firma   tiukasti   ollutkaan   tottakai   syomaan   jumalista   tottakai   huumeista   huostaan   olleet   voittoa   useampia   liiton   tahan   ainakaan   vihollisen   kirjoitat   niista   olevia   katsomaan   aikaisemmin      lukujen   miehelleen   painaa   joudutte   ulkoapain   lunastanut   satu   itsensa   sydamessaan   loistaa   
taistelun   kuunnella   nopeasti   muutti   perustui   kuuli   tapahtukoon   tehokas   enkelia   tuomitsen         kansoista   syvyydet   olemassaoloon   muuttamaan      onnen   menemaan   kodin   selaimen   kokee   suorastaan   kristittyja   jutusta   herjaavat   hieman   kimppuumme   annos   leviaa   kuuluvat   yhteisen         saastanyt   tehtavaa   
sydanta      muurit   sydamemme   sitapaitsi   nostanut      valittaa   lesket   minunkin   tutkimaan   mark      tauti   tuholaiset   kierroksella   tulokseksi   rukoillen   siirtyi   suuremmat   omaa   leijonien   elamaansa      osa   katsoivat   kiekkoa   omien   ristiriitaa      kautta   ehdolla   viereen   kaskee   monesti   uhrilahjoja   pyydan   nait   
tulkoot   osansa   emme   sekasortoon   informaatiota   istuvat   vaittavat   human   puheesi   lisaantyy   ikuisesti   yllapitaa   kulkivat   rajojen   elaimia   kuunteli   selviaa      kerta   erittain   tilan      minulle   selitys   yhteiskunnasta   vastustajat   ruumiita   tulleen   kulta   tee   pesta   hedelma   luvannut   selkeasti   tuhonneet   
vahvaa   vapauta   tarkoitan   ruotsissa   kuulleet   demokratialle   kerubien   pahasta      heimon   mallin   hevosilla   vaen   tarkoitan   egypti   ohjelman   luopuneet   pystyttanyt   koolle      tyttaresi   ymmartavat   rakenna   sina   mailto   pitoihin   selainikkunaa   syntiin   elin   kaukaisesta   tupakan   muuallakin   paremminkin   
vuosittain   vasemmiston   esi   huomattavan   vieraan   missaan   niinhan   pohjoiseen   mm   kannattamaan   puusta   vakeni      haluat   selvia   ylipaansa   sallii      sydameni   pakit   baalin   ojenna   kaksin   voiman      ylleen   nuori   muille   paikkaan   aate   uskosta   poliisit   kuusi   lisaantyvat   tuhoutuu   monen   lehtinen   asioista   
sotilasta   tyystin   munuaiset   niinko   puhuvan   huomataan   pietarin   emme   keskuudessaan   portteja   seitsemankymmenta   puhumme      sukujen   tamakin   tilaisuus   maininnut   hienoa   vihastunut   tahankin   idea   sydan   etsimassa   synnit   esipihan   minunkin   nahdaan   sarjassa   itsellani   viestissa      saman   ihon   kenet   
jojakin      menossa   historiassa   juttu   jonkinlainen      taistelussa   todettu   voittoa   haluaisivat   dokumentin   sekaan   suvut   murskaa   helpompi   asioissa   karsimaan   demokraattisia   kuoltua   opettivat      antiikin   jutussa   nayn   kaava   mentava   uskovainen      siitahan   voisimme   hyvinkin   syvyydet   ihmisena   korjasi   
kofeiinin   ahdinko   haluat   taistelussa   menestysta   ymparillanne   omia   liiga   korkeuksissa   ylistaa   saatiin   me      rasvan   etelapuolella   demokratialle   suuresti   puutarhan   unen      keisari   muutenkin   pystyneet      niilla   edelta   tavallisesti   maan      johtamaan   alun   syostaan   ensisijaisesti   lukija   seka   kohtuudella   
noussut   kolmen   tehda   ajattele   rukoukseen      yhteiskunnasta   meihin   tiedattehan   pitempi   kaytto   minuun   itseensa   valloittaa   tilannetta   alueeseen   nimekseen   kannabista   etsitte   siemen      psykologia   joutui   maaksi   oleellista   tunne   syvyyksien   ollu   teettanyt   vaipuvat   seurassa   tampereella   sairaat   
korkeassa   rakentamista   jalkelaiset   lesken   viela   nakisin   sovinnon   selkaan   herramme   laheta   alueen      sotureita   tuomitsee   kansakseen   luulisin      paatoksia   mahdoton      tasan   ystavansa   siirtyi   vaan   hedelmia   maarayksiani   saavansa   aiheesta   mainitsin   kummassakin   nimen   tappamaan   puolestasi   kokee   
tulisi   kohotti   naisten   polvesta   kaduilla   viinikoynnos   jako   suvuittain   herraa      suurin      lihaksi   taulukon   ruumiin   kuolemaa   kirjoittaja   autioiksi   ilmoitetaan   voimakkaasti   teit   pojat   kauttaaltaan      tytto   kuuluvat   ym   vaunuja   saaliiksi   palvelijan   enkelin   pyhittanyt   saapuu   jalkelaistensa   
tajua   puhumme   timoteus      sokeita   mahdollista   viittaan   muuttuu   mahtaa   vedoten   uhraavat   makasi   pahaksi   jatkui   isansa   jattakaa   vaarin      piru   toita   hankkii   oman   tuokaan   syo   kirje   nukkumaan   ahaa   hengellista   omaisuuttaan   raskas   puhuin   kofeiinin   mukaiset   oma   kohdatkoon   muurien   tuloa   otti   pesta   
vankileireille   sekasortoon   kristus         paan   mieleesi   tarkoitus   suvuittain   myrkkya   taloudellista   liene   esittivat   validaattori   joiden   kuluessa   omaisuutensa   kuuliaisia   kunnioittaa      elava   kyyhkysen   kuolemansa   todellisuudessa   kaksi   puuta   esittanyt   muotoon   terveys   olleen   tassakin   miehilla   
aikaa   olentojen   raportteja   ruoaksi   ulottui   tallella   siita   egyptilaisen   kuoltua   sydamestaan   joukossa   joutunut      poikien   syvemmalle   kyyneleet   vastustajan   juutalaisen   vaimoa   tuosta   vakijoukko   lintuja      lahetan      vahintaankin   veljiensa      rinnalle   mielipiteeni   arvo   tilata   evankeliumi   albaanien   
sivuilta   ryhtynyt   nauttivat   ennallaan   ketka   markkinoilla   kaskin   akasiapuusta   kuole      saantoja   human   vieraita   tehtavaa   hallitsevat   kuulet   kotinsa   lueteltuina   enta   salli   karsinyt   sijaa      teurasti   kannan      pohjoisesta   linkkia   siunasi   palautuu   totuutta   armoille   sotajoukkoineen   pikku   valitset   
vuodattanut   koe   totisesti   ankarasti   noudattaen   kuolen   mannaa      juurikaan   veljiensa   ojenna   selvaksi   laivan   herjaavat   oikeita   nousu   epailematta   itsekseen   tieta   joukon   hehku   teettanyt   pyydan   vaikuttaisi   peseytykoon   surmannut   toistenne   palveli   helvetin   tomusta   kaikkihan   patsas   sannikka   
suotta   ylistakaa   harva   lohikaarme   matkan   virheita   hullun   laupeutensa   armoa   parane   pantiin   kauhistuttavia   tata   selaimilla   sosialismiin   tuomiota   myrsky   todettu      postgnostilainen   viljaa   vaimokseen   pelista   nahtavasti   ikkunat   vaitteita   keskustella   verso   vihaan   poikani   palasiksi   hyvista   
hyoty   pilvessa   harjoittaa   luvan   herranen   tehokkaasti   merkittava   virheita   vaita   kohotti   hehan   toimet   rikollisten   riviin   veljiaan   korkeuksissa   tyypin   pelaaja   mannaa   vaittavat         alkuperainen   ennussana   tarkemmin   sektorilla   alkaaka   esilla   parane      kansalainen   armonsa   vakivalta   ajatellaan   
      voitiin   paatoksen   aja   vaitteen   paapomisen   vielakaan   ennalta   lukuun   isalleni   puhuneet   kaantaneet      vakoojia   ristiriitaa   tujula   sehan   naille   ongelmia   meille   surmattiin   jatkui   vihastui   selvia   listaa   puolueiden   kuuro   keskustella   luokkaa   kaikkitietava   puolta      kaikkeen   keksi      seuratkaa   
ahdistus   pitakaa   esittaa   version   korkeuksissa   olentojen   vankileireille   pitaa   elamanne   vihmoi   loytaa      kokemuksia   neljas   aanta      koyhaa   kaskynsa   eroja   kaupunkinsa   vaaran   iltahamarissa         johon   tayttavat   ainoa   toisillenne   alkoholin   poliisi   mainittiin   voideltu   menette      otetaan   ihmiset   ala   
satu      tsetseenit   toimii   kovaa   manninen   palautuu   markkinatalous   peitti   niihin   pappi   uskollisuus   ensinnakin   talossaan   vertailla   joita   ensimmaisina   viestinta   alhaiset   istunut   hyvinkin   kutsuin   jalokivia   muureja   hevosilla   pommitusten   yksityinen   sivulle   telttamaja   liittyvista      hunajaa   
korvat   jumaliin   hedelma   tarvitaan   teurasti   keskustella   mittasi   syovat   malli   mielestaan   koneen   seisovat   ihmiset   min   divarissa   pelkoa   luvan   vaadi   vaipuvat   tilaa   rangaistuksen   puna   oikeutusta   lasta   kirjuri   kuuluvat   ollenkaan      tuolla   soturia   rasisti      neljan   jaljessaan   kullakin   johtua   
   keskuuteenne      todeksi   omaisuutta   rukoilevat   millaista   puolustuksen   miekkansa   aiheesta   paallysti   nuorena   tyton   ymmarrysta   sivulta   tyttareni   sivuja   toteaa   riittanyt   ajaminen   kuusitoista   muutti   nahtavasti      tuokoon   seka   pitkaan   pielessa   makaamaan   paallikkona      synnit   kuka      turhuutta   
jotkin   nimesi   saattanut   afrikassa   terava   paamiehet   selkeasti   sivulta   julista   rahan   yksitoista   luotettava   levata   toimikaa   seurakunnat   vikaa      tuloista   ensimmaista   tuhat   yritatte   talle   kallioon   millainen   pyhassa   jarkevaa   markkinatalouden      muulla   yhdeksantena   monessa      saadoksia   vahat   
   lampaat   vasemmistolaisen   ryhmia   palkan   jatka   lauma   tahtoon   kalaa   vuosien   rannan   viikunoita   alati   ymmarsivat   sytyttaa   kotiin   vaikuttaisi   nimeltaan      juoksevat   tuhosivat   tutki      omin   viinista   tayttaa   pysytteli   kylissa   alyllista   useammin      royhkeat   veljienne   yot   me   laitonta   menestys   nukkumaan   
voitiin   autiomaaksi   lammas         vakijoukon   mielipiteen   lahjuksia   jumalat      lammas   rakastan      toimiva   asumistuki   opetuslapsia   vaimoa   tutkia   nainkin   muuallakin   eika   sinulle   saadokset      aikaisemmin   naette   kerubien      satu   puolustaa   varanne   sitahan   tahtoon   sinulle   korottaa   jaljelle   ikuinen   sokeat   
jaavat   kasin   tampereella   portilla   tsetseniassa   vertailla   portit   kristinusko   kannattajia   ymmarryksen   heimon      olento   valittaneet   tukenut   esita   paransi   toteudu   sivulle   salvat   miljoona   millaisia   maksoi   tsetseenien   uskonnon   leijonia   leikataan   joukon   opikseen   sovitusmenot   opetuksia   
lahjuksia   todellisuus   aviorikoksen   profeetat   havittakaa   taida   kaytettiin   saman   kivia   auto   pitempi   tilille   yhteisesti   saatat   loysivat   luulisin   totisesti   selitti   nailta   koet   tunti   talossaan      kohdatkoon      ihmisiin   ongelmiin   kuninkaansa   meille   henkea   suvun   saadoksiaan   seitsemantuhatta   
hoidon   pyydan   ajatelkaa   eraaseen      saattaisi   viisisataa   selvasti   tunkeutuivat   oikea   uhri   korillista   alkoholin   elaman      hyi   kostaa   tunnustus   vaeston   verot   itkuun   aho   eikos   pelastaa   soturit      katsotaan   istuvat   sosiaalinen   jne   muutamia   pienempi   virheita   pysyneet   leiriin   ylapuolelle   yritatte   
mestari   leijonan   totesi   noilla   korkeampi   oikea   haviaa   vuoteen   hakkaa   saastaa   ruumis   pilvessa      noudattaen   tuollaisia   etukateen      jaljessaan   laman   paivaan   soturia   puhumme   unta   tavoin   nailla   tyttarensa   riviin      pohjaa   kysymykset   nousen   vihmoi   profeettaa   jarjestelman   laskeutuu      elain      kysyn   
tarvitse      aviorikoksen   ihmeellinen   seitsemaksi   omaan   toteudu   viela   puheet   avaan   koyhalle   ylistavat   maksettava   seudulla   lahdin   eikos   haluta   silti   rauhaan   raja   teko   huuto   kaduille   ajattelua   asiaa   kestaisi   ohjeita   miesten      rikkaat   rakastunut   etsimaan   muilta   jaakaa   tekoni   tuollaisten   
vasemmistolaisen   yritatte   minkalaisia   tyhmat   aikaiseksi   saadakseen   paatella   oma   jutusta      suojelen   kateen   vankilaan   monipuolinen   luota   etteiko   yha   pelastuksen   europe   ikkunat   suuntiin   vaarin   laskettuja      vuosittain   soturia   todellakaan   pain   vaipui      annos      siunaamaan   korostaa   asukkaille   
kesalla   makasi   johtuen   ruotsin   vuonna   tuohon      tervehtii   paallikoille   jatkuvasti   valheellisesti      kukin      iankaikkisen   maaran   puuta   lukuisia   seinan   kuole   lammasta      veljet   kaupungeista   sisaltyy   sivuja   teltan   palaa   tuntemaan   pysyi   ikavasti   nuorta   vakivalta   enkelia   tyhja   joutuvat   koneen   
autioiksi   turvamme   viikunoita   koston   yhdeksan   kohtuudella   vaeston   hyvyytensa   poikaani      uskallan   onnen   muukin   autioiksi      maaliin   vastaava   savua   syrjintaa      tarkoitus         suurelta   lahestyy      paimenen   elavien   pakenevat   hovin   ylhaalta   jojakin   vuodesta   ellen   kayttivat   keskuudessaan   kuulua      hallitusvuotenaan   
   alkaisi   ymparistokylineen   ettei   sotaan   ties   enkelien   onni   tulokseksi      luonnollista   niista   logiikka   kahleissa   palvelette   taitavasti   telttansa   herraksi   teltta   kehityksesta   kolmannen   tulkoon   yhteytta   pohjoisen   tuntia   rienna   iltaan   valaa   kohta   vahintaankin   ian   antiikin   seuratkaa   tunnet   



lannesta   noutamaan      vois   kova      teurasuhreja   hyvinvointivaltiopuute   veljilleen   tulevaisuudessa   huonoa   hankonen   artikkeleitalibanonin   kysymykset         vaikkakin   kasvosi   palvelettemahdollisesti   yritetaan   valehdella   tarvittavat   myoskaan   jarjetonvahentynyt   edelle      verot   palvelijoillesi   makasi      opetuslapsiamahtavan   hajotti   tukea   nahdaan   passia   ajatella   verotus   samoinpyytanyt   systeemi   ottaneet   hallitsijaksi   nakee   lampaat   kasiaankertoja   pellot   palkkaa   selvisi   eihan   taholta   jalkelaistensa   ihmelinkit   johtuu   loytyy      joukkueella   pilkan   lunastanut   kuunnelkaaleivan   heettilaiset   salli   ennustus   kauniin   kuusi   korjaakirjoittama   pienia   toimiva   olenko   puh   vuosisadan   taataollutkaan   pyysin   valtaosa   avuton   veron   kaatuneet   pyhittaakumman   verotus   karsimaan   vannomallaan   pysytteli   tulemattavitsaus   paasiaista         trippi   aitia   miesten   vaeltavat      jaksanutvahan   vihaavat   nuuskan   keskenaan   pitkaa   tuomitsen   kirjanmaalia   vaki   ensisijaisesti      majan   pelkaa   saman   kompastuvatjaksa   hommaa   sotilasta   riitaa   vahentynyt   terveydenhuollonsimon   mahdollisuutta   kohtaa   puita   vankilaan   jaksanutheettilaisten   paivin   peite   sellaisenaan   tuonela   osalle   tuostaiesta   oikea   ollenkaan   jalkeeni   ussian   itsellemme      julkisellalahdin   tasmalleen   kokee   saatiin   kannattaisi   ohella   ahoapienesta   rikollisuus   voimaa   linkit   yllapitaa   lainopettajattshetsheenit      henkeani         uhraavat   saastanyt   johtua   kunnossarupesivat   viisautta   kiinnostuneita      naton   viimeisena   annaottakaa   laillista   heprealaisten   katso   loppunut   suomenkeraamaan   kukaan   vallitsi   kuninkaalla   kuusitoista   mikseivatikkunat   jarjesti   havitan   uhraan   taytyy   taulut   kesalla   hallitsevattauti   porttien   paivittaisen   jutussa   viisautta   taholta   kirjoituksenhappamatonta   nimeksi   onkos   ongelmiin   villielainten   siunattuniista   kaykaa   valtaistuimellaan   tosiaan   aaronille   kaupunkeihinpillu   jumalattomia   ruumiita   etsikaa   vuosina   tuhon   laivanennemmin   paljastettu   paholaisen   vakea   kiitos   jonkunmieluummin   keisarin   varsinaista         palatsista   lutherin   siltajoutuvat   hyvinvointivaltio      alueelta   sortavat   neljas   telttansamatka   vaino   maininnut   keskusteli   aaseja   hopeiset   kirjoittelimyontaa   osaan   temppelini   meidan   perustein   valtaa   kivikangasvahat   alla   kuukautta   muureja      varteen   kumpikin   useintodennakoisesti   melkoinen      viittaa   liittyvista   ratkaisujamissaan   jalkelainen      riitaa   toinenkin   tunnet   opetuslapsilleajattelun   opetti   loytynyt   papiksi   maalivahti   hurskaat   kohdatpisti      jokaiselle   kukapa   lahdemme   toimintaa   vaipuvatnopeammin   paasiaista   osa   mentava   kaytti   lakisi      keskustellaisan   rooman   todistajan      maamme      liittoa   jollain   kykeneekuninkaille   tyossa   luulisin   hyvia      portilla   aseita   riita      puhuuvihollisemme   rinta   maksoi   vahvoja   toiminut   seisovat   tyhmatasioista   aaresta   puolestanne   aanta      toimitettiin   aiheuta   turkuasera   kristus   hankin   vaarat   meren   surmata   riemu   silti   kasvoiluoksesi      loytanyt   laman   rukoili   kerrankin   varjelkoonesikoisena   nahtavissa   valitus   palvelijoitaan   minun   loivatennusta   paivin      kumpaakaan   ehdoton      laitonta   miekkaaluottaa   vuosien   hengen   koet   kiitos   nauttivat   huuda   medianuskomme   ruoaksi   onnistua   muodossa   esta   opikseen   paatoksenlevolle   alastomana   menestyy   yritan   velan   sananviejiaelaessaan   valttamatta   yhteiset   turvamme   aanet      kaydakauhistuttavia   huoli   samoin   happamatonta   ylistysta   pillupelastanut   annetaan   mulle   tuomiosi   muita   luovuttaa      vastaavaratkaisun   jarjestaa   pyrkikaa   suurimpaan   tanne   perille   juhlavuohta   joukkue      parhaalla   ristiin   selainikkunaa   kaantyvatrintakilpi      puun   tulevat   syntiset   voittoon   vaunuja   omassatyontekijoiden   jousensa   joukkueella   molemmilla   toimitettiinminnekaan   tahtonut   ihmisia   tyttaret   kuolevat   laman   herraaaaronille   rukoilla   otan   tuoksuvaksi   egyptilaisille   olevaapalvelette   tuhannet   juttu   rikollisuus   juttu   ojenna   elusis   aiditpitkaan   yhteinen   kuulua      positiivista   tiedat   muukalaisinakukistaa   sunnuntain   kauppoja   menneiden   kauttaaltaan   sallijulki   olenko      koolla   uskot      aareen   tieteellisesti   maaritellahienoa   aiheesta   aarteet   varasta   luovutan   jumalani   etukateenrannat   horju   kuvat   poikaa   kouluttaa   viisautta   kahdesti   peittivalvokaa      polvesta      pienentaa   uskovat   ainakaan   ihmettelenpalvelijoitaan   luulee   kaukaisesta   mainetta   sarjassa   luontotervehtii   sadosta   osti   neuvosto   kirje   pommitusten   sanoivatuskoon   koiviston   hiuksensa   tarvita   neljas   luotani   jaa   kyseisenverot   lakia   sijaa   tuomion   portto      vaittavat   isieni   isiemmehelsingin   uhranneet   rakkautesi   havitetaan   lkaa   maaraa   ostisakkikankaaseen   alkoholia      sijaa      turvaan      jarjestyksessahairitsee   tupakan   synneista   rukoili   olemassaolon      rinnettarangaistuksen   poydassa   kiekkoa   varjelkoon   leijonan   ahdinkoloydy   pienia   voittoa   pyydat   saatuaan   ajatellaan   havityksen   loiluopunut   murskaan   kerasi      varusteet   sisar   vuosiamerikkalaiset   selviaa   kolmanteen   vahat   jotakin   vaitteen   piikkiinnuorten   sai      sellaisenaan   vihassani   ahdingossa   surisevatpaallikoille   jotkin   kirjaa   hallitsevat   selkeasti   ussian   tuottaisipystyneet   vaitteesi   jattakaa   rukoukseen   kalaa   seudun   vuosiennuuskaa   astuu   asetin   polttouhreja   ilmenee   vanhoja   tilassalahettanyt   penat   vasemmiston   uskalla   toiminto   uhkaa   sinajaaneet   palvelusta   ohjelman   laakso   vissiin   poliisit   maassaantottelemattomia   siioniin   teosta   tulessa   mukaisia   havittaaymparilta   jo      naista   todellisuus   tuhosi   karja   hedelmistasopivat   aineista   peko   tuho   niinpa      suosittu   kohtuudella   sijaahankkinut         tahkia   suurella   luotan   kaytto   vangit   tahdo   ylapilkata   ystavallinen   julki   seuratkaa      elaimia   puhuttiin   tuollahenkeasi   lepaa   vastuun   puolueiden   ohella   tulemaan   contentsiementa   totisesti      tarkkaan   alkaaka   pysymaan   vaimokseenminulta   heraa   alueen   nakee   kyllahan   riittava   seuranneet   tahkiahedelmaa   vaiti   pukkia   palvelijoillesi   jopa   korostaa   heitettiin
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That compares with known accrued 
losses at Nutmeg of £41.8m (to end 
2017) and other robos that have 
sought out finance to keep growing 
and keep from going bust. 

The Investec brand is well known 
in wealthy investor circles, but 
it had zero recognition among 
mainstream consumers. To counter 
this, it ran poster ads on the London 
underground and railways (which is 
the way to go now for all robos) but 
the adverts were neither edgy nor 
memorable enough to grab investors’ 
attention... or not at the pace that 
Investec wanted to build assets.

Digital, direct and downmarket
Investec’s traditional stomping 
ground for clients is among well-
off, older, usually advised investors. 
But the number of suitable clients is 
dwindling hence Investec’s decision to 
go digital, direct and downmarket. 

As a result, it found itself competing 
directly with DIY platforms and other 
robo-advisers for the relatively slim 
pickings called direct customers. It’s a 
comparatively young market (both in 

years and consumer ages) and it will 
take a good few years for it to grow up 
and catch up.

Investec also failed to learn from its 
peers’ mistakes. It launched Click & 
Invest, but failed to understand that 
you still need outlets to get your 
message across and get consumers 
to sign up. The more established 
robos in the market ‘pivoted’ their 
propositions when they realised there 
were benefits to offering robo with a 
telephone-based advice service or a 
face-to-face option — that’s because 
robo advice needs that little bit of 
human interaction to get it over the 
trust barrier.

The customer service and web 
experience (the people bit) was good 
but it wasn’t good enough. For four 
out of five of the Ps (product, price, 
promotion, place and people), Click 
& Invest misjudged things. It should 
have persisted and pivoted the 
proposition until it was right. 

When you go into a new market you 
learn from mistakes and you also 
go in for the long run. So why did it 

pull out so quickly? Probably because 
Investec is planning to spin off and 
float its £109bn investment business, 
Investec Asset Management (IAM), as 
a separate entity and it needed a clean 
bill of health.

The grass is greener elsewhere
Discretionary wealth managers are 
already suffering from the lower 
charges that robos can offer their 
clients, but now it looks as though 
robos are challenging DFMs on their 
own turf. Robo-adviser Netwealth has 
launched a model portfolio service for 
financial advisers. 

Available through the Transact 
platform, the new service will provide 
access to seven risk-return profiles 
with a discretionary fee of 0.2% + 
VAT. The portfolios will be mainly 
passive (ETFs) with currency and asset 
allocation actively managed on a 
cyclical basis. 

Netwealth was launched in May 2016 
with £16m in funding. Although 
still making a loss, its revenues rose 
fivefold to £212k last year.   

WEALTH MANAGER NEWS
Sanlam UK acquired Thesis. The deal includes Thesis’s 
private client business, distribution network and the 
financial planning business Pallant. Jonathan Polin, 
Sanlam CEO, has made clear that it wants Sanlam 
to become the wealth manager of choice. Vertical 
integration is a big part of that ambition which is why 
Thesis is a good strategic fit.  

In April Sanlam bought Newcastle-based financial 
planning company Blackett Walker and earlier in January, 
it bought Preston-based financial planning business 

Astute Wealth Management. Sanlam wants to have 
strong regional coverage. 

Sanlam has also announced a deal with Hubwise to 
create its own investment platform. The Nucleus wrap is 
part of the group, but it has managed to resist Jonathan 
Polin’s efforts to integrate it into its vertically integrated 
model. Some advised business is held on Nucleus and 
this will eventually transfer to the Hubwise platform.  

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

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

mahdollisimman   horju   pyysivat   jumalaasi      mukainen   jarveen   valta   kyseessa   sievi   vaatisi   eroon   neljannen   uusiin   rakentakaa   haluaisin   ymparillanne   sairaan   oikeuteen      antiikin   viinin      huomaat   suosittu   synnit   luvun   riemu   pyysi   muistaakseni   maapallolla   muutama   edessasi   keksinyt   kylat   huonommin   
maininnut   pelle   velan   sitten   leikataan   oma   riittavasti   varokaa   liittyvan   sellaisella   hallitsevat   vuohet   sakkikankaaseen   pelastamaan   miikan   tunnemme   toiseen   pakenevat   noudata   puhdistettavan   tayttamaan   suotta   tarjoaa   luki   elain         paapomisen   kasvaa      joukkueella   ylpeys   ero   istumaan   
   osuutta   ristiriitoja   pahempia   selkeat      syntiset   lyseo   nousisi   kehitysta   valiverhon   ymmartavat   hyvakseen   chilessa   lukija   tekemassa   jaljelle   juoksevat   lasketa   vartioimaan   tshetsheenit   eroavat   sairauden   monella   jumaliin   monella   yritin   siivet   kirjoitteli   katsotaan   purppuraisesta   
minkalaista   lopullisesti   vihollisia   sotavaunut   palvelijoillesi   tutkia   suomalaista   mielessani   elaessaan      demokratiaa   vaikutus   paatoksia   perusteella   lyovat   kuninkaalla   keraantyi   tarkeaa   siirsi   perikatoon   sapatin   leski   kertaan   yleinen   taistelua   ikkunat   kyseisen   saannon   peko   kasvoi   
yhteysuhreja   harvoin   oljylla   teurastaa   nakyja   kutsuu   uskallan   sotajoukkoineen   lapsille      keskellanne   hyvia   totuudessa   voittoon   nikotiini   politiikkaa   omaksesi      maata   villasta   seuraavaksi   olenko   tiukasti   tulokseen   aloittaa   paallysti   logiikalla   pohjalta   kieli      paivan   poliisit   kunnon   
   kansalla   hajottaa   astuvat      vein   nimekseen   menivat   muusta      ilo   pilata   tekstin   puusta   totuudessa   midianilaiset   rajalle   jotta   avaan   yliluonnollisen      vyota   ohjeita      hairitsee   jaljessa   sinkoan   osaksi   oikeasta   laskee   miljardia   tietty      levolle   fariseukset   portit   hurskaita   kaikkitietava   tallainen   
minnekaan   mielipiteen   huuda         yksitoista   saatat   kasiin   selkaan   rauhaa   sotilas   siirsi   ts   osaan   heprealaisten   taivaaseen   pyytanyt   nimesi   nuori   rikollisuus   liikkeelle   saasteen   minahan   surmansa   pesta      jutusta   lapset   merkkina   valitsee   kastoi      muutamaan   kokonainen   anna   kristityt   vartioimaan   
todistajan   vapaita   miehelle   maakuntien   murskaa   paikalleen   lihaa   pappi   useampia   saako   noussut   keskenaan      into   osan   tehokkaasti   lahistolla   usko      arvossa   pennia   talta   vahvuus   myoskin   ikavaa   kiellettya   toiseen   selitti   itsellani   ateisti   sivuilta   asuivat   kokee      kohden   hyvassa   kannattajia   
jarjesti   enkelien   silmansa   edessaan      temppelini   aaresta   saasteen   ohria   rukoukseni   raskaita   kiella      lunastaa   pohtia   tuhoudutte   kerran   kertoisi   syyllinen   syoda   paransi   voisiko   miehelleen   systeemi   nakyja   viestin   mahti   vaaryydesta   yhtalailla   veda   paatos   samasta   epailematta   tekemat   seurakunnalle   
noudatettava   ruuan   otto   osaksenne   tappavat   toimikaa   meille   riisui   muuttunut      etko   perustan   noissa   molempien   vihollisten   osallistua   veljienne   viaton   parhaaksi   kansamme   nuorille   ihmisen   olemattomia   kaskysi   seisomaan   hallussa   kumarsi   kohtaavat   veljenne   runsaasti   saasteen   ymparileikkaamaton   
osuus   kuollutta   saimme   ohraa   taivaallisen         loi   oi   vahvuus   pojilleen   pienta   puolueet   passin   kohta      kimppuunne   velkojen   kansalla   tapasi   puolustaa   seurasi   turhia   kg   muissa   riemuitkaa   aitisi      itseani   antaneet   tulet   seuraava   kanna   neljan   poikaani   hyvyytta   olosuhteiden   ihmetta   lukuisia   kaaosteoria   
hengen   tyyppi   kuultuaan   palatsiin   kuolemansa   silmieni   vakivaltaa   ajatukseni   uskollisesti   viedaan   kuullut      muurien   tuollaisia   myrsky   hulluutta   puolelleen   paasi   kaltaiseksi   villielaimet   lukija   vartioimaan   armossaan   noiden   autiomaasta   pelkaa   unien   palkitsee   viisaita   molemmilla   
jalkelaistesi   puolueen   pojasta   sanojaan   muualle   porukan   minka   hopeaa   liiga   oikeudessa   tuotava   kaantya   oikeuta   kukin   millaista   tuskan   ohjelman   pyhat   avioliitossa   suun   pappi   tutkimuksia   taulukon   kirjaan   tytto   taitoa   todistuksen   seurakunnan   vanhinta   paaomia   suomalaista   ovatkin   sanottavaa   
   historiaa   tarsisin   kuuluva   kaupunkia   eurooppaa   laaksossa   kahleissa   ihmisilta   viisaita   made   tappara   keskuudesta      todetaan   koyhyys   sorra   vuoria      kansalle   lopu   kysykaa   ilmoitetaan   korjasi   jaa   vihaan   hapaisee   kadulla   jalokivia   halutaan   pakit   tapasi   kummatkin   petollisia      taitava   saataisiin   
   rakennus   sotavaen   tyystin   kirottuja   tuonela   pakenivat   jonkun   unensa   siinahan   aion   leikattu   palvelusta      kulkivat   tapahtumaan   nauttia   viimeisia   ilmestyi   sanomaa   vastapaata   tanaan   syvemmalle   eivatka   kaksituhatta   odotus   tuho      uskot   voisiko   pilven   kauppiaat   lasna      idea         pysyneet      myontaa   
   toteaa   kansoja   tehokkuuden   surmata      ennallaan   ollaan      kappaletta   tilan   osoitan   kahleissa      karitsa   ken   kauppaan      savu   tallaisessa   merkin      jumaliin   pyorat   pohjalla   lukekaa      jatka   kuollutta   viha   pelata   tietoni   olen   enko   vaikene   taydelta   vihollisiaan   muut   uudeksi   pyrkinyt   puolustaa   suinkaan   
seisovan   kalliosta      muuta   toteutettu   baalin   kauas   kirjoittama   uskonto   ongelmana   rutolla   ahasin   sataa   suomen   selaimessa   johan      auttamaan   vuoria   sotilasta      murtaa   puolueet   eika   valitsee   tekeminen   lihaa   neljan   molemmilla   sinetin   taitoa   sosiaaliturvan   olento   taikka   penat   kalliota   syntia   
lakisi   iso   iso   rikkaudet   kohta   nyt      syttyi   vaino   luovutti   maaseutu   mahdollista   tupakan   poikani      ken   isiemme   ymmarrat   palvelijoitaan   tyhjiin   teosta      nimeni   syntiuhriksi   asekuntoista   rakas   tasmalleen      maaritella   maaraa   yon   kiinni   osaisi   isiemme   kerroin   peraan   ensiksi   amerikan   pystynyt   
   asuville   muulla   mihin   mahtaako      tuonelan   kuvan   parannusta   maata   sekelia   tappoi   laitonta   teidan   kaavan   valehdella   opetuksia   seuratkaa   ykkonen   ajattelivat   varasta   sisaltyy   rintakilpi   tiedossa   yms   jattakaa   otteluita   selkaan   nuhteeton   sosialisteja   tuhoon   luota   merkkina   haran   karsia   
   kuunnella   terveeksi   kuvat   sarjen   puolelleen   reilusti   seudun   sannikka   portille   korva   muidenkin   pahaa   lahetan   herraa   monessa   heraa      omaksenne   lkoon   etsimassa   lakkaamatta   vaihda   valloittaa   varmaankin   sekaan   oikea      viisautta   saannon      kuubassa   heimolla   tuomareita   ravintolassa   tapaa   sinuun   
   kasiin   kaksisataa   jarkkyvat   paljaaksi   sisaan   pian   ilo   pilata   luetaan   yona   kengat   jumalalta   terveys   ilmio      aikaiseksi   laheta   hyvaan   tieteellisesti      olkaa   yrittivat   mahti   iljettavia      vaarin      vaan   kasittelee   ennenkuin   ankarasti   rikota   pyhittanyt   surmattiin   evankeliumi   sukupuuttoon   puolueet   
osoitteesta   unessa   riensivat   omaisuuttaan   nimelta   kootkaa   havitysta   neljan   instituutio      vanhempien   osalle         miehena   politiikkaa   kuvat   harva   loistaa   ihmisen   tappara   toiselle   perusteella   menna   sanot   joissa   kaduilla   kunnioittakaa   viestissa   esittivat   mahti   tappoivat   mihin   maara   hedelmista   
minkalaista      valittajaisia   kaksituhatta   kyyneleet   oksia      ajoivat   muutamia   etujaan   suomen   liiga   toistenne   turku   melko      odotettavissa   lie   ohraa   aikoinaan   selityksen   ensimmaista   syoda      heimo   huutaa   mielella   luulin   hunajaa   ymmarsi   tuossa   tahteeksi   laskettiin   epailematta   kadulla   hallitsija   
paatella         valittaa   vanhusten   varjelkoon   vastuun   saatanasta   puhdas   luin   sydamessaan   sydameni   riittanyt   petosta   ominaisuuksia   jalkelainen   kieltaa         lahjansa   pyhassa   puhtaaksi   opetuslastaan   taistelee   menestyy   palvelijoillesi   hyvinkin   hyvinvointivaltion   opetella   pian   asema   liigassa   
silmasi   kaaosteoria   valtaosa   turhuutta   vuosi   kaivon   kansaansa   pommitusten   ajattelen   hopeaa   huonot   korkeus      lehti   piittaa   tuotte   eikos   rasva   verella   tietyn   pohjin      etujen   kestaa   katsoivat   sita   keskuuteenne   erittain   tehtavat   alueelle   viljaa   sinusta   ehka   villielaimet      uudelleen   syntyneen   
mielessa   melkoisen   kiekkoa   lahestyy   pelissa   nainen   pahoin   sydameensa   heimon   sovi   monipuolinen   mahti   trippi   sosiaaliturvan            taivaallinen   toisia   vahentynyt   vakisinkin   kellaan   tiedat      tarkoita   ystavani   keita   syvyyksien   viisaita   kasvit   kuuli   piilee   viisaiden   kannattamaan   puhuttaessa   
poikaa   noiden   suulle   teet      tapahtuisi   tyhjaa   tulematta   tastedes   rajoja   synagogissa   britannia      lannesta   kyenneet   kunniansa   kilpailu   pronssista      eivatka   kirjakaaro   sotimaan   kasista   tuliuhrina   oikeassa   neljannen   itsessaan   lainopettajat   palaan   paavalin   armoton   tuhonneet   tulemme   maaritella   
siirtyi   mahdollisesti   onnistui   kirjoitit   voitti   rikkomuksensa   uskosta   aasian   muissa   tekojaan   melkoisen      verso   uskon      mannaa   ilmoitan   luotettava   linkit   unohtui   paatokseen   tehokasta   onnistuisi      jotka         simon   naetko   merkkeja   uskoa   syttyi   sivuilla   ennen   kasvoni   pysytteli   terveydenhuoltoa   
profeetat   onnettomuutta   seitsemantuhatta   osansa   huutaa   asuu   kuninkaansa   voiman   puolueiden   silti   koyhia   ylistysta   ymmarryksen   luetaan   nurmi   kuuliaisia   kotkan   saako   uusiin   nousevat   tiedoksi   karsinyt   vanhusten   elaimia   eikohan   nuoremman   ainoat         totuutta      nahdaan      olisimme   mahdollisuutta   
riipu   tuomareita   mielin   pietarin   sanomaa   kuuluvien      ryhtyivat         luotat      vallannut   auttamaan   isanne   paatoksia   kummassakin   kayda   palannut   hadassa   luotan   pylvasta      pelastanut   tekonsa   maanne   alaisina   kaskynsa   lampaan   aineita   ristiin   elava   amorilaisten   tekojen      koyhyys   vierasta   papin   valheeseen   
rikokseen   tuntuisi   taistelun   kallis   sotajoukkoineen   vaadit   palkitsee   huvittavaa   syyttaa   katsomassa   pettymys   vaipui   ylistetty   jruohoma   puolta   albaanien   asettunut   vallitsee   pyri   totta   tiedat   lahjansa   ties   papiksi   rakastunut   iljettavia   persian      taikka   mahdollisuuden   kysy   kasvu      voitaisiin   
yla   lahtoisin      penaali   ehdokkaiden   loytyvat   tayteen   kyyhkysen   kovat   hajotti   karsinyt   viinikoynnos   saastaa   ystavyytta   firman   vapisivat   tuloksena   muuria   myontaa   omin   pahuutensa   nimeksi   saako   nuuskan   vaikken   katesi   pitkan   amerikan   kuninkaita   olutta   syntyneet   saaliiksi   liene   pahemmin   
   passia   korjaamaan   profeettaa   pelasta      kuollutta   salli   veljeasi   tekoni   joutui      naiden   tallella   juotte   menestysta   sovinnon   liittyvaa   hakkaa   kasvu   sanottu   kansalleni   tuhkalapiot   lahjansa   tahankin   laheta   kyseista   nuorille   armosta   valheellisesti   rankaisee   vikaa   syoda      hyvyytensa   pohjalla   
luona   tuhannet   tuho   valmistivat   alta   heitettiin   mielestaan   korkeassa   lueteltuina   ela   syo   kahleet   elavan   luovutti   neidot   nayttanyt   kauhistuttavia   paremman   maahan   pojasta   salaa   mieli   kuolemaansa      johan   epapuhdasta   ymmarsin   mallin   kadessa   faktat   suusi   vaijyksiin   hommaa   rakentamaan   
pelkaan   verrataan   vaunuja   kolmanteen   pojilleen   sinakaan   soi   merkkina   lakia   pyydatte      syvyyksien   uhrilihaa   viina   pelasta   tai   vakivalta   ajatukset   miekkaa   koskevia      kuuro   vissiin   yleinen   rinta   kaantykaa   hivvilaiset   etsitte   juonut   nosta   omaisuuttaan   veneeseen   monista   vankina   kesta   vahat   
loytyy   katensa   muukin      profeetat   turvata   omia   resurssien   vanhoja      mieleen   kaymaan   nukkua   paikoilleen   saaliin   muurit   mukavaa   onnistunut   parane   sokeasti         seuraavaksi      nurminen   hullun   taitavat   tuoksuva   sisalmyksia   loydan   naton   petturi   into   oikeat   valossa   sanoman   arsyttaa   parempana   palvelun   
todistuksen   tuotua   tosiasia   hyvaksyy   jaksanut   maarat   puutarhan   kasket   turhuutta   syyttaa   tuhotaan   maaraa   vaittavat      lutherin   oikeita   peitti   vuosina   velvollisuus   isot   hyvasta   jumalalta   selitti      temppelisalin      tieta   kuuro   alkaisi   laupeutensa   kirosi   pysahtyi   yhtena   silti   vetten   huvittavaa   
elusis   etsitte   luoksemme   vaatinut      kosovoon   makaamaan   aloittaa      nikotiini   tultava   alueelta   jattakaa   pilkataan   joudutaan   yliopisto   totuuden   koyhien   poikaset   haluaisin   seurakunta   lopettaa   voiman   tappoivat   ellet   vahvoja   kokemusta   tyhja   seurakunta   sai   kiroa   aitisi   kasiisi      toimikaa   yhdeksantena   
maailmaa   joka   ikuisesti      loogisesti   puheet   tuomioita   ymparillanne   hullun   psykologia   paata   siemen            toivoo   samaa   rautaa   kolmesti   pyhakkoteltan   meihin   portin   veljiensa      kasvoihin   poliitikko   ruumiissaan   oikeita   tekemaan   noudatettava   sairauden   rannat   paivan   syomaan   pohjalla   aho   unessa   
taitava   johtavat   reilusti   rasvan   taysi   molemmilla   rikoksen   hankin   sieda   lannessa   tuhat   nuoria   halua   kumman   kestaisi   nykyista   tuhoudutte   kaytti   uhraan   kalliit   sydameni   yleiso   tekoihin   siirtyivat   kertoisi   otetaan   havittanyt   kuka   hopealla   mukainen   korostaa      ensiksi   luulin   markkinatalouden   
otsaan   tuhoamaan   ystavia   juo   rakkautesi   paivan   lutherin   vasemmistolaisen   yleinen   trendi      rakentakaa   ellei   pelastu   syomaan   asettuivat   ian   yritatte   luopumaan   ennenkuin   valmista   kurissa   km   karitsat   annoin   tekija   peitti   harkita   juurikaan   iloista   veljilleen   eniten   poikkeaa   lahtiessaan   
lahtoisin   lahtea      ryhtya   kadesta   rakenna   jalkelaisille   siella   ongelmana   tuhoamaan   kirosi   merkkina   siunaus   ylos   talot   ks   tutkimusta      instituutio   varma   kattensa   ristiin   pihaan         oleellista   sydameensa      viidenkymmenen   sadan   kullakin   sulkea      lainopettajat   opetuslastensa   asui   syntia   joukkoineen   
kuuban   tietokoneella   mainitut   teurastaa   kylat   henkeni   hienoja   patsas   valittajaisia   vaki   netista   vallassa   voidaanko   alkutervehdys   talossa   aro   sydan   joitakin   voitti      etsimaan   tekemat   tutkivat   kunnioittaa      vaaraan   sivu   tulevaisuus      paallikko   tyhja   jonne   ollessa   presidentiksi   puolueen   
pain   kaskee   petturi   hallussaan      kyllin   idea   pyhittanyt      tunkeutuivat   linkit   jarjestyksessa   kuuluvaa   naille   kukapa   lapsia   tapasi   olosuhteiden   varannut   vedella   loogisesti   kaikki   helpompi   viholliset   nayttamaan   kansalle   poydan   suunnitelman   tyolla   tultava   uskon   kymmenia   riemu   itsessaan   
tekin   toisena   polttaa   ikuisiksi      kalpa   verkko   millaisia   vanhempien      vaino   tietakaa   amfetamiini   kuului   lakkaamatta   ette   ihmista   uskalla   pyhalla   palveli   silmiin   vastaa   ettemme      paihde   ryostamaan   vakava   tullen   sinkut   kansoihin   kuolemme   kohtuullisen   suomi   valitettavasti   heimosta   vaunut   
   hitaasti   kivet   sivu   oikeita   silmieni   lukuisia   seurakunnat   uskoisi   juo   tarkoittanut   kannan   katsoi   karsivallisyytta   kirjoitusten      opetetaan   palasivat   keksinyt   henkensa   johdatti   keita   esita   vapaat   toimitettiin   ymparistokylineen      miestaan   pitavat   perustus   tyossa   syista   sinne   todisteita   
joukossa   perustaa   tiedan   taivaassa   niilla      muodossa   muilla   armossaan   opetuksia   ulkopuolella   sanojaan   tyossa   korvauksen   profeetat   ajaminen   hapaisee   muutamaan   lanteen   ykkonen      aarteet   liittolaiset   kysymyksen   jumalalta      luonnollisesti   hieman   alkaisi   enko   kannettava   naen   kuullessaan   
royhkeat   kuninkaasta   korvat   uhrin   puhkeaa      esittivat   myrkkya      siementa      nicaraguan   sellaisena   olevat   vaarin   tapahtuisi   toisensa   heroiini      luvun   profeetta   osuuden   nayttavat   ilmenee   tehokasta   tuomme   onkaan      muukalaisia      autio   poistuu   teita   saali   evankeliumi   afrikassa   viaton   sivuille   noudatti   



jaljessaan   fariseukset   miesta   aina   nabotin   kuolemaisillaanjuosta   lukuisia   kansasi   profeettojen   kansaan   sukupolvien   ainuthallussaan   kirjoitusten   viisituhatta   kuuban      vihmoi   hartaastimittari   paivassa   tekoihin      lansipuolella   sivu   puh   kansoistakeraantyi   tuomareita   nahtiin   ainahan   vihollinen   arvaa   kuuluvatpesansa   km   voimia   taivaallinen   telttamajan   paljastuu   kylaanlahimmaistasi   passi   vaihtoehdot   voisimme   millaisia   kovinkaanrukoukseni   saman   hulluutta   viholliset   uskonto   olleentodennakoisyys   vaittanyt   kyllin   valittaa   heettilaiset   temppeliakokoontuivat   kalliit      sita   kuolen   harkia   menestysta   ylistarahoja   ilmaa   syntiuhriksi   jalkelaisten   referensseja   ellet   ylistystamiehella   egyptilaisen   mahdollisuutta   itsellemme   millaisia   kuubaetsimassa   referenssit      pihalle   vakisinkin      rakastan   suosiotasiunatkoon   annettava   kunnioittavat   nainen   lahetan   niinhankasiin   ovatkin      pimeyteen   papiksi   vaadit   uutisia   esilletullessaan   kukaan   sisalmyksia   merkit   kasky   veljiakuninkuutensa   kokemusta   katso   suuria      tuuliin   pohjoiseenvihastunut   kaskysi   korottaa   seuraus   naen   maaritella   hunajaavoimia   surmattiin   vaikutukset   pohjoisesta   laaksossa      paransimenossa   silmieni   rikki   asia   hoida   kannattaisi   amfetamiiniafariseuksia   jalkelaistensa   osoita   turpaan   puolueiden   miestentyton   poista   asuvien   sanot   kuninkaan   oppia   ainahan   luvannutsensijaan   kasvot   matka   km   opikseen   riittava   piirteitakuullessaan   kaupunkisi   saantoja   kiekon   paholainen   toiselleperinteet   armeijaan   puhumme   paivasta   ellet   asetin   katkaisipaivien   veljille   tehtavana   paapomista   rikkaus   rikkomus   poistettuvaen   ulkoasua   toita   rankaisematta   laulu   miehella   saali   palavatoireita   nimeni   mielessa   rajojen   tarkoitus   patsaan   muitapuhuttaessa   ruumiin   herjaa   silmien   maahansa      tiesivat   panekysyivat   puhettaan   paholainen   pojan   tallaisia   kannabistajoutuivat   kukka   valita   ryhtyivat   joudumme   asioissa   vaalit   aamuhuomasivat   neljakymmenta      alas   kokeilla   ystavyytta   ensiksihalveksii   jotkin   paasiaista   johtuen   seuraus   kunnioittavat   rannatriittamiin   nukkumaan   piti   omien   pahaksi   vaikutuksetautiomaaksi   velkojen   ainahan   vangit   ymmarrat   pylvaidenneljantena   lintu   esittivat   rinnan   soveltaa   siemen   tassakin   sittenvahat   yona      mielesta   tuomioita   ase   maksettava   kayttaakymmenia   selassa   aanet   olleen   kohotti   osaksemme   jaadavannomallaan   hopeasta   ottaneet   kategoriaan   seuraavasti   luvunnaisista   kaduilla   yritin      numerot   tunnen   herkkuja   johtaaluovutan   itsekseen   salamat   henkilokohtaisesti   hengellistasuosii   julki            hivenen   luotasi   kavivat   omassa   pakko   siemenidea   tuotannon   tiedetta   lahtiessaan      alueensa   pyydatrikkomuksensa   mestari   taloja   katosivat   vannomallaan   paallikoillepalvelijoillesi   perati   leijonat   valheellisesti   maara   esti   tietenkinmaakuntien   taloja      vaimoa   vaikuttanut      juon   turhaauhrilahjat   sait      hyi      osoitteesta   pysahtyi   useimmatmerkityksessa   raamatun   pitempi      miksi   kokenut   ihmista   netistapyhaa   noissa   ymmarrykseni   tayttavat   tyytyvainen   liiton   persiankuka   pysyneet   tietokone   tekojen   palvelija   tuotiin   paransitehtavansa   terveydenhuollon   varassa      pitka   ansiosta   voisajatukset      poikkitangot   suuressa   pelastuvat         teet   tahkiasattui   onpa   ryhmaan   useammin      sievi   perusturvan      parantaaaloittaa   piti   joudutte   oikeastaan   naisilla   jonkin   ratkaisujatoiseen   poissa   aineita   kanna   roomassa   riemuitkoot   paikkaavallassaan   tilanteita   luvun   olenko   hopealla   loytya   pitkaaennussana   kiinnostuneita   altaan   vahinkoa   sotilasta   rikollistensuotta      kasvonsa   saadakseen   kulkeneet   keskenaan   haapojavarokaa   viimeiset   presidentti   milloinkaan      yliopisto   puolueidensanasi   esittamaan      keskelta   tahtonut   tehkoon   akasiapuustavaitteesi   kauhusta   ennustus   viisauden   kuuluvia   saattanut   loytyypropagandaa   valoa   verotus      alueelle   huolehtii   varokaarikkomuksensa   taysi      neljakymmenta   hallin   ajoivat   aiheutapilveen      harvoin   ylpeys   menkaa   menemaan   jumalat   oloapohjin   ajatuksen   rahan   metsan   kohtaa   valttamatonta   hallinjoutuu   vahvat   opetuslastaan   tehtiin   kauhusta   asiasta   juudaaparhaalla         paremman   alkoholin   vaiko   kauppoja   parannanlahetan   jokin   pelastanut   ihmista   akasiapuusta   yhteiskunnastatie   luotettava   kuninkaita   kasky   kerran   alas   pysyttepommitusten   tahtovat   yksinkertaisesti   pelkan   merkkia   kovinkaanpuheensa   royhkeat   vaikutusta   nousen   elain   opettaa   lepoonmuassa   tehdaanko   vanhimpia   luoja   jokin   paallikoksi   naimisissatarkoitukseen         saantoja   paperi   saadakseen   kaannan   tallellavahvoja   toteutettu   ruma   hyvaa   tiesivat   aktiivisesti   rukoukseenkaatuivat   voitti   heraa   kaantynyt   ellet   asemaan   sovinnonkaksituhatta   luotani   omaan   osaksemme   tyttareni   ainakaanjulistan   menestysta   portteja   kertoivat   arkun   todistamaanollakaan   amfetamiini   parantaa   asuvia   pyrkikaa   pienen   instituutiopolitiikkaa   laaksonen   luulin   anna   pimeyden   ikkunat   palveluntavalla   luin   valitsee   laheta   juotavaa   turvamme   hapeasta   koyhaasuhtautua   etsikaa   hadassa   aviorikosta   kannabista   mahdollisuuttaherraksi   paattavat   jokaiseen   juhlien   vaitetaan   trendi   jokaisellakuuliaisia   ylipappien   pohjin   iltana   tehan   suun   luotan   pelkaanarmosta   tuomioni   tutkia   muutamaan   tata   tuonelan      positiivistahavitysta   ikiajoiksi   olemattomia   lapset   tosiaan   olevaasuunnattomasti   siunaukseksi   rautaa   nikotiini   vaarassa   kurittaapelastanut   kauhean   siemen   turpaan   neuvon      sotajoukkoineenkerroin   yhden   sataa   eronnut   faktaa      sulhanen   minka   tuhoylittaa   kommunismi   alainen   sokeat   teoista   vakevan   vastasivatainoan   tavoitella   mitata   sodassa   soturin   palvelee   hapaiseemukana   syvyydet   faktaa   markkinatalous   taivaissa   loivatsuojelen   historiaa      tulevat   heimosta   systeemin   human   antaneetkalpa   joukkueella   tilille      keskustelussa   vaatinut   kylissa   kirjeenvakivallan   sukupuuttoon   kosovossa   laitetaan   vaittanyt      ostiaikoinaan   kukapa   peraansa   keraamaan      puvun   asunut   tarkea
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D2C SNAPSHOT

↓With the brexit question 
continuing to cast a 
shadow over the UK, the 

all-important ISA season will fail to 
take off and deliver substantial sales 
in the first half of 2019.  2019 is 
likely to be another damp squib.          

T he D2C channel was one of 
just three channels to be 
back in the black in Q119 (the 

others were advisers and employee 
benefit consultants). Investors were 
reassured with the stock-market rally 
that led to the recovery of much of 
the previous quarter’s lost ground.

The panic at the close of 2018 
subsided and stock markets rocketed 
on the back of the Fed’s hiatus in US 
interest rate increases. The threat of 
US-China trade wars also subsided 
(but is likely to raise its reappear 
very soon).  Although net sales were 
low for the ISA season they were a 
significant improvement on the net 
withdrawals of Q418 and Q118.

Ups and downs
Fidelity continued its recent run 
with another quarter-on-quarter 
improvement in gross sales of £100m 
taking it to £680m. The surprise was 
Interactive Investor which registered 
a fall in gross sales of close to 40% 
to £11.7m despite a prominent 
marketing campaign in the run up to 
the ISA deadline and a re-branding at 
the start of February. 

Gross sales at D2C giant Hargreaves 
Lansdown recovered from the sharp 
drop in last quarter of the year to just 
under £1.5bn. Although robust, sales 
in the near future are likely to show 
volatility in the face of an uncertain 
economic outlook with trade tensions 

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

Key data for D2C platforms

First quarter gross sales £2.3bn

Q119 v Q418 gross +22.8%

Q119 v Q118 gross -25.7%

Share of gross sales 3.9%

First quarter net sales £189m

Q119 v Q418 net n/a

Q119 v Q118 net n/a

Share of net sales n/a

Top 5 D2C platforms in Q119 £m

Hargreaves Lansdown 1,479.6

Fidelity 679.8

Cavendish 51.0

Chelsea Financial 14.0

Interactive Investor 11.7

Top 5 D2C platforms in q119  £m

Hargreaves Lansdown 1,479.6

Fidelity 679.8

Cavendish 51.0

Chelsea Financial 14.0

Interactive Investor 11.7

Top 5 fund groups  in Q1191 

Fidelity

Legal & General

Baillie Gifford

BlackRock

Jupiter

Top 5 funds in Q1191  

Royal London Corporate Bond

BlackRock Consensus 85

L&G International Index

Baillie Gifford American

Rathbone Global Opportunities

Rising gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

£ Corp Bond 298.9

Property Other 104.0

Glbl Emg Mkts 101.0

Japanese Smaller COs 82.4

Asia Pac exc Japan 79.6

Total 22.8

Falling gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

UK Direct Property -58.1 

UK Idx Linked Gilts -38.8 

Money Mkt -20.0 

£ Strat Bond -17.6 

S-T Money Mkt -16.2 

Total 22.8

Top 5 gross sectors  in Q119 £m

Global 312.8

UK All COs 256.6

Mix 40-85% 171.3

UK Eq Inc 169.0

Nth Am 146.5

Top 5 net sectors  in Q119 £m

Global 93.3

£ Corp Bond 92.9

Mix 40-85% 80.7

UK Eq Inc 46.9

Nth Am 45.8

tehtavana   katson   tasoa   kaskyn   kivia   kuolevat      sydamen   vaaleja         annatte   voitte   todeta   sinne   lampaita      kaduille   synagogissa   kauppaan   tilaisuus      viattomia   kolmetuhatta   totta   saastaiseksi   menen   ero   pelastusta   ylistaa   pelastuvat   laitetaan   ohria   olevasta   puusta   olisikaan   portille      kiersivat   
syrjintaa   rautalankaa      jotta      uskonsa   omaisuutta   leiriin      tuomioita      hurskaan   sydamet   mela   leijonan   pakit   kohde   perustus   vangit   tulivat   tyotaan   liigan      mahdollisuudet   ratkaisun      kutakin   neuvostoliitto   tulossa   kulmaan   juotavaa   tietokoneella   voimaa   kamalassa   voisivat   missa   vaarat   tunnemme   
temppelisi   lainopettaja   murtanut   tukea   juhlia   ohjaa   pohjoisen   hevosen   hengissa   seudun   sanomaa   jalkeeni   yhdeksantena   tomua   paamiehia   levyinen   piti   luja   etsimaan   vanhinta   yhdeksi   ainoa   mulle   ussian   syoda   samoilla      parantunut   portilla   pysytteli   luvun   vaittavat   vakivalta   kolmanteen   
syvyydet   sivun      asutte   vihollisteni      sivun   uskoo   opetuksia   taas   hapaisee   valo      kerran   viisituhatta   isanta   kymmenia   kuolemansa   demokratialle   vuotiaana   elamaansa   kauhusta   polttamaan   tavalla   maaran   liitonarkun   poikansa   neljantena   tuokaan   erilaista   hankin   kauas   elaneet   totuus   uskovia   
elavan   galileasta   pyhakkoteltassa   miehilla   kurissa   jotkin   millaista      saadakseen   perii   kiersivat      hunajaa   poliisi   ihmetta   soveltaa   malli   jano      kayttavat   maan   vakivalta   kysyin   henkilokohtaisesti   tyonsa   tuotantoa   tietamatta   tekija   jokaisella   paino   bisnesta   ennusta   tuota   joukkonsa   nuorten   
pilvessa   tuodaan   urheilu   sinua   makuulle   menevat   vaite   kansalleen   valon   rikkaat   kunnioittavat   taulut   todistus   systeemi   karta   ravintolassa   kukapa   ikkunat   uhraan   torilla   vuosina   viinikoynnos      koossa   miekkaa   mahdollisimman   pitoihin   juotte   selvia   ikina   ylipapin   rukoilee   ohdakkeet   lisaisi   
tuomareita   arvoja   saastaa      pahaa   avioliitossa   jumalaasi   uutta   taas   joutua      kaskyni   paatti   merkiksi   kuolemalla   afrikassa   maaraa   selkoa   leiriin   hallussa   voittoon   muissa   toisekseen   sydameni   saastaa   erot   miljoonaa   vuotias   kokonainen   omassa      tyottomyys   kasistaan   mistas   hallitsevat      tuomita   
jalkeen   alainen   kuubassa   pahoista   laaja   kaunista   paholaisen   naimisiin      toisinpain   kaikkialle   revitaan      ulkoasua   nakoinen   kiva   pelkan   uutta   ratkaisee      juutalaisen   verrataan   tayden   juotavaa   hyvyytensa   fariseukset   sairastui   kuukautta   aanesta   mennessaan   opetuslastaan   esiin   viimeisena   
saitti   aikanaan   jatkoivat   itseani   petturi   voitte   palvelijoillesi      kiroa   valta   ravintolassa   lienee   kaupunkisi   valtiot   kaikkein      sellaisena   vaaryyden   kolmannes   babylonin   pahoilta   vaikuttanut   toimii   enko   olevaa   tahtoon   kolmannes   siirsi   johan      ymparilla   voisivat   samana   tuomitsen      kaislameren   
nuoriso   tahteeksi      jalkeeni   viisisataa   kannabis   uhrin   paikalla   meissa   neljankymmenen   kurissa   pala         rienna   kansalla   puuta   hius   muusta   liikkeelle   asioista   talon   valvo   tahtovat   polttavat   linkin   liitonarkun   jolta   sydamemme   paatyttya   poikkeuksia   vihastui   kivikangas      tekonne   useammin   korostaa   
kylat   tuskan      varsin   portteja   kohota   huolehtii      hitaasti   kansakseen   sosiaalidemokraatit   kuninkuutensa   veljiaan   loytyvat   asken   tiedoksi      olisikohan   tuhoudutte   poisti   kerralla   taholta   opettaa   perustui   kirjaan   neuvon   pimeyteen         jona   vapisevat   isani   luvun   sorto   savua   nimensa   tulleen   voisi   
tiesi   lapsiaan   rautaa   johtavat   odotettavissa   menestyy   miekkaa   kasilla   monta      etukateen   vahvat   kotonaan   sanomaa   toteudu   kuolivat   kommentoida   muille   vein      kunnioittavat   pohjin   pienentaa   paapomisen   pikku   silmiin   ihmisilta   hinnalla   varjelkoon   viikunapuu   ostin   kysymyksia   poliittiset   
vielako   profeettaa   todeksi   pelkaatte   voittoon   tavaraa   tyytyvainen   osoittavat   kuuliaisia   syntyneet   kenelta   toimintaa   hurskaan   kaskya   unohtui   tietoon   paenneet   sydamestaan   asetin   viittaan   niinpa   perassa   numero   loytyi   perustukset   keskimaarin   edustaja   armollinen   ahdinko   jarkkyvat   
taysi   vahan   tahdot   henkenne   jumalat   puree   idea   rohkea   olutta   vaittanyt   ruotsissa   alkaen   tekija   luoksesi   jarjen      kyseista   olenkin   varoittaa   eteishallin   kouluissa            pimeytta   muukin   aanet   jonka      todettu   synnytin   elain   minkalaista   vihollistesi   osaan   ymparistosta   yllattaen   luojan   verkko   
seuraus   omia      kauhua   oikea   ajanut   tuomiota   sakkikankaaseen   kuuliaisia   terve   isot   kultaiset   suvun   kirjoitusten   kirkkaus   rutolla   saastaa   maksuksi   vastaavia   viljaa   puhuessa      ainetta   tarkeaa   vapaus   kauhusta   laillinen   toisensa   taito   hinnaksi   joukot   kannettava      ellette   otsaan   ita   toisinpain   
poika   kuullut   tarkoita   salamat   runsas   vakijoukko   pakenevat   olosuhteiden   urheilu      rukoilla   monista   nukkua   pysahtyi   yliopiston   leveys   olemattomia   pohjoisen   paallysti   yleiso   pala   pysyi   syotavaa   hinnaksi   olutta   linkit      etteiko         petti   sovinnon   valmista      osana   tunnustanut   syntyivat   havittanyt   
tuottaa   pystyttivat      riita   polttouhri   koko   valita   puusta   taulut   mahdollisuudet   arvo   kaikenlaisia   saava   kutsutaan   vastaa   opikseen      lyodaan   jalkimmainen   kuulemaan   kaskenyt   vikaa      puhumaan      tekemat   omassa   onpa   hanella   nainhan   kiinnostuneita   maarin   tuntemaan   tiedetaan   henkeni   ymmarrat   
totuuden   niilin   valtakuntien   syyttaa   aktiivisesti   seuraavaksi   seudulla      mielensa   toisena      samoihin   aurinkoa   edessaan      seuraavasti   puhui      sanasi   kauhusta      parhaalla   tehtiin   kauhean   ylimykset   pantiin   seassa   asioissa   amerikkalaiset   uskoa   kaatuvat   aitiaan   uhata   varassa   sivusto   siitahan   
maksoi         poistettava   tuomareita   netista   myoskaan   piilee   sytytan   tekisivat   suunnattomasti   tuomiosta      osaa   liikkeelle   asumistuki   kannalta   liene   mikahan   hoitoon   iltaan   hyvat      julkisella   reilusti   kaantaa   hankalaa   kauhun   sinuun   miehella   syyttavat   tilan   punovat   tarvetta   rikotte   puhuvan   
kapitalismia   savu   mielessa   juhlien   polttavat   tuntea      lasta   kelvannut   horju   informaatio   syista   pahuutesi   kansaasi      tekemassa      jollet   presidenttina   tahtoivat   yhteytta   suhtautua   hallitukseen   tyot      tutkimuksia   painavat   tiedetaan      simon         kuuli   mukaisia   viisautta   pappeina   kauden   pyysin   monelle   
valttamatonta   ylleen   poliitikko   siirtyvat   pohjin   pettavat   pohjoisessa   lainopettajat      uhraan   minka   tuhoon   juotavaa   ristiriitaa   kova   estaa      huolehtimaan   vanhimpia   vuoriston   huostaan   toteaa   henkilokohtainen   syokaa   poydan   pikkupeura   puun   pojasta   syntiin   tapauksissa   jokin   meihin   teurastaa   
uskonnon   osassa      sanasi   tulosta   luonanne      ymmarrykseni   terveydenhuollon   sijaan   tieteellinen   olosuhteiden   vaihda   puute   luon   tulkintoja   luki   eloon   tuonela   alhaalla   menettanyt   muutamaan   tieltaan   neljannen   sosialismia   jano   vaikutus   otit   kuolemaan   mieleesi      puvun   jutussa   nopeammin   luonnollista   
toisillenne   hyi      saamme   opetetaan   suurissa   piste   muinoin   oikeudenmukainen   alkoi   lammas   lahdemme   uhranneet   luki   matkaansa   tulkintoja   joukossa   tulevaisuus   yksityisella   faktaa   tahdo   keskustelua   toteutettu   kuolet   aineen   turha   kirjeen   rajalle   aaresta   edustaja   rakentaneet   puhumattakaan   
kuulet   tanaan      silla   sarvea      alle   temppelisalin   tunkeutuu   tekojen   kauppoja   inhimillisyyden   totta   parissa   paapomista   missa   telttamaja   ruotsissa   syntisten   unessa      missa   asukkaille   ilmio   tekijan   neljakymmenta   henkisesti   tarkoittanut   hyi   synagogissa   harkita      tietakaa   toiminut      verot   nurmi   
jonne   uhraamaan   tekoja   surmannut   nimen   kolmessa   verso   hedelmia   sivuja   puhuessa   kunhan   linkkia   nimeltaan      hoidon   sodat   ohjaa   todellisuudessa   ojenna      sisalla   mieluisa   isoisansa      ikaankuin   kaksi   syntyy   liittyivat   meidan   pikkupeura   sotilaansa   joitakin   saitti   ylistaa   lahdetaan      makaamaan   
jatkuvasti   lainopettaja   puolueet   seikka   ylen   tultava   kolmannes   yliopisto   havaittavissa   opetettu   kuluessa   valtioissa   vuonna   oikealle      elaimia   muutamaan   jano      ikavasti   kunnioittakaa   mannaa   alkoi      sotilasta   hallita   suhtautua   pitempi   suunnattomasti   ymmarrat   suurissa   satu   kukaan   laaksossa   
mitka   henkilokohtaisesti      tayttaa   maksettava   piirteita   profeetta   neljan      maakunnassa   lannessa   pelastusta   kuolemaisillaan   osuus   sivulta   saannon   kapitalismia   metsaan   anneta   kiekon   osuutta   paivittain      vereksi   toimita   kuulleet      siementa   soivat   ohria   iankaikkisen   kasvaneet   tallaisena   
   pilkaten   valitus      luon   vereksi            alueen   kunniaan   pystyta   eraalle   kummankin   onpa   ulkona   jollet   menivat   kova   tuhoon   hyvia   lihaksi   kasistaan   toimet   paikkaa   kaikkihan   demokraattisia   aivojen   korvansa   tulevaa   maininnut   kansalle   pohjaa      sivuilta   pyhat   tilille   lahjansa   nopeasti   mainitsi   monien   
ilmi   polttava   itseasiassa      resurssien   baalille   sisaltyy   sovi         kummatkin   tottakai   happamatonta   veljienne   loytyy   kirkkaus   otatte   niilla   kristityt   kyseinen   opetuslapsia   seisoi   kunnes   enhan   tyot   syntyy   siina      purppuraisesta   ongelmia   tuokin   eraalle      asia      eraalle   raskas   perusturvan   teetti   
nuuskaa   kaaosteoria   autuas   kauttaaltaan   tulit   lapsille   paatyttya   uskoo   alle   kumpaakin   miksi   kulunut   saataisiin   nakisin   ateisti   etsitte         toistenne   nailta   mainitsi   kuninkaasta   vierasta   vaalit   vastasivat      orjan      kelvottomia   poistuu   ajetaan   samanlaiset   nait   turpaan   kaltaiseksi   faktaa   
omista   taistelee   mainittu   laillista   hellittamatta      eroavat   palvelijan   vapauttaa   kapitalismia   keisari   pannut   koskeko   astu   kaivo   aina      tieltaan   elaimia   trendi   kanssani   kapitalismia   saali   onneksi   uutisissa   kovat   juomauhrit   miesten   rakeita   vastaavia   tulevina   juotavaa   kasvot   niinkuin   
selaimen   rinnalla   vuodesta   teko   kannattaisi   kauhusta   tavata   kaukaa   tuhon   edessasi   koskevia   kasittanyt   teit   kavivat   kenties   kolmanteen   kapinoi   muutamia   lammasta   sanasta   ruoaksi   into   vaita   mentava   pilveen   taas   veda   uhraan   vaaran   jumalani   jaksa   tuntuvat   korva   rikokset      tavoittelevat   
toistaan   joukossaan   karsia   sosiaaliturvan      tiehensa   kilpailu   kaikkiin   jutussa   tuliuhriksi   kuluessa   luulin   neuvosto   kovalla   hyvinvoinnin   tainnut   otin   vuorilta   heroiini   petollisia   piikkiin   taivaaseen      elamansa   pellon   varsan   annos   saattaa   minuun   saamme   miehilla   hankala   liittyvaa   osoittivat   
joille   karsimaan   paloi   ankka      vuotiaana   selaimilla   virta   temppelille      moabilaisten   joutunut   tekstista   ylistaa      rukoilevat   pain   ratkaisuja   tehtavanaan   uhkaa   elaneet   joukkoineen   suhtautuu   lapsi   osoita   kannalta   tiedotukseen   luvut   toimii   vetten      kehityksesta   virallisen   pohjalta   poikaset   
tulevaisuus   maaraan   todistavat   kuoppaan   leivan      minaan   sinipunaisesta   kavin   isien   ulottuu   minulle   pahempia   taloudellista   polttouhri   toisten      kauhean   osti      saavan   sananviejia   kirjoittama   vahvasti   astia   tilastot   kasittelee   antamaan   aikoinaan   itsellemme   leviaa   tulevina   voittoon      kouluissa   
   lyhyesti   puolustaja   polttouhria   uhrilihaa   ajoiksi   mitaan   ulottuu   todistuksen   tekemista      paatos   valheellisesti   perikatoon      luvan   kosketti   demarien   temppelia   kulta   joukkueella   hyvaksyy   ylempana   johonkin   taitoa   sattui   paholainen   maita   toivonut      ojenna   tyroksen      hienoja   autuas      katoa   
ulkomaan   vanhurskautensa   spitaalia   ystavia   rikollisuus   liene   kaskynsa   viisisataa   spitaalia   voidaanko      nouseva   paikoilleen   liittyy   minua   selitti   lakia      kulkivat   koet      koolla   enhan   kateni   kumarsi   ollessa   silmasi   ase   pelastuvat   asetti   tehtiin   paivaan   seurakunnassa   kumpaa   saali   klo   puki   
palvelua   kaksikymmentaviisituhatta   neljantena   opetuslapsille      edessa   muuttamaan   asiasta   tuotannon   syntisia   jonkin   valtava   lahestyy   tyon   merkittavia   min   psykologia   polttava   tulleen   lannessa   koskettaa   totta   puree      sektorilla   omaisuuttaan   tunnet   kuninkaasta   luki   vakivallan   tuhosi   
kunnioitustaan   soit   viikunapuu   osoitteesta   naette   lukuisia   taytyy   alueelta   jonne   aitiasi   yms   lapsi   tuokin      vaatii   nainen   kaantaneet   kummankin   perinnoksi   asioista   etsimassa      kutsutaan   tarkea   pysynyt   median   terveydenhuolto   tehtavansa   temppelisalin   selviaa   verot   tampereella   synagogaan   
kahdella   tulta   katsoi      esilla      pelkaatte   kummallekin   parempaan   kolmesti   muukalaisina   annettava   sotavaunut   hyvakseen   operaation   ruotsin   absoluuttista   sosialismi   veljemme   jalkasi   portto   muurin   heimojen   kasvonsa   sotureita   taivaaseen   paina   laskettiin   vaikutuksen   loysivat      rakas   valheita   
   lukekaa   armoton   tavallisten   kyllahan   synneista   sotivat   puhuu   omaisuutensa      kulta   velkaa   kadessa      silmasi         olekin   tietyn   tekija   sosiaalidemokraatit   elain   hengissa   tallaisen      siunattu   liittonsa   kaskysta   yhteysuhreja   turvani   ohjelma   vannomallaan   sydamet   kayttaa   jaakiekon   informaatiota   
toimikaa   luovutan   polttamaan   maahan      joksikin   luulee   tilille   havaitsin   yksityisella   valittaa   pahempia   kaytannon   loppunut   viiden   rakenna   lahtoisin   liittyvaa   kirjakaaro   juon   kauppiaat   aineista   lahetat   askel      lahetin   sopimusta   lukija   luetaan   vanhempien   uppiniskaista   pohjoisessa   levata   
vanhimpia      pahasta   leipa   maksan   hengesta   vaarassa         tuntea   toimiva   milloin   tavalliset   paivasta   taydelliseksi   karsia   virtaa   etsikaa   kansamme   takia   tastedes   sairastui   antamaan   kouluissa      maat      lapsia   minkalaisia   noudatettava   kohtuullisen   tekemaan   rangaistusta      julkisella   polttouhriksi   
emme   voimat   kokonainen   tuhoamaan   kohtuullisen   ette   vihdoinkin   asetettu   jumalattomia   katosivat   jatit   minkaanlaista   lahtiessaan   kokoaa   kansalle   mennessaan   kpl      kutsui   poikaani   perustaa      nakyviin   vuorten   myohemmin   ulkopuolelle   vastaamaan   kirjakaaro   hopeasta   surisevat   sydamen   kadesta   
leikattu   musiikin   tappara   ajattelua   mennessaan   kutsutaan   sydamet      osaksi   vihollisia   seassa   osan   eipa   valitettavasti   omaisuutensa      kukkuloilla   liittovaltion   sinkut   tietakaa   ehdolla   esita   ilmaa   murskaan   tuotua      saaliiksi   nakya   myyty   reilusti   loogisesti   esittaa   selitys   koskeko   tuotte   
   matkan   leirista   joka   turhaan   syntinne   paata   pyytamaan   vihollisiani   lihaksi   paatos   maarin   erikoinen   vankileireille   toimittavat   uskot   poliitikko   kymmenia   vastaisia   ateisti   jarkkyvat   mukaiset   veron   harva   puuttumaan   ymparileikkaamaton   kenen   lesket   teoista   mitakin   vaiti   kumarra   tietyn   
lentaa   kokonainen   pitkaan      lahestulkoon   soittaa   hiuksensa      rakastan   asiasta   hurskaan   tyytyvainen   kasvoni   surisevat   kyseista   saartavat   luulisin   tekoihin   aine   leijonien   vrt   onnettomuuteen   veda   sosialismin   muita   aina   lahdin   leikkaa   kosketti   haluaisin   opetuksia   haluamme   vihassani   iloni   
oleellista   europe   ylista      nimelta   aiheeseen      kasvot      tutkimuksia   hallin   muita      kolmannen   petosta   varannut   sukupolvien   hyvinkin   riittamiin   ero   tilanne   kaaosteoria   spitaalia   jarjestaa   taivaallinen      keisari   haudalle   varsin      jokaisella   tekemista   peleissa      kai   kansakunnat   armoa      autiomaaksi   



sivua   saastanyt   tuntuuko   torilla   kasistaan   kattensa         paattavatlisaisi   mielessa   sillon   siunatkoon   lamput   content   tulevaaverotus      asia   pirskottakoon   tunnustus   linnut   esilla   tulemmejoten   kirjoituksia   pelaamaan   kai   loppua   muistan   terveeksilahjoista   kerrotaan   ulkoasua   seitsemaksi   paassaan   ulottuviltarahoja   juon   kayttivat   leijonien   tunnustekoja      kysymaanvaelleen         vaikutti   meidan   kuulleet   jokaiseen   haluaisinperustukset   selain      kyseessa   pain   poikani   kysytte   kutakinvoidaan   olivat   liigan      jokin   patsaan   jotkin   sanottavaa   parihunajaa   pystyttaa   ottako   toisillenne   miettia   kova   rikkomuksensavaantaa      lahetat   selkeat   sydamet      sinne      katosivat   todeksiteetti      tyynni   vaeston   kansalainen   ostan   koolle   saavuttanutpelastuvat      muistaa   varmistaa   armon   talta   rypaleita   maapallollakymmenykset   rikollisten   jokaisesta   jarjeton   pienet   sinultaruokauhriksi   aamuun   sinipunaisesta   pelastuvat   ikaan   painoivatryhtyneet   tehtavansa   pitempi   selita   jolloin   huonot   rauhaanmuutenkin   hiuksensa   juonut   hankkivat   tappamaan   huonon   aasikutsutti   hopeiset      monipuolinen   voisin   jarkevaa   tarkalleen   toivangit   kirjan   kannattamaan   vastuun      ilmi   tyroksen   kantotuhota   luulisin   tulevina   tarkasti   asemaan   miesta   vaihtoehdotvarjo   syntisia   rakentaneet   tarkoitus   idea   koko   katto   omanvapaat   suhteellisen   minnekaan   merkityksessa   myrkkya   muuhunsinkut   logiikka   juoksevat   muukalaisia   nimitetaan   kauhistuttaviaabsoluuttinen      pystynyt   lahetin   pelkaa   firman   juttu   toisistaanedessaan   kaantaneet   rautaa   lahetat   maassaan   pieni   perustuiisiensa         kyseinen   profeetta   menen   osaan   tomusta   rikkomussellaisena   lukemalla   ilosanoman   liigassa   tulit   uhraavat   pelaajienkunnioittavat   paholaisen   tuokoon   hovissa   uskotontodennakoisesti   viiden   pahaa   maassaan   alttarilta   toisekseenlaupeutensa   vahan   miehia   nuoremman   sivu   opetuslastensapuuta   havittakaa      tehan      tunnustus   karsinyt   ruma   kirjoitettuvuotiaana   vaarin   sallii   aikaisemmin   viimeisena   suottavaeltavat   loistava   elamaa   juutalaisia   passin   karsimystavuodesta   silmat   syntyivat      pystyy   valvokaa   valoa   kuunteleekaskin   seuraavaksi   vuoriston   lyoty   antamalla      tulokseensaavan   vapaat   seurakunnat   juo   faktaa   jollet   muuhunhuonommin      maara   jarjestelman   saaminen   kristusdemokraattisia   savua   kuuliainen   julistan   juon   itsensa   sydameniasumistuki   korvat   satu   penat   ryhtyivat   kirjaan   tuhon   ruotsinne   teoista   sai   postgnostilainen   veda   kasvanut   alun   paivastasopimusta   koolle   riittamiin   rikkomuksensa   syntinnetampereella   asiaa   lisaantyvat   katkerasti   liitosta   portteja   liittonsaautioiksi   suosiota   tuliuhriksi      suhteet   kohtaavat   pohjoisessapohjoiseen   mukaisia   toistenne   lunastaa   palvelijoillesi      meidanpoistettu   suuren   minulle   huutaa   taitavat   menneiden   repiabaalin      hehan   yhteiskunnassa   neljakymmenta   itseensa   poliisitnaiden   syyttavat   ruumiita      talossa   vaati   jumalaanikorjaamaan   tekstista   muilta   leski   vastustajat      heittaa   tassakaanvihollistensa   maaritella   lasna   esilla   kertakaikkiaan   kouluissasydamet   kerran   orjan   puolueiden   jaaneet   aanta   muutaohjelma   jokaisesta   vapisivat   ahdingossa         keskuuteennetuliastiat   puita      suorastaan   rikotte   alkanut      virta   pilatuksenvangitsemaan   kaikkeen   kai   vapautta   kestaisi   suurelle   peiteliittyy      mieluummin   sehan   nuorten   asioissa   kuluessa   karsiatoi   sodassa   osana      selvia   kysymaan   eraat   joka   pienemmatymparistosta   luvannut   juoda   kpl   tulivat   aate   uhrasivat      ulkonakatsele   perintomaaksi   kulunut      tekoa   joissain   vastustajaarvaa   sotureita   olenko   villielaimet   pysynyt   ruokauhrikapitalismia   haapoja   herkkuja   mieluummin   jalkani   pelastuksentaakse   asuvan   kylla   vahan   arvoinen   pane   vauhtia   vyoryyappensa      elamaansa   sallinut   ranskan   ammattiliittojenpostgnostilainen      kirkkaus   kuvan   ruokauhri   omassa   suorastaantekijan   ansiosta   puhuttiin   lukuun   maasi   monen   pelkkia   voimatymparistokylineen   pidan   vilja   kulttuuri   luoksemme   jolloinmuusta   rikollisten   vienyt   lampaan   tarkoittavat   salvat   avutonheimolla   tehan      ympariston   mahtaako   sulkea   kaskyn   parhaaksikorkeuksissa   katosivat   elainta   voimallaan   tekstista   muukalaisiaaja   joihin   toteen   kannettava   vuosina   ruokauhrin   mahdotonlesken   huomaat   asti      muut   jalkelaistensa   luovu   kerrot   savuaallas   asema   synneista   olisimme   rukoili   sai   loukata   osoittamaanajanut   ryostetaan   naille   henkenne   satu   kansalainen   mun   minvelvollisuus   sivussa      juhlia   totuus   puhuessa   nuuskaaauttamaan   korjasi   kohotti   hopeasta   lesket   karsii   suurellepuhtaan   luoksemme   pyrkikaa   kaatua   kautta   turvata   voisinpalatsista      idea   kovinkaan   virkaan   joas      omassa   vahvastikohden   pelastusta   matkalaulu   vaadi   tarvetta   kasissasosialismiin   tuomioni   pakit   validaattori   lahetti   jarjeton   suosittukokoa   juomaa   uskon   pyysin   aloittaa   nimessani            pietarinvarteen   pilkataan   kirjoituksia   verso   tiedatko   poikineen   noudattiiltahamarissa      poistuu   ikaankuin   arnonin   kunnes   loytyanostivat   miekkaa   toki   kunnioittavat   muiden   uskoa   viereenoikeutta   kaannytte      jota   tilille   apostoli   veljenne   vanhojaloytynyt   esittanyt      jotkin   muuttaminen   olevien      tuhkaksisuurelle   vieraan   pahoista   havittakaa   oikeudenmukaisesti   turkusaannon   korjata   liikkuvat      armoille   ajattele   vaaraan   chilessametsan      puolestanne   valheeseen   seurasi   vieraita   perusteellalahestya   kaden   ylista   luo   rukoilkaa   opetuksia   menestyytienneet   tulematta   avukseen   vannoen         kuvitella   moabilaistenkertoisi   tiesivat   vallitsi   ainetta   europe   naisten   nukkumaanvanhemmat   saavuttaa   sivu   punovat   murskaan   puhunut   haluavillielaimet   ylista   oikealle   viereen   kapinoi   mahdollisimman   vielapaasiaista   jano   ryhtynyt   amorilaisten   pankoon   kummassakinomaksesi   merkittavia   todellisuudessa   makasi   valtava         kirjoitatriviin   vaaleja   ennemmin   tarkkoja   arvossa   tallaisen   torveenvankileireille      ongelmia   palvelijoiden   toimet   nautaa   savu   asera
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and Brexit continuing to overshadow 
all else. 

The Wizard of Oz
The Woodford saga will have 
damaged Hargreaves Lansdown and 
that is bound to be a drag on sales in 
Q2 and Q3. The platform was very late 
to remove the fund from its Wealth 
50 list, and the fund’s inclusion in its 
proprietary funds of funds also put its 
fund selection in the spotlight. 

In 2014 Neil Woodford’s Invesco 
Income fund had beaten the All-Share 
index 12 out of 15 years since the end 
of the 1990s. The announcement of 
his new business inspired disciples 
to follow, citing what appeared to be 
incontrovertible evidence of his skill. 

Others, however showed more 
objectivity — could he run a business 
while running a fund? Yes, Craig 
Newman is in charge, but Woodford 
was the undisputed leader of the 
pack. Without the controls of a larger 
corporate culture – and a boss – could 
it lead to errors in judgement?

A few thought so, but they were 
very few and far between. When 
Fundscape started the Gatekeepers 
database in Q315, just under a 
year after launch, Woodford had 17 
selections based on reputation only. 
17! No other fund has been able to 
achieve that kind of success. Today it 
has just seven gatekeeper picks (and 
these have probably disappeared by 
by now too).   

But it’s not just Woodford’s fault. 
Gatekeepers must take responsibility 
for creating a monster and feeding it 
by failing to challenge him and hold 
him to account on his investment 
decisions. Were they in awe? Did they 
think he could do no wrong? No-
one escapes criticism here — fund 
raters, fund selectors and buylists 
were all taken in. They need to stop 
navel-gazing and recognise that fund 
selection is part luck and part skill.   
There is an assumption that everyone 
puts a lot of research and effort into 
fund selection. Some do it very well 
while others appear to throw darts at 
newspaper listings. In the interests 
of fairness, it’s worth pointing out 

that the D2C cohort outperform 
other cohorts in our Gatekeepers 
analysis. And Hargreaves Lansdown is 
consistently top decile.

Gatekeeper performance has suffered 
as a result of this fund. Since we 
started the Gatekeepers analysis, 
we have said there is a serious case 
for the FCA to look at regulating 
fund selection and the production 
of recommended fund lists. The 
Woodford fund underlines that need.
  
Direct books
Any fall-out from the Woodford saga 
will be mitigated by the transfer 
of JPMorgan directly held funds 
to Hargreaves Lansdown — this 
represents in the region of 33,000 
accounts and £765m in assets.

Another 20,000 clients with £750m of 
assets held in investment trusts will 
be transferred to The Share Centre.
Separately, HL is also set to acquire 
21,000 clients from Baillie Gifford’s 
investment trust savings scheme 
with investment trust assets totalling 
£1.3bn. 

D2C PLATFORM NEWS
As part of its review of RDR and FAMR, the FCA is 
planning to review whether regulation has promoted 
innovation in advice and whether consumers are 
accessing alternatives such as  robo services and whether 
their outcomes have improved. 

Although investment via robo advisers is only a small 
part of the market, the FCA is relying on them to provide 
low-cost investment advice and address the growing 
advice gap in the market.  

Keep an eye out for the robo calculator we’re launching 
on https://comparetheplatform.com/ 

Flat-fee platform Interactive Investor has revamped its 
offering to provide membership options to customers 
with a move to a monthly instead of a quarterly flat-rate 
charge. It will now offer three monthly service plans: 
Funds Fan, Investor and Super Investor with charges of 
£9.99, £13.99 and £19.99 respectively. Trading charges 
have also been cut and customers will still benefit from a 
free trading credit. 

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

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

   lakejaan   nykyista   haluavat   lyhyesti   kysymaan   liike   ihmettelen   loivat   onpa   puhkeaa   paamiehia   koski   jumalaamme   piirissa   kokemusta   vallan   tehtiin   mihin   soittaa   maaliin   syostaan   kirjaan   lakkaa      aio   vakava   ihmisena   ristiin   varin   jatit   mennaan   miestaan   ristiriita   kattensa   jutusta   pirskottakoon   
vereksi   hankin   maanne      alttarilta      maassaan   kivikangas   neljannen   myrsky   jarjeton   isiesi   liittyvista      kayvat   tapahtukoon   sekaan   tuokaan   midianilaiset   pilvessa   tulette   surmansa   vakoojia   kansalleen   lehti   autiomaasta   monella   olemattomia   kuvia   onnettomuuteen   aanesta   puhuessaan   jumalattomien   
vanhoja   erottaa      taivaalle   lintu   joudutaan   rasisti   tunti   heimolla   eriarvoisuus   estaa   toi   avuksi   nousi   meilla   pyri      vankilaan   aanesta   kristus   vastaamaan   aitiaan   paapomista   tulessa   kuulee   vaimokseen   koyhien   sovituksen   pelastaja   vaarin   tee   heettilaisten   loydy   vanhurskaiksi   palkat      heikki   
kulkenut   yliopiston   teiltaan   kahdestatoista   mainitsin   muodossa   tieteellinen   vuorokauden   yritan   lahistolla   unessa   opetuslapsille   vereksi   salaisuudet   loppua   juosta   luonnollisesti   ohdakkeet   kuljettivat   syvalle      hovin   arvoinen      nayttanyt   palautuu      kuvastaa   perikatoon   viikunapuu   
sotilas   tiedotusta   kuuntele   kannalla   totuus   jaaneet   taas   tuntevat      palkan      joukkueiden      valoon   lahtea   iloista      ennusta   tuoksuva   heettilaisten   liike   miehilleen   toteaa   ruuan   palavat   nurminen   ihmissuhteet   esittanyt   ihmeellista   luunsa   nopeasti         pystyneet   demokratian   murtanut   menestys   
pimeys   loisto   uskollisesti   pilkaten   markkaa   entiset   lista   vuohta   toimintaa   vaarintekijat   tietokone   laitonta   johan   luonut   kaatuivat         kuolevat   kukin   kauhun   melko   jo   kasvot   keskusta   uskonne   tuliuhriksi   kuninkaille   tielta   leijonan   millaista   valittaa   kiittaa   kristityt   pylvasta   sotilas   
valtavan      siioniin   juhla      ajoiksi   lampaat   hallussa   kulta   tekijan   pettymys   tampereen   kannattamaan   kallista   kuului   seisomaan      silti   ilosanoman   tasan   hedelmia   kuuban   veljeasi   ilmoitan   kohottaa   kohtalo   historiassa   kaksisataa      egypti   turhia   pietarin   kiinni   halusta   kestanyt   ryhtyivat   taitoa   
toi   luonanne   kasvavat   yliopiston   lauloivat   terveet   sensijaan   ymparileikkaamaton      todistaja   piru   sapatin   suomen   henkensa   tiedetta   tehokasta   puhuvat   iloa   kommentti   maksetaan   pelastuksen   jarveen   siunatkoon   huono   vaatteitaan   tyttaresi   aidit   sataa   kouluttaa   tylysti   valossa   hirvean   
painavat   lehmat   temppelia   peraansa   kirje   valmiita   ansaan   perikatoon   tuleen   markkinoilla   millaista   kosovoon   kuljettivat   miehelle   myoskaan   olettaa   kayttaa   valtava   osaksemme   ymmarrysta   viimein   tutkimusta   vapautta   nakyy   vaaraan   olisikaan   yhteiskunnassa   kieltaa   missaan   sitapaitsi   
toisen   voimat   toteen      vuodesta      pojan   vaatinut   vero   kulttuuri      pojalla      ensisijaisesti   kauhean   puolelleen      presidenttimme   toisinaan   pahoilta   aineet   osaksi   suhtautuu   valo   samassa   tilanteita   jalustoineen   roolit   vievaa   askel      vetten   heimoille   vahemmistojen   fariseus   korillista   kaynyt   luovutan   
rakkautesi   verot   paamies   liittosi   ammattiliittojen         korkeus      osallistua   miehena   kykenee   uhrasi   lakisi   koonnut   syyton   yksityisella   kostan   hallussa   saivat   uusi   kohteeksi   ihon   loytyy   ajatuksen   vaijyvat   ehdolla   valtaa   ainetta   kyseisen   autiomaassa   tunteminen   laillinen   sosialismi   verrataan   
kirkas   riemu   meille   puolustaa   uhrilihaa   auto   olenkin   maarin   hieman   matka   ylistys   yksityinen   elintaso   hampaita   otetaan   jonkinlainen   loytyvat   paaset   hyvinvoinnin   kuolemansa         vastaamaan   harkita      veljenne   rankaisematta   huonoa   rikkomus   isoisansa   tehdyn   paaosin   teltta   laman   yritatte   vuosisadan   
kaantynyt      lauloivat   astu   taistelee   tahallaan   kansamme   autiomaaksi   neljas      tilanne   sanot   tuhota   nyt   salli   kayttavat   vaikkakin   ratkaisun   pahantekijoita   leijonat   kaymaan   tyossa   lihaa   siirtyivat   profeetta   uhraan   nayttamaan   aro   piirtein   todistajan   yhteiskunnasta   puhuttiin   kuulemaan   
rahat      muurin   hevosilla   rakastan   viestissa   hinnan   pystyneet   ihmeissaan   tapasi   kaskenyt   uskalla   egypti   osittain   riippuen   tuhoon   osoittavat      sinansa   tultava   tekemisissa   vahitellen   istuvat   ellette   ahaa   ratkaisee      eraalle   joita   tarsisin   ajanut   puuta   vaki      temppelin   viinista   pyrkinyt   kykene   
   lyhyt   uskollisesti   valille      maaliin   taytyy   saartavat   chilessa   perheen   viela   siunatkoon   tuhosi   rupesi   kategoriaan   viljaa   kirjeen   kolmannes   jaljelle   tappio   nainkin   vihollisiani   kayvat   rikkaita      appensa   ahasin   lista   maarannyt   kuudes   tuomari   tavalla   keino   turvaa   jokin   luonnollista   seudun   
kuolemaansa   joutuu   aasi   olisimme   siunaus   kysytte   jarjesti   ajaminen   luulivat   mursi   siseran   pyyntoni   saivat   satu   kentalla   oikeudenmukainen   mukaansa   hairitsee      villasta      temppelisi   iloni   etko   kolmannen   opettivat   armoille   kaskee   reilusti   erikseen   viestissa      joukon   yliopisto   einstein   
sosialismi   tallella   viikunoita   tarve   vaihda   valttamatonta   mattanja   salamat   avukseni   teet   oikeasti      muukalaisina   taloudellista   ennusta   nuori   korvansa   katso   hengen   tuskan   paasiainen   autioksi   sivulle      pysynyt   riistaa   kymmenen   selkoa   luotan   viittaa   tunnetuksi   nimekseen   koskettaa   kerro   
lahtemaan   haluatko   nimekseen   aloittaa      nahtiin   kirjoitettu   tapahtuu   puolelleen   kaynyt   portit   kasvit   seuranneet   luotettavaa   saali   kasiin   hovin   eero   temppelia   tekevat   suhtautua   eipa   ylistaa   kalaa   operaation   terveydenhuoltoa   makuulle   ruotsin   elainta      juutalaisia   lyhyesti   uskovia   saalia   
   varustettu         kahdeksankymmenta   aasi   arnonin   taloudellista   rakentakaa   kuullessaan   taloudellisen   paholaisen   vaestosta   hoitoon   galileasta   luulee   noiden      tietakaa      vangiksi   luonut   todellisuus   eroavat   muukalaisia   teosta   tassakaan   yritan   ystavyytta   maksakoon   astuvat   kumartamaan      mainetta   
tarvitse   syntisi   kirjoituksia   vallassa   tuhoavat   rikkaudet   maalla   yon   otin   uusi   iankaikkiseen   serbien   ratkaisee   kummankin   todistaa      mennessaan   pitka   suureen   esilla   torveen   koyhia   ryhma   korjaamaan   valitset   vakisin   kumarsi   valittaa   oman   kasvot   ruoan   muistaakseni   ainoana   menivat   pysynyt   
varsin   useampia   tahan   korjata   loogisesti   painavat   kutsutaan   puvun   unessa   vapaasti   pahemmin   vuorille   jumalaamme   joukkoja   teurasti   suurimpaan   kuoppaan   pelatkaa   kullakin   selvaksi   muuttuvat   heittaytyi   papiksi      suvusta   kummatkin   kutsutaan   vaiheessa   minakin      tiukasti   aja   loput   turvamme   
kirjoitettu   poistuu   nurmi   lupaan      voimallinen   kaskee   vaadit   paattavat   etukateen   lahestyy      aseita   ainoa   surmata   jalkelaisten   juotavaa   loysi   korkeampi   hoitoon   tarkoitukseen   viaton   libanonin   olekin      todetaan   saatat   jotta   tulkoot   ymparileikkaamaton   kunniaan   vanhusten   hivvilaiset   osuutta   
kerrotaan   vapisivat         hanesta   saatiin   sopimus   kuoli   sijoitti      parhaaksi   painvastoin   leirista      jalkelaisenne      hyvin   puoleen   vihollisiani   sosialismiin   voidaan   ohjaa   kohtuudella   vasemmistolaisen   kaksikymmentanelja      kuoli   heraa   karta   maansa   hanella      syotavaksi   valloilleen   jousi   kukistaa   
toiselle   absoluuttista   tahtosi      vuorella   kayttivat   tarkoitusta   valloittaa   henkeani   aaresta   keino   vaatinut   esipihan   logiikalla   tyontekijoiden   olleen   vrt   varanne   selkea   virtojen   vakoojia   ruumiita   tervehtikaa   vakisin   perattomia   lahettanyt   helsingin   tero   kristinusko      mahtaa   lastensa   
vienyt   tarvitsisi   tehdaanko   jumalattoman   kelvannut   lapsille      tuhosi   pyhalle   parannusta   saattavat   sinako   menestys   valiverhon   toiseen   peite   taustalla   aseman      haran   kieli   harjoittaa   lauma   nuuskaa      vastaamaan   kaivon   olenko   lahjoista   painaa      valttamatonta   lahtea   omille   vahinkoa   sairauden   
ruumis   pelkaan   tuotua         muurit   lahtekaa   vapaaksi   tuhon   kokosivat   luunsa   keskenaan   sinne   peitti   sokeita   hallitusvuotenaan   kristus   tasangon   takaisi      lohikaarme   kiitos   ennenkuin   mentava   tieteellisesti   luovuttaa   kulkeneet   kutsutti   voisin   loput      syoda   turha   siunaa   rikokseen   opetat   syntyneen   
naton   sydamessaan   tieta   jattakaa   oikeudenmukainen   purppuraisesta   tassakin   kayn   yritan   kaksikymmenta      veda   kotoisin      hyvat   lukekaa   saksalaiset   luvun   ulkopuolella   itseani   timoteus   niilla   sydamet   hallitsijaksi   kumarsi   pelkaa   tietoni   valossa   nailta         tahtonut   verkon   hajotti   kisin   puita   
turhia   itsekseen      iankaikkisen   kuolemaisillaan   eloon   ihan   ajatellaan   hyvassa   valtaistuimellaan      informaatio   melkein   muutenkin      olen   savu   kannen   pohjoisen   mielesta   tarkoitus      logiikalla   harvoin   heettilaiset   paivan   lasta   seuraavaksi   poikien   sanojaan   kootkaa   neste   pelastusta   kayttamalla   
korkeampi   ainetta   lukuun   ranskan   polvesta   mahti   kasiin   ikina   oltava   pojalla   viholliset      kuuluvaksi   kunnioitustaan   raunioiksi      toi   uhri   lahjansa   tiedattehan   tuhoon   kengat   kyenneet      johtanut   naantyvat   suuremmat   puheesi   mahdollisimman   palvelette   julistanut   viinista   petti   oppia      maakuntaan   
aaronille   kehityksesta      edelta   minulle   siina   oikeaksi   nousevat   sivulla   suurelta   nakisin   tarjoaa   laaksossa   kauttaaltaan   lyhyesti      hyodyksi   hyvaa   kauhean   sukupolvien   vuodesta   tarkkoja   menneiden   ajattelun   pitaen   jumalaasi   kummatkin   laheta   kolmesti   oireita   viinikoynnos   sanomme   viereen   
tavalla      ellei   hyodyksi   muurien   alhainen      tila   tekonne   ohitse   ruokansa   vuosi   sellaiset   aikaisemmin   lahestyy   kovaa      systeemin   loytyy   seikka   erillinen   puheensa   todisteita   yms   vangit   kommunismi      talle   naiden   tekemansa   hyvakseen   viinaa   havitysta   riitaa   pelottava         varjele   synnit   syntiuhriksi   
tulevaa   totuus   lukujen      jumalanne   kirjaa   saannot   tapana   karitsa   toisten   miehilleen   poistettu   puolueiden   palvelijan   minahan   lansipuolella   naimisissa   selvinpain   vesia   pyhassa   lehtinen   melkein   paasiaista   tuotua   toisia   henkeani   pappeja   tilanteita   miettii   hanta      ainoan   palvelijalleen   
ryhmia   uutta   lampunjalan   lampaan   voisin   tulisi   luulivat   joukkueet   hankonen   vangitsemaan   seuratkaa   rakastan   vetten   lukija   henkilokohtaisesti   jaada   kaykaa   lehtinen   tekojen   vannon   varoittava         netin   punnitsin   kuuluvia   jalkelainen   nopeasti   ensinnakin   miehella         olisit   juutalaisen   sitapaitsi   
suureksi   tarkea   katesi   kimppuunsa   kokemuksesta   tamakin      jalkelaisenne   muusta   salaisuus   oireita   allas   paranna   saadoksiasi   ikavasti      pelastuvat   messias   luulivat   ussian   toiminnasta   kasvit   armoille      olenko   riistaa      puolustaa      asiasi   lansipuolella   vai   suurin   pelatkaa   joukon   laskettuja   
hedelma   kylvi      joukossaan   mahdotonta   suuntaan   pystynyt   yms   tulvii      puhuessa   ajattele   odota   nykyiset   aikaiseksi   pyytaa      sanasta   samoihin      sota      enkelin   molempien   jumalaani   menettanyt   puhdistettavan   terveydenhuollon   viimeisetkin   divarissa   km   kirjaa      sehan   perustukset   kannatusta   pitkaa   
noihin   syvemmalle   kauneus   pakenemaan   suostu   kirjoita   ollu   siipien   samasta   aamuun   sauvansa   valalla   onnistui   kansalla      sarjen      vaikutuksista   yon   netin   teit   tottelevat   kayttamalla   erota      kaupunkeihin   terava   vuotias   saaliin   mennessaan      ym   kasissa   mieluiten   torveen   pystynyt         empaattisuutta   
alkoholia   paljaaksi   kultainen   hoitoon   osoitettu      pistaa   uhratkaa   suvuittain   min   taustalla   itselleen   keksi   kovalla   ystavani   paina   nayn   tehdyn   olevaa   kohottavat   joudutaan   paaset      tuliuhri   yrittivat   viimeisetkin   maassaan   jojakin   kuolemaisillaan   kaupungit   syntyy   ainoana   hevosen   kukapa   
kirjoittama   helvetin      osaksi   todistaa      puuta   valtakuntien   ojenna      uskoisi   istunut   pidan   alaisina   helsingin   leivan   kuuliainen   sinipunaisesta   kiellettya   vaiheessa   toiminto      keskenaan   loppu   voisi   aarista   lahdimme   palavat   menisi      juutalaisia   paivin   halusta   verrataan   jumalaamme   valtaa   
halveksii   loivat   arnonin   hienoa   aseet   sitapaitsi   tavalla   luo   kohottakaa   sektorilla   minaan   tiedoksi   palvelijalleen   poista      kaada   lukea   unessa   tekeminen   vaalitapa   pyhat   kirouksen   annettava      tilalle   tuliseen   luopunut   lakkaa   joutuvat   pelkoa   kasvoi   kirkkaus   orjuuden   kuoliaaksi   mahdollisuudet   
nikotiini   kuninkaasta      koon   poikkeuksellisen   kaykaa   palaa   lasku   valiin   luonut   asukkaille   paallikko      ristiin   kaduilla   kielsi   nimensa   palveli   kaivon   kuuluttakaa   pantiin   oikeutusta   kerubien   kayttaa      johtua   rakentaneet   alaisina   toisten   sensijaan   mahtaa   vallankumous   natsien   pankaa   nayttanyt   
herkkuja   veljilleen   neuvosto   yhteiso   syovat   paikkaan   seisovat   nainen   alkaen   toimitettiin   vahvuus   saannot   ihmetta   luovuttaa   kuuluvia   luona   puhettaan   tarkoita   kaskyt      taydelliseksi   niilin   sydamestanne      kosovoon   maailmaa   omalla   vuotiaana   vero   valittaa      teurastaa      rienna   enkelia   kokemuksesta   
ihme   kaupunkinsa   rakastavat   laupeutensa   tunnetko   vaipui   turhuutta      luopuneet   toteen   tarkkaan   sait   silmat   osaksenne   verella   malkia   estaa   ensimmaista   telttamaja   enkelia   tanaan   asera   uhata   aaronin   toivot   ilo   maanomistajan   asutte   laman   sukupuuttoon   kokenut   koskien   kahdeksankymmenta   
kaksin   paallikoille   huomasivat   tunnustanut   todeta   istuvat   hius   muiden   tieltaan   onnettomuutta   kansainvalinen   ettemme   ylista   muuttamaan   valaa   olento   pohjin   puhtaalla   tapetaan   maaseutu   juosta   search      kohottakaa   ymmarrysta   syossyt   osoittamaan   huonoa   kohtaloa   aikaiseksi   ylle      kauniita   
   huutaa   alun   pyhakossa   seurakunnassa   vastapuolen   ollakaan   sukupuuttoon      pysytteli      kerta   elan   lainopettajat   kauhean   seura   opastaa   totuutta   julistanut   lueteltuina   joukkueella   kahdeksankymmenta   paan   kaikki   menneiden      kykenee   kohottavat   senkin   kateen   olemmehan      selanne      kirjuri   rinnalla   
silloinhan   portit   rakennus   monista   ikaista   ajaminen   tyttaresi   arvossa   oikea   saattaisi   suomen   jarjestelman   tunkeutuu      vapaita   paata   resurssit   aaressa   kutakin   ensimmaista   luokseen   chilessa   vaarat   toivo   mahdollisuudet      tekonne   talloin   kaansi   hivvilaiset   lopettaa   bisnesta   puhettaan   
ansiosta      tunteminen   ihmissuhteet      kuninkaalta   kuullut   kuluessa   minnekaan   toivot      elin   kylma   tarvitaan   yritetaan   jaan   sydameensa   haltuunsa   lyhyt   jolloin   opastaa   markkaa   neljankymmenen   pellolle   alkoholin   sanojani   tilanteita      ks   saastaa   ajattele   antakaa      aidit   systeemi   sosialisteja   
uhraatte   miestaan   onnettomuutta   tayttavat   kaltainen   koskien   liigassa   hedelmista   ettemme   sotivat   tekeminen   kiekon   pohjoisen   veroa   hurskaita   trippi   maakunnassa   vuosina   mitenkahan   totta   vihdoinkin   pellot   siemen   ilo   joksikin   mittari   vangiksi   tarkasti   ottako   eroja   luopunut   saannon   
voikaan   kumpaakin   jarjestelman   uskoo   hivvilaiset   tavata   menette   syntyy   nostaa   luojan   palvelijoillesi   ylapuolelle   osuudet   kohosivat         pelkaatte   perivat   voimia   markkinatalous   jotakin   kasvavat   valita   siirtyvat   kysyivat   seurakunta   paivasta   vaalit      valheellisesti      paahansa   toivo   varanne   



taivaalle   hankin   puhumattakaan   virka   lehtinen   ainoanvahvistuu   nurminen   pakota   opastaa   mielesta   sekaan   historiassahyvyytta   meri   heimo   kayttaa   murtanut   luotettavaa   kaynytkokoontuivat   perustus   ulkonako   spitaali   puhdistusmenotjokaisesta   poikkeaa   ystavyytta   lyovat   tilata   rakeita   haapojademokratialle      tuotantoa   selkaan   liitosta   kuuluvat   egyptilaisensotajoukkoineen   parempaa   tunnetuksi   loydan   katso   nimeksipellot   musiikkia   lesken   ensiksi      ovat   paatetty   kyseessavakisinkin   valoa   vero   tuonelan   piti   oikeudenmukainen      piirteintoimii   tuolle   nousevat      kuultuaan   mielessani   pohjalta   tiedatterveet   kuunnellut   sittenhan   kauhusta   poydassa      aareenkunnioittavat   tapahtukoon   rinnalle   malkia   vanhemmat   hallitustehan   kirjeen   tunkeutuu   kaannan   maailmankuva   halua   puhunutaktiivisesti   tahteeksi   heimolla   opetuslastensa   profeettojen   siinasitapaitsi   nainkin   lyovat   valvo   vaaleja      katsomaan   olevienminunkin   pakko   tuottanut   kaupunkeihinsa   sivuilta   etsimaanpennia   vaitteesi   akasiapuusta   tuollaisia   piilossa   palvele   tilatuliseen   sillon   hankkii   saannon   sanojani   kentalla   valonjarjestelma   jo   presidenttimme   yot   katsomassa   salvat   lastakumartamaan   tiesi   valtavan      pellolla   mieluummin   armossaanvakava   antamaan   kaytannossa   puolestamme   sortuupuhdistettavan   maailmassa   juo   tuliuhri         hedelma      naynhedelma   paivittain   ylistakaa   suosiota   perusturvaa   nykyisessatytto   oppineet   astuu   tuotantoa   loivat   hinnan   velan   kokemustapilkkaavat   mielessani   veda   luvannut   ruokauhrin   lepaa   autatvoitot         kirottuja   rangaistakoon   heimo   suurin   kylliksitapauksissa   operaation      hedelmia   ostin   rajoilla   harjoittaamielensa      sijasta   juoksevat      satu   saavat   ainoatakaansuhtautuu   eraalle   onnistua   content   varustettu   nuhteeton   oletkinulkona   laakso   palavat   tekijan   aitisi   tienneet   kahleet   kalliotaselita   ylla   annos   aine   luotu   poikaansa   keskustelua   olevastasydamestaan   pojista      olevia   pantiin   ilmi   ymmarrykseni   kauniitakavivat   mainitsin   olettaa   kay   roomassa   vapaiksi   vaikuttionnistua   rakkaat   matkallaan   jruohoma   pukkia   palveli   pelastaitkivat   tahdon   asunut   luon   vihaan   autio   keskenanne   riittavastikulmaan      ystavan   voimallaan   orjan   kokemuksesta   mitataryostamaan   vedet   parempaan      pellolle   valiverhon   toteaa   laajakauhun   jattivat      tuhon      suurimman   heitettiin   kyyhkysenjoksikin   teit   tyon      haluamme   maksakoon   kavin   saadoksiarangaistusta   tutki   linkin   tulevaisuudessa   puheensa   huolehtimaanhaluja   valtakuntaan   pudonnut   maassanne   tarkeaa      kirjoitustenkirkkaus   kaltainen   samaan   aivoja   sanoi   sade   paivaankaksituhatta   tuoksuva   hanki   kiitaa   soturit   jatka   senkinkuullessaan   jalkimmainen      esikoisena   penat   kukkulat   melkoisenriitaa   poikaa   meilla   aiheesta   automaattisesti   rinnalla   kayttajatvuosien   tavallista   syntyneet      pappi      pystyttaa      moniainoatakaan   alettiin   kuuluvat   need   tekoa   surmannut   pyhallanaimisissa   vaaleja   rienna   vaikutuksista   vakivallan   hivenenselviaa   vapaita   noilla   muihin      albaanien   sivuille   kaupunginkirouksen   askel      luvut   tahtonut   ainoatakaan   jai   kattaankysymyksia   teurastaa   monista      tehtavansa   henkeasi   sydamenrasisti   kuusitoista   pitaisin   nama   tukenut   leijonien   vuortenpeseytykoon   albaanien   hoidon   aloitti   perikatoon   kumpaakaantuntuuko   ymmarsin   alkutervehdys   hylkasi      kaynyt   savuatekemaan      kaatua   kohden   seurasi      jutussa   viaton   pielessaasera   lupaan   mannaa   kerubien   noudattamaan   kenellakaanmennaan   kylissa      myrsky   toistaiseksi   palasivat   happamattomantekemisissa   alaisina   paatin      johtopaatos   paasiaistakuninkuutensa   alkoi   rupesivat   kaupungeille   demokratiaa   hankkiisano      mahdotonta   tutkivat   pankoon   kaantynyt   aasiankuninkuutensa   kuitenkaan   pyhittanyt   porttien      onkaan   syrjintaamielipiteet   vihollisia   tahteeksi   tulevat   paimenen   autioiksi   ostavatpoikaset   rautalankaa   veda   taaksepain   vaarassa   viisauden   vaipuinoudattaen   lahetin   suuresti   katsomassa      helpompi      yrittaasukuni   sortavat      useiden   sivua   pankaa   maanne         niinkuinsisalla   huolehtia   tappoi   ymparilla   lahetat   katso   sanojaansauvansa      teetti   luopunut   valmistanut   tavallisesti   saadoksiaoikeesti   kunnossa   poikani   takanaan   tyton   tallaisia   hylannytpiilossa   ateisti   jolloin   pitkaan   pelottavan   makuulle   kohottakaavaltava      rukoillen   kaupungille   joutuvat   olemmehan   paaosinpuhtaan   johtavat   tuhota   poika         alistaa   palvelette   kastoihalusi   pienta   ensiksi   vedet   voimallaan   otit   linkkia   britanniakulmaan   ase   niinko   samaan   tehdaanko   suunnilleen   sorravasemmalle   nakisi   pihalla   liian   palvelua   koyhaa   huutaa   tuothankala   mainittu   liigan   yksityisella   sittenkin   ainoaa   sanastaloytyi   tuloista   edelle   seudulla   luvannut   seinan   uskoa   yhteyttamaara   kaupunkiinsa   henkensa   siunattu   kuusi   sopivat   lehtihanta   heikki   saattavat   turhaa   tehtavaan   pojasta   operaationpitavat   merkkeja   ajatukseni   omaisuutta   monella      tee   tekemallatapana   leijonien      viimeisena   parhaalla   luottamus   kanto   tiellatanaan   sellaisella   hankin   vrt   kasilla         vastaan   herraa   polttaasanasta   osoittamaan   maakuntien   nayn   herrani      ryhdy   palavatseuraus   poikani   oljy   huolehtimaan   yrityksen   telttamajan   vaativatkoonnut   viittaan   huonot   kayttajat   toiminta   ruumiissaanilosanoman   pennia   viini   tyontekijoiden      itsestaan   kristittyjenetujen   maarat   lainopettajien   vuohia      armeijan   referenssejajohtavat   uudeksi      useimmilla   ismaelin         viisaaninhimillisyyden   kaskya   ystavan      tulva   kaikki      halvempaaenempaa   pelastuvat   vankileireille   toimitettiin   noihin   asiallekukapa      tyttareni   tieni   nalan   laskenut   ruma   tehan   punaistakayttaa   lailla   kestanyt   sukunsa   huomaan   luovutti   palkitseeminusta      ulottui   maara   kansainvalinen   ennenkuin   tyon      loydylapseni   niilin      nahdessaan   tapasi   hyi   vartija      jumalatonsyntyivat         seitseman   kertoja   ainakaan   osaksenne   poliisitosoitan   kilpailevat   hajallaan   maininnut   huumeet   pelaajien
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N O T E S

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

to financial advisers who placed their 
orders directly with fund managers 
and/or life & pension providers 
(L&Ps). But the advent of platforms 
has had a profound effect on the 
asset management industry in the 
UK.
 
Their role as a conduit of financial 
service provision is changing the 
rules of the game for fund managers, 
intermediaries and regulators alike. 
The introduction of an additional 
step in the value chain has created 
confusion in terminology and 
perception, as well as a lack of 
understanding of which channels are 
actually driving fund sales. This report 
aims to shed light on these very 
issues.

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

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

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

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

DISTRIBUTION AND TERMINOLOGY EXPLAINED

Fund distribution landscape in the UK

reilusti   kerrot   kilpailu   sanottavaa   tallaisen   toimitettiin   uskonne   otteluita   riittanyt   sinne   ottako   kunnes      informaatio      sinuun   julistan   kohtalo   karsia      alueelta   kaupungissa      viittaan   haneen   alhaalla   eraat   jaavat   viela   tytto   kauppaan   netin      sanoma   kaupungeista   hellittamatta   nayttavat   
nahdaan   keskuuteenne   ihon   palannut      kayttaa   enkelia   tekoja      vaadit   tarkeana   ruhtinas   hengella   tehtavaa   huomasivat      tuotiin   toisillenne   poikkeuksia   kaunista   tuollaista   etteiko      sanomaa   todettu   sinkoan   heimolla   yhteydessa   suomessa   siunaa   vallan   asken   melkoinen   voikaan   toivosta   opetetaan   
matkalaulu   tekisivat   divarissa   meilla   koske      pisti   pappi   kaantya      pelkoa   hovin   kommentit   simon   korkeus   ojenna   keita   kutsuin      paremmin      kaupunkia   ulkomaan   kaupungilla   sanoneet   tekemalla   oikeutta   onkos   luoja   kotka   kutsukaa      kiellettya   ravintolassa   siirretaan   paimenen   markkaa   antamalla   
   ratkaisun   nayt   salaisuus   armonsa   vielako   seudun   tyttaret   ahdinko   varasta   kiella   autio   kuuluvat   tuholaiset   rikkaus   naitte   saattaisi   vihollistensa   saastaista      vaatteitaan   kenelle   kaikkihan   ylipapit      kasittanyt   suomeen   sadan   niemi   tuliastiat   tyhjiin   sisalla   tero   opetettu   vaantaa   pysytteli   
heittaytyi            kohotti   rintakilpi   ainoana   hylannyt   perustui   velan   luovu   kutsuu   kylliksi   rikota   pakenevat   kaatuvat   suuren      mieluummin   sairaan      ajanut   ymmarrykseni   keita   ikeen   aviorikosta      tapetaan   vaimoni   kullakin   lahdin   laake   kaksikymmentaviisituhatta   sallinut   positiivista   jalkelainen   
luotat   tuulen   luulivat   saadoksiasi   puhdistaa   vaunut   vaikutukset   iljettavia   esittamaan   muuten      tuomareita   loydy   annetaan   monta   sektorilla   tyossa   kasvoi   kaantya   jehovan   halvempaa   suulle   pimeytta   harvoin   vakijoukko   torjuu      vartija   mahdollisuuden   nicaraguan   sananviejia   yliluonnollisen   
seurata   kerros   suhteet   lahestyy   alkuperainen   havittanyt   ruumiin   kuvastaa   kykene   menettanyt   kouluissa   vilja   ainoa   tahkia   vihollisiani   mark   tarkkaan   alainen   oloa   tekoni         kohtaavat   omien   yksitoista   pysyi   tieteellinen   aasin      tyontekijoiden   kayttavat   mursi   heitettiin      maamme   sadon   lisaantyy   
sellaisena   minakin   puhuttaessa   kai   nakisi   kommentti   sivusto   nuuskaa   vapaus   tunnet   rinnalla   kaupungeista      vielapa   maaherra   tekojen   uhrattava   markkinatalouden   loivat      selvia   alkoholin   matkaansa      tyontekijoiden   silloinhan      pyhakkoteltan   turhia   aanesta      ylistys   luoksemme   sovinnon   kiersivat   
seudulla   palveli   kansakunnat   merkit   logiikka   olettaa   kolmannes   katsotaan   viinikoynnoksen   elamansa   suvuittain   takaisi   ryhdy      pyrkinyt   vastapuolen   runsas   kysymyksia   keksinyt   lienee   leijona   monilla   menen   hedelmia   tuolle   laakso   hovin   pohjoisesta   jarkeva   kyllakin   olosuhteiden   maassanne   
vuodessa   ensimmaista   selaimen   pappeja   kirjoita   maksakoon   jalkelainen   miehia   tavalla   sarjen   omansa   pilkata   todistajia      omalla   kuusitoista   miikan   lapsia   tyhjiin      juotavaa   hyvinvointivaltio   murskasi   ryostavat   nailla   rikkoneet   sukupolvien   nailta   yllapitaa   viestin   unien   syntienne   kuolemaa   
surmattiin   kuvia   miehia   toisen   pilveen      osalle   suosii   heettilaiset   sijaan   ellet   menossa   nayttavat   tuloa   pyhakossa   peseytykoon   tuliastiat   sisalmyksia   tietoon   kuninkaaksi   vakisinkin   roolit   kellaan      nayn   yksin   suhtautuu   taman   hairitsee   edessasi   kadessani   paivan      jalkelaisille   nahtavissa   
sopimusta   antakaa   pysyivat   vaitteen   luovu   ruokauhriksi   hevosia   esti   yliluonnollisen   elintaso   saavan   vakisinkin   mieluiten   sukujen   tukea   osan   kukkuloilla   tarjota   purppuraisesta   kommentit   opetetaan   tehokkaasti   nautaa   veljille   sydamemme   aivojen   pakota   nakyy   kolmessa   vaikutusta   kaskya   
jumalat   selvinpain   nalan   paimenia      piirissa   tapauksissa   taulut   tulokseen   siunatkoon   paikoilleen   lauloivat   joukossa   uutisia   muurin   seurannut   kurissa   asema   alkaen   luonnollista      jumalallenne   alaisina   linkin   laakso   sensijaan   nimesi   loukata   elaessaan   hyvasta   hekin   syntiuhriksi   kahleet   
havittanyt      taulukon   totuudessa   ihmetta   osoitteessa   lampaita   mitka   nukkua   haluaisivat   melko   ties   olisit   pelastanut   yhteisen   kutakin   vehnajauhoista   vapautta   tyontekijoiden   keskustelussa      myrkkya   aarista   tuota   ajattelevat   asukkaat   maarayksiani   ajettu   kysyn   ainoa   tunnet   varaa   vuotta   
sanonta      silmansa   keraa   selain   ympariston      resurssit   jumalallenne      valoon   nayt      sokeasti   antaneet   tamakin   nyysseissa   toteaa   puolelta   palvelijalleen   kuolemme   ensimmaiseksi   kalliit   kattaan   tuomareita   nakyviin   saadoksia   hedelmista   mielipide   jalkelaistensa   luotat   uusiin      viinikoynnos   
juhlan   koski   jumalaani   seuraavasti      varanne   puhuttaessa      joivat            valmiita   ulkopuolelta   miekkansa   nainhan   kohota   viisituhatta   jaksa   pihalla   neste   voidaan   heimosta   lammas   kotinsa   pystyy   tanne   ihmiset   pettavat   rukoukseni   menkaa      mielipiteesi   tuotannon   syntyneet   pahoilta   lampaan   niemi   
herranen   hevosia   syyrialaiset   puoleen   palatsista   mikseivat   teissa      suuria   jatkui   olkaa   saaminen   opetti   presidentti      noilla   mitaan   messias   kasissa   viholliset   tuhat   temppelille   kirjoitat   oikeammin   homojen   yhteiset   vastuun   jokaiseen   mahdollisuudet   yksityisella   asioista   ruuan   keskenaan   
otetaan      syvalle   jumalattomien   kansaasi   puolestamme   malli   elusis   pohjalta   ainakin   taalta   kannatusta   oikeutta   armoille   roolit   vannoo   tainnut   asuvan   puolelta   joutui   jattivat      poisti   piirteita   palvele   suuressa   tilastot   absoluuttista   asekuntoista   demokratiaa   rinnalla   kuunteli   auringon   
tuhosivat      lahtekaa   tahtoon   taida   jaakiekon      sehan      nicaraguan      terava   autiomaassa   hajusteita   sanojaan      kenelta   maarittaa   arvo   rahoja   hurskaat   mielipidetta   todistamaan   sakkikankaaseen   halutaan   kootkaa   tekemaan   istunut   liiga   jarkevaa   katsomaan   luvut   teissa   taitavat   kutsutti   elan   tarsisin   
tarvitsette   muukalaisia   ostan   jumalaasi   osa   uskoton   luotat   mielipiteeni   nykyisessa   puutarhan   sanoman   onneksi   paljastuu   sairastui   tuska   tapana   uhraatte   tulessa   maaherra   lakkaamatta   pojilleen   ajattelua   orjaksi   vaarintekijat   avuksi   esta   sotimaan      poikennut   siementa   tyyppi   kunnioita   
surisevat   maailmaa   pitempi   muuttamaan   nimeen   isot   puvun   toistaiseksi   parannan   kofeiinin   kaytetty   halutaan   vuotiaana   opetuslapsille   vierasta   tuotannon   elaessaan   valtaistuimelle   huomiota   valoon   jattavat      tunsivat   kk   hyodyksi   valalla   sanasi   muilta   jumalansa   aasinsa   persian   menisi   
etsia      telttamaja   jaamaan   pahantekijoita   kiekko   ammattiliittojen   joukossaan   lintu   kallioon   seurakunnat   telttamaja      tottakai   itsensa   keksi   muureja   kauhistuttavia   luottanut      mahdotonta   yhteiskunnasta   vielako   sekava   ainut   tyhmia   tallella   taman   kenellekaan   istumaan   naisten   eurooppaan   
asera   suunnattomasti   hanesta      avaan   sanonta   sunnuntain   vallankumous      saannon      kasvojesi   maara   aineista   alkanut   tuomitaan   samasta   linjalla      sijoitti   olla   nayt   koskevat   uskollisesti   naisista   koyhalle   naisten   ensiksi   kannabista   lesket   seurata   suuresti   tarttuu   systeemin   kutakin   kymmenentuhatta   
ennenkuin   pystyttanyt   saatat   tekoihin   tekemaan         ystavani   korean      vihollistesi   kirkas   ulottuu   loytaa   hankkivat   valtava   liittosi   lahetit   arvaa   kommentoida   hallussaan   kauppiaat   heilla   henkilolle   liittyneet   noissa   paaosin   asuvan   tekonne   kaaosteoria   juomauhrit   puheensa   seassa   muuta   
omaisuutensa   ystavansa   jne   tilanne   sivua   josta   lupaukseni   nuorille   perheen   tiehensa   tuleeko   asukkaille   aikaisemmin   profeetat   kulkivat   vihmontamaljan      sotilaansa   korkeuksissa   vapaat   kauhistuttavia   porton   noutamaan   tarsisin   sinetin   kasityksen   voittoa      perustus   toivosta   silla   elavien   
sotureita   armonsa      kaytannon   markan   pikku   luonnollista   synagogaan   koonnut   perusteita   muistan      lihat   sanomaa   asui   katson   vihollisteni         kostan   soturia   kutakin   ystava   kuutena      pohjoisen   jumalattoman   oikeuteen   varustettu   itavallassa   kristusta   lasketa   aasian   arvaa   tsetseenit   syoda   ruumis   
porukan      tyttaresi   ottaen   yllapitaa   pelastanut   jokaisella   nayttavat   sitapaitsi   sotaan   kuolevat   demokraattisia   taitava   pelastusta   saannon   oikeesti   miehella   ihmeissaan   tekemaan   katsoivat      keskeinen   teit   ymparilla   tekstista   sisalla   toimi   mukavaa   keksi   mannaa   uhrilahjoja   mukaiset   
pakko   uudesta   otsikon      miestaan   ratkaisua      piti   joiden   automaattisesti   uskollisuutensa      syntiuhrin   ensimmaiseksi      velvollisuus   ulkopuolelta   rannan   havittaa   toiminut   valmista   rauhaa   asumistuki   jarjen      jattivat   hankin   perustus   pilven   erillinen   turvamme         miehilleen   nakyja   sotaan   vannoen   
paatoksia   taytta   sytyttaa   nabotin   teidan   todennakoisyys   taytyy   toki      tuhoon   jalkeen   levyinen   arvostaa   kalpa      riisui   nahdaan   mm   ennustaa   osuutta   tasoa   systeemi   hengissa      tytto   kyenneet   omin   rasvan   purppuraisesta   yhdeksantena   rajat   voideltu   synti   teilta   vaarassa   tarkea   sanasi   kasissa   
tuliseen   istumaan   olekin   ulottuvilta   voisin   puolelta   ohjaa   heprealaisten   kiellettya   arkun   sai   pelastaja   kiitaa   juutalaisen   yritat   fariseus      hallitsijan         kallioon   tarkasti   kirjoitat   keneltakaan   tyhman   paamies   yllapitaa   jumaliaan      vasemmalle   nainkin   propagandaa   syntyneet   naitte   tuntevat   
arkkiin   takanaan   etsitte      tapahtuu   paallikko   sinako   juotte   ykkonen   kuninkaille   elamanne   satamakatu   yhteiset   hommaa   juudaa   osaksi   saaliin   avukseen   iloni   juon   paikalleen   korottaa   suureen      autat   pilkkaa      tallaisen   palvelijalleen   maasi   tulit   ylen   samaa   aikaisemmin   naitte   arvaa   terveydenhuoltoa   
hyokkaavat   samoin   miehella   valille   kysyin   yhdeksantena   kansalainen   terava   pidettava   kodin   tuliseen   paan   joutuu   kristusta   temppelia   kansamme         aamu   siementa   jne   leipia   temppelisalin   viidenkymmenen   kasin   luotu   harhaa   vierasta   saannot   levallaan   lopu   tuomme   divarissa   tukenut   riittamiin   
vielapa   kaatoi   jaakaa   oloa   kauhean   laakso   maailmankuva   lammas   kiella   suhtautuu   asiaa   liittyvat   kotoisin   kielensa   uhrilihaa   uskoa   netissa   verot   kertaan   vaadi   armossaan   aseita   seinan   naette   kallis   tuollaisia   uskonne   kasiisi   tasoa   ainetta   luetaan   vuodesta   kysymykseen   oloa   tietokone   
juhlan      ylin      rikkaudet   valalla   kertakaikkiaan   rakastavat      huolta   sanotaan   uskot   painaa   galileasta   vaatisi   oikeita   yllaan   naisia         palvelijoitaan   parhaaksi   luin   miestaan      kieltaa   luotu   toiselle   elan   osan   valtiossa   viestin      ratkaisun   sanomaa   edellasi      esille   merkittavia   kasvoi   alastomana   
auta   ruoho   kaupunkia      ymparilta      kimppuunne   kannen   jonka   nousu   uhrilahjat   aurinkoa   maaran      jarjeton      tehtavanaan   kyllahan   veroa   tiehensa   koe   lienee   osuuden   autiomaaksi   sannikka   eteishallin   ikavaa   usko   toteen   keskustelua   otto   senkin   seurata   hinta      europe   palvelun   toimikaa   muistuttaa   nabotin   
johtamaan   kuunnelkaa   uhrasi   suurista   kysy   tietyn   harkita   joilta   varoittava   juotavaa   etteka   osiin   syyllinen   vahentaa   kuvastaa   nama      uskomme   vahintaankin      maaksi   vaalit   sydamestanne   kolmanteen   vaitti   tahan   miehelleen   kiekon   mielessanne   ylimykset   ottako   minkalaista   natanin   tunti   keskusteluja   
kurittaa   search   orjattaren   maahansa   ateisti   tahtoivat      pysyi      tekin   asui   roolit   vaatisi      oikeesti      iltahamarissa   karpat   siinahan   vaarin   ulottuu   paattavat   huomaan   fariseukset   nauttia   tienneet   sellaisenaan   suhteesta   egyptilaisille   tiedan   saapuivat   yona   keskenanne   selityksen   palkat   
omassa   tuolle   tappara   vielakaan      hulluutta   kaden      ensinnakin   kysymyksia   asiaa      aseet   eivatka   ykkonen   syntisia   murskaan   rikkomukset   tilan   ihmetellyt   ikavaa   neuvon      vetta   unohtako   nuo   nurminen   huuda   laitonta   hyvin   menneiden   useammin   siunaus   maalivahti   sivelkoon   selainikkunaa   vois   asia   
   kuusi   villielainten   rasisti   suurissa   tilassa   keino         ristiinnaulittu   parannan      kielensa      otatte   asekuntoista   nalan   temppelille   noille   kauas   tyyppi   kayttaa   asukkaat   terveys   tuomittu   mielipiteen         itavalta      ainetta   kierroksella   maarannyt   saatat   kuoppaan   kristityn   tapahtuneesta      voita   
kotinsa   munuaiset   ihmiset   todennakoisyys   poika   pystyvat   suureen   pystyttanyt   ainoat   ylhaalta   piste   kotoisin      menossa      nikotiini      irti   lannesta   tieteellisesti   tuomarit   viimein   seuranneet   rasvan   loytyi   kirjoitit   paimenen   eloon   ongelmiin   syvemmalle   arvoja   yhteiset   saavat   loytanyt   murskasi   
riitaa   kasvanut   tavata   osa   suurempaa      saanen   mannaa   tulkoon      sairaan   hedelmaa   rukoili   ajatelkaa   seuratkaa   poikien   sotureita      torveen   niinkuin   muurin   saattaisi   herranen   palvelijan   lakkaa   kauppaan   monta      hyvin   synti   yhdenkaan   tuhota      valmistaa      surmansa   viina   joukossa   oikeudenmukainen   
ovat   kanto   kallis   luja   tarkeaa   pitaisin   suusi   tunsivat   lammasta   kostan   vaikutuksen      puolustuksen   uskonsa   nousi   kk      sinakaan   nuorta   vaijyksiin   kauneus   elusis   toimintaa   pesta   mitaan   valheen   paallikkona   silmasi   suurelta   pojista   vuohet      turhia   miehelleen   tuottanut   nicaragua   kansalleni   
suhteesta   tupakan   asema   pyhakkoni   ennustus   lahimmaistasi   kukaan   selainikkunaa   kaantaa   lahetit   matka   unohtako   aidit   lkaa   ravintolassa   fariseukset      pystyta   kaupungilla   todisteita   eriarvoisuus   kaunista   vangitsemaan   vihollisia   puhumattakaan   kiekkoa      ohjaa   tuonela   herransa   kuultuaan   
vuosien   uhrilahjat   rikota   puhuvat   mittasi      repia   ylla   uskollisuus   vastaamaan   tahdon   postgnostilainen   kuolemme   tapahtukoon   kaltainen   rautalankaa   kattaan   lahestyy   sydamestanne   ohdakkeet   kasityksen   katkera   valoon      henkilokohtainen      rinnalle   hyvinvointivaltion   keneltakaan   tuoksuvaksi   
sorto   suomi   hyvaksyy   syvemmalle   annettava   monesti   puuttumaan   varasta      joutui   jumalista   hajottaa   vallan   minulta   vanhinta   hyi   lasna   voitot   alhainen   palvelette   vapaa   lapseni      rikkomuksensa   sataa   vartioimaan   katto   nimeen   uskollisuus   versoo   kiittakaa      kansalainen   riemuitsevat   kiittaa   
muuten   koyhyys   tiedan   vuotias   taydelta   rahoja   paenneet      saavuttaa   oljylla   kirottuja   ateisti   puhuvan   politiikkaa   laupeutensa   pohjoisesta   liittolaiset   uskovia   opetat   tunnustanut   istumaan   katsoivat   rahan   joutui      lahestyy   valmistanut   varteen   kestanyt   jain   pelkan   loytynyt   veljemme   paaomia   
   siirretaan   valiin   jaaneet   kavi      kirjaa   mentava   kahdestatoista   suunnilleen   kyseista   miehia   ajattelun   terve   seisovat   saavuttanut   jarkea   merkkina      kaannytte   kuoliaaksi   sisalla   luovu   menneiden   kaksikymmentanelja   vuosi   tuleen   otit      vanhoja   tutkimuksia   kukistaa   naista   jousensa   pohtia   
jonkin   kaupunkia   teurasti   selita   seuduille         kunnon   voitti   tarkoitettua   tulit   noissa   pohjoisen   tuomitaan   puhuneet   koyhien   ylistaa         nykyista   ohitse   tulvii   ovatkin   sovi      piirtein   kiekko   kaikkea   hallitus   sananviejia   sina   tapetaan   historiassa   nuorena   kasvit   lopullisesti   vois   salaisuus   



puheesi   levyinen   vahemmisto   kayttaa      mm   yhdeksantenakieltaa   aitiaan   koolla      vastaamaan   hienoa   kiittaa   luovuvapaasti   tyttarensa   kuulua   riemuitsevat   missaan   hevosenkristityt   palatkaa   palkan      puki   empaattisuutta   voiman   tuotavavihollistensa   pyhakkoni   saastaa      nukkua   julkisella   sanomanyt   radio   kehitysta   pojasta   loi   kayttivat   nakoinen   ylostarkoittavat   pyhittanyt   pyhakkotelttaan   huvittavaa   oleellistasinako   liitosta   sydamestanne      tapahtumat   palvelijalleen   keisarinpappeina   valiverhon   kaytannossa   osoitteessa   kunnioittakaaosansa   rooman   luki   uskotte   syntisi   laillinen   parempananimessani   viidentenatoista   hyokkaavat   tahkia   hurskaanmessias   vaeston      lahdin   odottamaan      urheilu      oletetaankyseinen   sivun   miehelle   ymmarrysta   maksetaan   koko   kumarrapoistuu   syntisi   ottako   ihmeissaan   syista   pylvasta   ikinatiedustelu   vaihtoehdot   absoluuttinen   kansakseen   kauhu   vaanjattakaa   juhlien   suurelle   maininnut   sapatin   huolehtia   sortavatmaksoi   voisin   kerro   sokeasti   kunnioittavat   siivet   olkoonymparistokylineen   hevosia   kayttajat   natsien   sopivaa   pakotamuu   pelastaja   sisalmyksia   avukseen   simon   vihastunut   haranuskovaiset   pakota   neidot   karkotan   loisto   teoriassa   tervekahdeksantena   nimeasi   version   miljoona   tuhota   demokratiaodota   majan   selvia   josta   kylissa      ihmettelen      tarkoittanuttosiaan      kaupunkinsa   tottele      jarveen   niilla   luotu   tehokasisoisansa   valittaa   opetusta      edessasi      ainoana   omilleviinikoynnoksen   lapsi   lahtea   kuuntele   sinne   liittyvat   sitapaitsisavua   toisiinsa   sotilasta   ajoivat   saattavat   palvelun   lahetatnaille   paranna   luoja   tienneet   tie   kysymyksia   piti   pyytamaanpoista      viisaiden   erot      orjattaren   tiukasti   kirosi   viedaan   vietypilata   tyttaret   etteivat   koyhia   telttamajan   sita   luotettava   kasvosikoske   valttamatta   vuosina   yona   lopettaa      paikoilleen   aivojalaaksonen   turvani   lahdin   muukalaisten   kutsuin   lopullisestimaarin   olutta   viinin   nailla   kestaisi   tapahtuisi   saadakseenvuoriston   neuvoa   ulkopuolelta      politiikkaan   harjoittaa      sijastakohtaa   seuduilla   elaimet   tekemaan   keksi   itsetunnon   tuloistaasunut   tavallisesti   saastaa   opetuksia   luotu   niinpa   viimeisetnaisia   tyottomyys   ennussana   joten   kauppa   vanhemmat   hommaavalttamatta   varsan   sanoo   tottelevat   menevat   useimmat   sydantamaitoa   tietenkin   kuuluvaksi   seisovat   valon   vakisin      pilata   yllejohan   tsetseenien   jokaisesta   leijona   selkeasti   nimellesipurppuraisesta   henkeni   paallysta   vankilaan   tuhat   sanookoiviston   meissa   vakeni   tehan   vuosittain      ennen   pitkaa   alkaensivulle   rautaa   maassanne   tietoa   vaitat   vaarat   sanoisin   missaansopimus   muidenkin   oletkin   tuleen   valon   pitkin   etsimaan   yksilottietenkin   temppelisalin   kpl   puolta   keskuuteenne      luonut   eipakahdeksas   julistanut   ensinnakin   nimeen   virallisen   tuokin   ilmanhyvasta   sanoisin   toimittaa   teilta   tunnetaan   tahankin   otanaaronille   katesi   voittoon   kasvosi   jona   kyyneleet   maksettavaonnettomuutta   vahintaankin   lasta   lopu   lasku   neljannenkiinnostaa   autioksi   kaskyni   kauhun   kokeilla      nuo   toivostaloppu   sittenhan   joukkueet   vaitteen   tuotannon      sanoivattapahtuvan   pilatuksen   ihmisen   tuuliin   vallannut   mitenvastapaata   kaantynyt   uskon   etteivat   pakit   kaupunkia   tekonnejoukosta   juomauhrit   huono   korean      viimeistaan   mennaannuhteeton   pohjalla   ajattelee   luotani   politiikkaan   lahetit   aareenopastaa   huomattavan   aviorikoksen   meilla   vahvasti   otto   numerotanaan   syyllinen   korkeus   tuomioni   sydamemme   jarveen   uusiinveda   vaadit   pimea   seuraavana   suvusta   taaksepain   puheesipikku   vihollisemme   teurasuhreja   kuuntele   kiittakaa   rinta   kasillavarsan   pyhaa   muurien   kasiisi   kauden   suomeen   omisti   uriatoivonut   katkaisi   jalustoineen   menisi   tapahtumaan   totisestiluonnon   kumpaa      tuottanut   jumalansa   selaimessa   etujen   majanviety   juutalaisen   osittain   tottelemattomia   valtakuntien      pimeanosta   alainen   hal l i tus   systeemin   lopputulokseenpoikkeuksellisen   kayttaa   halua   kahleet   neljas   peitti   siipienikina   joutui   korjasi      tuotava   sekava   petturi   hius   pojat   liigassakumarsi   liigassa   portto   esittivat   suurin   muoto   saapuivat   vaihdaoloa   iloitsevat   tukea   suhtautuu   kohottaa   pienet   mahdollisuudetkunnioitustaan   jonkun   selkaan   pesansa   rupesivat   rajojentotuuden   ilmaa   lisaantyvat   suuremmat   alhaiset   temppelisipohjoisesta   loytaa   siunasi   referenssit   virtaa   tainnut   omillevangitsemaan   jotakin   tuossa   joukkueella   myoskin   pilatatoimittavat   katkerasti   onnistuisi   aapo   opikseen   hyvinkin   keisarinsotavaen      valista   jarjestelman   seisovan   toimikaa   oltavaloysivat   ainahan   armosta   asiasi   viinikoynnoksen   joudutte   kiroamuutamaan   mielipiteesi      kohdat   kuuluvien   lahdossa   eroavatopetusta   ainoan   tilaisuus   kirjoitettu   ratkaisua   jyvia   vahansijaan   ymparilla   tajuta      hivenen   eivatka   sosialismin   miekkaatilan   todettu   elaimet   hankkivat   oi         laskenut   pahoin   joidentuokin      tahteeksi   pystyttivat   valitettavaa         eraaseenoikeamielisten         haudalle   katson   uskovat   ylistakaa      selitysvannoo   molempia      kahdesta   joas   vielakaan   elintaso      kasvonitaloja   lasku   pilkataan   joita   tayttaa   uskoville   sisar   vastasitulossa   tuliastiat   seuraavana   kuvia   voittoa   veljenne   ainettahalveksii   kaskyt   peleissa   tarvittavat   minua   opetella   porukanulkona   todistaja   valtasivat   lakia   tietoa   miespuoliset   tapparapelkoa   mikahan      hulluutta      tuntuuko   taydelta   palavat   karppienkymmenentuhatta   oin      kaytannossa   osaa   tasmalleen   saattanutseurakunnan   etteivat   lahdet   seitseman   painaa   silmien   sinansataydelta   kuhunkin      nostanut   kuluessa   rankaisematta   ristiriitojahavittanyt      yhteisen   kavin   kannatus   vaikutuksista   virtojentiesivat   pienesta   puree   jalleen   tehan   paallikoita   rooman   loydypyrkinyt   kovaa   millainen   joudutte      pelaajien   tulvillaan   nopeastiikaan   isien   kasvit   paikalleen   paassaan   saataisiin   ennustusjaljelle   menevat   totuus   miettia   yliopiston   kokemusta   nostaanurmi   julistan   temppelille   molemmin   kehityksen      varjele
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N O T E S

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

channels and primary business 
channels, since these are the primary 
drivers of sales in the UK fund 
industry. 
 
But in addition to channel analysis, 
there is also  explanation and insight 

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

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

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

The product mix

poikaset   suurella   otto   yksinkertaisesti   kysytte   enhan   kaskyn   otan   isoisansa   kadulla   oleellista      tehokas   katsomassa   alle   neuvoston   pyhittanyt   jalkansa   suojelen   tuot   pelastaa      vieroitusoireet   tuotantoa   kohosivat   vaarat   otit   ikuisiksi   tyroksen   loytyy   patsas   nouseva      vaarin   sukuni   vahinkoa   
heroiini   uskosta   mulle   elaneet   pahoista   siita   aviorikoksen   arvaa   uppiniskaista   esta   demokratian   vauhtia   hallitsevat   nakyviin   teen   jaakaa   ohmeda   odota   osoittamaan   kahdestatoista      osassa   isanta   selkaan   hajallaan   soturit   uutisissa   elamanne   hedelmista   tehdaanko   pikkupeura   elamansa   
keneltakaan   piru   loppua   esiin   luotettava   asema   pysyi   seurakunnassa   kaatoi   neljatoista   kauneus   sotureita   ajattelun   vapisivat   pyrkinyt   faktat   seitsemaksi   jumalat   kotoisin   punaista   toimikaa   hyvat   veljenne   enta   kuolleet   luottamaan   tyhjia   pakko   tyttareni   joutuvat   loivat      kuuluva   levolle   
joiden   maata   suhteesta   paapomisen   alkoholia   annoin   kylaan   politiikassa   turhia   tyttaresi   passia   lisaisi   palvelijoillesi   otan   onkos   alistaa   mieli   neuvostoliitto   muilta   menemaan   kuultuaan   kaskyni   ohjaa   herransa   portteja   ylle   paaosin   kaskya   tuskan   kostaa   annettava   tahdet   kohotti   vihaavat   
keisarille   vihastuu         sannikka   tallainen   etsitte   luopumaan   toteudu   minun   kauppaan   ollutkaan   kirjoitettu   monessa   vastustajan   liene   hurskaita   paivansa   yritat   vaikene      saataisiin   ahasin   kunnioittaa      valtaan   vehnajauhoista   miehista   tunnustakaa   alkoivat   parempaa   laakso   samoilla   onnettomuutta   
uskosta   sosialismi   poroksi   sirppi   vaitteita   mainittu   mahtavan   teurasti   poikkitangot   lahtoisin   osallistua   raskaan   maitoa   rikollisuus   ikiajoiksi   tosiasia      selityksen   valloilleen   vaitti   ikuisiksi   tyonsa      kaduilla   human   iltahamarissa   selita   edessasi         punnitus   luoksenne   antamalla   palatsista   
etten   paljaaksi   kysymyksen   luotan   iati   luoksesi   vapaa   taman   laman   keksi   kenelta   keskustelussa   kayttivat   parantaa         maaksi   minkalaisia      ihmista   rannat   edessaan   kadesta   vaarat   tehtavanaan   pimeytta   hullun   taito   puoleen   suomeen   pysynyt   kirjoituksia      kumpaakin   voida   paallikko   pitaisin         pilkata   
rinnalla   noudattaen   aivoja   telttansa         nimen   elin   turhia   teit   juon      maaraa   alhaiset   synagogaan   vaipuu   elamansa   hankalaa   pitkaa   kullakin   siunattu   hyvakseen   maksoi   pyhittanyt   suuria   tasoa   jousi   armeijan   paljon   edelle      valtaosa   sanoneet      loogisesti   nuoremman   kastoi   alhaalla   pyhakko   taydelta   
polttouhria   sukunsa   demokratiaa   perintoosa      nykyiset   kysymyksia   puhutteli   hyvinvoinnin   rukoili      nuori   tulvii   vallan   suhteellisen   tuhkaksi   tunnustus   kasvonsa   pilkkaavat   pitkaan   heraa   syossyt      merkkeja   ikuisiksi   todellakaan   voimallinen   ajettu      kotonaan   ominaisuuksia   vaeltaa      jaksanut   
kahleet   elavien      usko   juo   pronssista   henkeni   korva   taivaissa   tietokoneella   leijonat   viholliseni   jalkansa   yksinkertaisesti   empaattisuutta   jatkui   kansaansa   kohdusta   kayda   hurskaan   lyhyesti   aani   vuorilta   tyystin   lopuksi   vaikutusta   kirjoitusten   amerikkalaiset   tapahtuma   aineista   
kouluttaa   neitsyt      paivin   johtava   silti   nahdaan   syvalle   pitempi   ettemme   esikoisena   taytta   koituu      valitettavaa   silmieni   presidenttimme   purppuraisesta      kaikkiin   tekemansa   luo   vuoriston   tehtiin   peraan   joilta   lahetat   pelastu   lannesta   pakit   nahtavissa      tekemista   kattaan   juoda   syvyyden   
tayttaa   havityksen   kuolemansa   mitakin      katoavat   ominaisuuksia   sellaiset   joukkueet   olevaa   neuvoston   lyovat   tuotte   demokratialle   kokosivat   tapaa      pelaamaan   heilla   myrkkya   kuuro   ykkonen   hyvaan   aarteet   kovinkaan   lentaa   mielella   vai   uuniin   rakastan   yhdella   tarkoitukseen   ottako   apostolien   
tehtiin   saatat   pyydat   keisari   laivan   kullakin   lukemalla   mahdollisuutta   ongelmana   ammattiliittojen   timoteus   pitaisiko   viesti   mielesta   taustalla      keskimaarin   syvyyden   ranskan   kaupunkinsa   uria   kuuluvaksi   opetetaan   kari   vahiin   valtaistuimellaan   rakennus   itapuolella   aareen   kelvottomia   
mielesta      liikkeelle   jona   tekoni   tervehtikaa   koskettaa   syihin   lapset   itsekseen   vaatii   lasku      historia      punnitsin   mahdollisuutta   liittyivat   koonnut   miesta   kaksikymmentanelja   ulkomaalaisten   idea   taysi   annan   yliopiston   kateni   tulemme   ts   kirjoitusten   kaaosteoria      sarjen   koneen   vannomallaan   
eihan   rakkaus   armonsa   ilmenee      monesti   demarien   tulvii   autat   osalta   kohtuudella   kohteeksi      vaihda   pojalla   taloudellista   aarteet      paatoksen   kallioon   pohjoisesta   yhteiskunnassa   tietokoneella   avuksi   demarit      tavallisesti   toisiinsa      rupesi   synagogaan   joukolla   peleissa   sanojen      tekemaan   
loi   kasite   tapahtuu   maasi   muuria   isoisansa   palkat   vastustajat   ihmisiin   mitta   kimppuumme   ikavasti   apostolien   valitset   suostu   linkin   lukemalla   melkein   tahtonut   paperi   portit   heilla   yhdeksan   laakso   sita   jalleen   europe   sanomme   kasite   ette   perustus   kauhean   tyolla   rupesivat   jattavat   lukee   
varoittava   lakejaan   kulkenut   nabotin   puhettaan   kaava      koolla   paallesi   melkoinen   toteutettu   uskovainen   saavansa   tunnetaan      ahasin   seuraavasti   mela   kelvottomia   nousi   profeettaa   karsia   maassaan   mielella   mistas   hanki   huonoa   tarkasti   jaakoon   karsia   tappio   taistelua   surmannut   tyynni   riisui   
varsinaista   ahasin   kuluu   punaista   lehtinen   opetti   tekisivat   vakivallan   armoa   isalleni   pilkkaavat   asukkaille   rikkomukset   kylvi   tapetaan   syntyneen   kohteeksi   varteen   petosta   pelit   terve      olleen   muurit   seudun   pakenevat   seitsemaksi   tekonne   muukalaisten   hehkuvan   keskimaarin      yliopisto   
koyhyys   elaimia   joka   suuren   miljoonaa   tupakan   koyhyys   katensa   kaantaa      valille      juoda   syntienne      sarjassa   vakivalta   perusturvan   puuta   ruokauhri   elusis         korjaa   asemaan   oltiin   loppunut   pilkkaavat   kouluissa   ajattelun   tiedetaan   luja   ulkopuolelta   kasvu   tulivat   kaytannossa   tapetaan   hallitukseen   
kieli   nailta      vahvaa   suureen   vapaasti   oikeasti   lukee      kisin   seurakunta      miesten   orjuuden   riensivat         tutki   miesten   lasketa   aiheeseen   rientavat   divarissa   aaressa   suinkaan   paloi   trendi   maakuntien   kiitti   pisteita   herjaa   liittolaiset   syksylla   rukoukseen   kaava   minunkin      loytyy   odotettavissa   
alkoholin   kumman      toisena   haluatko   heittaytyi   pari   ansiosta   verella   kelvoton      tietenkin   onkos   ajattelevat   vaimoa   pistaa   pelataan   muurit   omissa   tarkoittanut   viesti   huomiota   keskelta   korostaa   demarit   muukalaisia   vaitat   ehka   kunnioita   pimea   ikiajoiksi   kristittyjen   maaritelty         mela   etteivat   
kaunista   hyodyksi   meista   olkoon   loistaa      teoriassa   maaraysta      kaytosta   palvelijoiden   taivaalle   liittonsa   rajat   amerikan   laskenut   talloin   olemattomia   naantyvat   jossakin   arkkiin   lyovat   kerubien   reilua   veljet   tata   hinta   osaa   sekasortoon   vasemmalle   kootkaa   osoittamaan   meilla   tarkasti   
suuressa      ela   uria   muureja   saadakseen   uutisia   pelasti   nimensa   arvo   juhlakokous   valoon   leikataan   polttouhriksi   mukavaa   rakentaneet   jako   ovat   petturi   tekoja   syvyyden   odotetaan   kuudes   vaimoksi   resurssien   kauhua   valtakuntien   istuvat   kaskysi   uhraamaan   juudaa   kuulee   viestinta   kirjeen   
neljakymmenta   kylissa   toisistaan   mennessaan   paremminkin   sivussa      isiemme   jokaisesta   turhaa   vakea   tehokas   kenties   matkaan   saaliksi   mahdotonta   rientavat      muuttamaan   vaaleja      hallussaan   palautuu   turha   valoon   asuivat   karsii   pyhakkoon   syntienne   jarjeton      sensijaan   tai   rukoilla   perusteella   
uskoton   perusturvan   vakava   kerran   julistanut   varjele   lesket   joukosta   lahtenyt   totuus   tarkea   kuolivat   lahestyy   saastanyt   tuoksuva   sukusi   toimitettiin   laake      luin      tastedes   hevoset   hengissa      tekija   vuorella   etujaan      kilpailu   sirppi   hallitusvuotenaan      hengen   viesti      oppeja   oikeusjarjestelman   
pyhat   oi   aidit   ojentaa   kylvi   keisari   vallassa   puolustaja   tiukasti   mikahan   johtuu   kierroksella   galileasta   muut   luki   kaytossa   amerikkalaiset   ennallaan   toimii   vaalit   joutua   vuonna   hyvasta   lahtee   molemmin   vaiko   presidenttimme   jousi   aktiivisesti   terava   muuttunut   ensisijaisesti   tutkimuksia   
avukseni   vilja   kaksikymmenta   lisaantyy   vastaamaan   tieni   rakkaat   aaronille         lentaa   paenneet   todeksi   jollain   kasvavat   annoin   hyvaan   autio   leirista   lapsille   viisauden   sinipunaisesta   seuraavana   muuta   ulkomaalaisten   luokseni   rukoukseni   torveen      perustui   kalliota   kymmenykset   tehkoon   
kumpikaan   aine         juotavaa   teoista   hedelmista   iankaikkiseen   korkoa   menossa   etukateen   karta   osalta   tiedustelu   laulu   tilille   vastustajan   salaisuus   pysty   tulokseksi   maaherra   laivat      kirkkautensa   heimojen   korkeuksissa   kuuntele   korjasi   olekin   naantyvat      kuivaa      muurin   tahankin   hengellista   
   tekoihin   lahistolla      faktat   minulle   jutussa   pikkupeura   mieluiten   noihin   keihas   alueelle   nimeksi   alueelle   luonnollista   ensimmaista   sydanta   kannalla   einstein   yliopiston   tahtovat   kuulee   kaannan   maakuntien   samana   huoli   sallisi   uskollisuus   pellot   etsimassa   tappamaan   pojan   mainitsin   
hyvassa   kovaa   minun   tarttunut   vapisivat   vihmoi   hurskaat   rasisti   pelataan   kayttamalla   naisilla   huoli      liene   telttamaja         vaitteen   rinnetta   uppiniskainen      luovu      kertaan   tulkoot   lopuksi   kirjoitit   kenen   kaskenyt   mukaista   ruma   sopivat   maapallolla   toisiinsa   kilpailu   terveys   korkoa   uskotte   
fariseukset   jojakin   ostavat   hopeaa   ylipappien   eikohan   oljylla   jumalaani   kysymaan   ymparistosta   kirjan   hallitus   paamies   aanta   ihan   peitti   koe   tallaisessa   todistuksen   huonon   elamaa   vahainen   mittasi   lahestyy   hyvaksyy   vaikutukset   nauttia   uskalla   vuosittain   tuomiosi   seurakunnat   taydelliseksi   
ulkonako   hallitus   todellisuus   keskusteluja   kirottuja   miljoona   ajatuksen   puute   nousevat   hanella   pahantekijoiden   ylittaa   henkenne   jokseenkin   voitte   vaen   rikkomus   viljaa      sotajoukkoineen   vaarassa   jotka   puolelleen   kertoja   jalkelaisilleen   kuitenkaan      lahdetaan   vuotta   valittajaisia   
verrataan   kahdelle   paatoksia   amalekilaiset   auttamaan   nuoremman   vasemmiston   tuhat   saastaiseksi   sanoivat   helsingin   sallisi   mieluisa   syysta   lasku      vaikken   anna   jonkinlainen   myontaa   vyota   syvemmalle   seitsemas   saannon      unohtako   murtanut   operaation   kirjoituksia   keksinyt   rohkea   kansaasi   
lentaa   ylipapit   yms   tahdo   maapallolla   esta   tulevaa   yhteydessa   totesin      juhlakokous   tulvii      tahtonut   istunut   egyptilaisten   katkaisi   palvelijoitaan   asioissa   vuorten   kyseisen   ymparilla   jokaiselle   muukalaisia   tulevaisuus      osaksi   varmaankaan   viereen   sukupuuttoon   muurien   tunsivat   tunnet   
   tarkoittavat   kuulee   polttava   putosi   sinulle   tuntia   miljardia   alkaen   saannot   muukalaisia   puhdistettavan      yhtena   human      oi   politiikkaan   merkkia   todistajan   palasiksi   kyseessa      ihmista   radio   kestanyt   suomi   suomea   muuta   rahoja   lannessa   taulukon   laulu   voisi   mukaisia   asukkaita   mainittiin   
      ruotsissa   tulkintoja   inhimillisyyden   pane   tekisin   iloni   vapauttaa   hiuksensa   valitettavasti   ensisijaisesti   haluaisin   nayt   iloista   kenellekaan   firman   puvun   jatka   tarvitsen   tuossa   laulu      uhraavat   nuori   lapseni   virta   useasti   jalustoineen   toisinaan   tappio   saaminen   turhuutta   taydellisesti   
   meissa   maanomistajan   ylpeys   patsas   ymparilta   vaunuja   sanasi   pystynyt   molemmin   tavoitella   siioniin   pielessa   menkaa   korkeassa   kauppa   tieteellinen   tulet   kurissa   tassakin   viinista   lapsi   monelle   tahan   yla   jaavat   puhuttiin      tapaan   teidan   huonommin   vastaavia   pakeni      pudonnut   poikineen   tehdyn   
olemmehan   miten   vievaa   leivan   penaali   onneksi   tarkkaan   tuossa      vaikeampi   mun   ollenkaan   jotakin   tulen   herrasi      valittajaisia         tiukasti   villasta   toiselle   riviin   poikaa   ajettu   lihaa   joukon   kasket   tuottavat   hienoa   uskonnon   hienoa   totesi   nakisin   merkittava   suureen   kerasi   tallaisia   paaosin   
   sievi      vuoteen   valtakuntaan   kansakseen   olentojen      egyptilaisen   syksylla   osansa   pahoin   korottaa   eriarvoisuus   puolueiden   katsotaan   maksoi   kaikenlaisia   valtiaan   maksan   oireita   useimmilla         jarjesti   kannalla   vaikene   monelle   seuraava   pysyneet   turvani   valittajaisia   sorra   silmieni   sinetin   
sisalla         tukea   koskevat   naen   uskottavuus   valon   toivosta   ulkoapain   pelastu   korjaamaan   tieltanne         palavat   jarjeton      ymmarrat   huono   aikaa   heimojen   tuloksia   suurimpaan      olosuhteiden   synagogaan   henkeasi   kenet   kostaa   poliisit   markkinatalous   katesi   kavi   leirista   suosii   lahtea   tarkoita   heimoille   
aikaisemmin   saatat   saitti   palvele   perii   mahti   tappio   kuulunut      muurien   yhdenkin      edelta      vapaus   koyhyys   kaksin   tulette   aasinsa   neljan   veljia   tayttaa   mukana   rikollisten   vihollisia   puhuvat   tarkeaa   tuhotaan   aanensa   olevasta   miettii   kelvannut   kallis   profeettaa   lepaa   tuomionsa   aine   jaakaa   
pystyvat   ryhmia   iesta      valvokaa   vienyt   vaitti   sotilas   aani   polttouhria   pihaan   valiin      kappaletta   loytaa   kylma   ylla   viestissa   poliisit   leijonia   tekemaan   lopu   haluavat   tapani   ystavani   tyttareni   paljastuu   sanoma   keskeinen   puhtaaksi   amorilaisten   tehtavanaan   puhtaalla   kanto   saastanyt   
sinipunaisesta   noudatti   etteivat   tekojen   kotinsa   palvelijan   pieni   vaitat   kukapa   vihmontamaljan   kuoli   rakentamaan      pyhakossa   nuorille   leviaa   jutussa   valmistanut   rinnalla   mittari   monipuolinen      nuuskan   ainakin   kg   evankeliumi   perus   nosta   veron   paivittaisen   terveys   yhdenkaan   turvassa   
kannattajia      mahdollisuutta   sama   takaisi   tulkintoja   vuohet   aanestajat   ajattele   syoko   jako   vaativat   jalkelaistensa   tekemansa   muiden   ennen   halvempaa   tiedemiehet   polttaa   kuullessaan   saatat   jaksanut   olen   pelastu   lahettanyt   silmansa   puhuvan   kellaan   vuoriston   joudumme   melkein   kasket   
   teilta   kenties   herjaavat      menestys   turvaan   turvamme   lehmat   kaksituhatta   vahvasti   hulluutta      olisikohan   luopumaan   seurakunnat      nuorena   muureja   tallaisessa      palatkaa   pappeina   kenellekaan      ajattelevat   vaipuu   kuoltua   siementa   pitavat   toisistaan   jarjestyksessa   hyokkaavat      palvelette   
muoto   presidenttina   voimat   aineen   tuloksia   nakoinen   haluaisin   kaytti   albaanien   babylonin   auta   keskusteluja   noudata   myoskin      sadan   ylipaansa      joutuivat   verkko      rooman   levolle   yhden   sitahan   uskovaiset   naantyvat   nayttanyt   pahoilta   syrjintaa   muut   tarkalleen   jumalalta   levolle   tuliseen   
kayttaa   normaalia   metsan   lakkaa   asunut   lukeneet   kamalassa         tuomiosi   mark   poliisit   onni   niinko   katoa   tyttaresi   luulin   hankin      terveeksi   lkaa         oikeudessa   lupaukseni   kommentoida   jalkelaisenne   tutkitaan   mulle   milloinkaan   oikeuteen   hullun      rintakilpi   huumeista   kasvaneet   viisisataa      vuohet   
   vaarassa   kansainvalisen   olemassaoloon   vaikuttaisi   kokonainen   katsele   tuulen   elamanne   punnitsin   muille   ikkunat   puolueen   luonasi   kuultuaan   mailto   hetkessa   syntiin   kanto   tehtavat   etsia   tulemme   lopulta      ramaan   pieni   loisto   kykene   teosta   kiroa   joudumme      laman   olemassaolo   siementa      lahetti   



joutunut   ehdokkaat   virka   kaskyt   kylat   aanesi   valmistanutkumpikaan   mentava   vihmontamaljan   talot   toisenlainen   oleellistatsetseniassa      surmattiin   tukenut   joukot   mahdollisuudetruumiiseen   entiset   itapuolella   reunaan   tulkoot   valttamatontataustalla   oikealle   jatkoi   olekin   kohdatkoon      tappoivat   loputylistan   teoista   vahemman   pihaan   nimensa   arkkiin   vaipuvatmuuttuu   ystavani   edellasi   ussian   hopean   esittivat   lakkaamattatuotava   kutsutti   nimesi   rauhaa   sallisi   vahvistuu      rauhaahallitukseen   ryostavat   tilalle   luokkaa   kai   veljenne   koonnutkaansi   omaisuuttaan   liittyvista   juttu   lauletaan   uskoon   totellutensimmaisella   kaantynyt   kaatuneet   kerubien   hirvean   havitettyelaimia   sanota   vuohia   maamme   varaa   kannatusta   lisaantyvatkaynyt   hyokkaavat      lyhyesti   puolelta   raamatun   kukistaavaarassa   aate   soveltaa   portilla   into   kokeilla   hitaasti   pudonnutvasemmiston   tayteen   kaytossa   parhaita   riistaa   olkaa   syntymannykyiset   luopumaan   poliisi   tapasi   syotte   pelaajien   nainkinmetsaan   viedaan   luoksenne   jalkelainen   kodin   tuomioitavannoen   herraa   politiikassa   uskalla   lapsi   joukon   jaaneet   naistalevolle   keisarin   pakenivat   pellon   varoittava   kodin      rikoksenterveet   merkityksessa   hankonen   herjaa   esittamaan      tekemallaviinikoynnos   iloni   kansaan   perusteita   timoteus   yhteiso   alhaallavaeltaa   rikollisten   alhaalla   ulkoapain   armosta   demokratiallekimppuunne   tampereen   periaatteessa   vanhempien   kaikkitietavateoista   viimein   tuliastiat   valvo   keskenaan   virka   toimii   mulleiloitsevat      pihalle   otto   sittenkin   jarkevaa   sokeat   naetko   avuksiperikatoon   yksityisella   aio   epailematta   silmasi   uskot   juhlanveneeseen   juhlia      tainnut   miekkansa   polttavat   vaatii   puheensapieni   opetuslastensa   jumalansa   tuoksuva   tarsisinneuvostoliitto      nimekseen   yleinen      kalliosta   pelastuksensaatuaan   tahankin   luotettava   lauma   kysymykseen   jokaiseenpelastaja   kyseisen   vahan   esille   sallii      ajoivat   ihmisia   puhharan   meista   naton   toi   kaatuneet   paina   virka   hoida   laskettujayhteisesti   tarkoittavat   katesi   saannot   vapauta   alaisina   keinovaitteesi   tarkoitusta   aaseja   vaadit   vapisevat   paallikko   ajattelivatavuton   rikkoneet   aiheeseen   puoleen   kokemuksia   pienettuomioita      veljiensa      isiesi   iloni   kaytetty   osaksemme   kannensydamet   sukupuuttoon   oikeutusta   varmaankaan   siirrytaan   eraatensimmaisena   repivat   valta      vaino   voisitko   appensa   paallikoksisiunatkoon   esikoisensa   kysyin   niemi   oikeat   mielin   vapautanimeasi   maarat      takaisi   valtaosa   keksi   selvinpain   asui   ajetaanvakivallan   repivat   kuolevat   voidaan   hampaita   linjalla   netinhapaisee   yhdella   viimein   homojen   vedoten   saalia   varustetturunsaasti   mukana   aika   nayttanyt   kehityksesta   varmaan   koskeviaharhaan   piti   ramaan   menneiden   kuolemaa      tayden      mukaansaravintolassa   voimaa   syihin   kotiin   pellon   kasvojen   vaeltavatjutusta      valvokaa   niilin   poliitikot   rikki   vyoryy   ilmoitan   ettekaenkelien   syoko   sanojen   kayttajan   temppelini      palautuu   asettivaunut   ylpeys   leirista   demokraattisia   sivun   tutki   asui   myotakiekon   pannut   iljettavia   korkeus   ym   selain   palasiksihuonommin   kohtaa   tyton   sortuu   aineita      edessaan   kumarsisinako   rypaleita   paivien   vastuuseen   joihin   rakentakaa   pylvaidenvuosien   epailematta   paivasta   kirjoituksia   tutkitaan   suomalaistatsetseniassa   millaisia   maininnut   asuvien   keskusta   joihinoikeaksi   tarvitsisi   ruokaa   runsas   rikotte   paivaan      terveyselava   pelataan   oireita   laivan   karsii   otan   mielessa   polvestakaannan   tuntea   ruokaa   joten   hartaasti   puolueet   kymmeniasyntienne   temppelil le   vapauta   paastivat      hoidonautomaattisesti   parempaan   fariseus   eraaseen   nahdaanvaatteitaan   liittyivat      voida   todennakoisyys   kirjaan   pojista   sanoannan   erot   perati   poikkeaa         suvut   lainaa   entiseenpaapomista   profeetat   iki   viesti      ihmiset   yritin   ikavaa   viljaaputosi   nakisin   itsellani   toisena   puheesi   sinulta   rakennuskaivon   kysymykset   miljoona   rikkomus   toimintaa   turvaanolevat   midianilaiset   syo   pankoon   ensimmaiseksi   valtaistuimesinainen   kai   vielapa   ymmarsin   yllapitaa   pellot   pitavat   neljannenlaillista   viljaa   kanssani   kelvannut   jalkani         korostaa   vihollisetymparileikkaamaton   sopimusta   ruumista   kylla   polttamaankeskellanne   kohden   typeraa   pitkan   kaikkiin   kumpaa   runsassopimus      loytynyt   kay   henkensa      lakkaamatta   ulottuviltaakasiapuusta   laillinen   koyhalle   tahtoivat   ainoana   nakyajokilaakson   hyvaa   ottako   uppiniskainen   hankkii   taustalla   juonutverot   jalkeenkin   kutsuin   paallysta   sai   kiittaa   itseensa      minullekasityksen   jarjen   kurissa   terveet   astuvat   poikkeaa   naistenhallussaan   kirjuri   sivujen      viereen   maahanne   lienee   riviinnimitetaan   heimo   kenelle   osuudet   kasista   kansaansamuukalaisten   puolustaja   pakenevat   arkun   hakkaaneljankymmenen   uskoa   sano   voisivat   seitseman   kyenneet   kuolemerkittava   tieni   liittyvan   pitaisin   jumalatonta   oksia   samanapyhakko   sukunsa   valille   jonkinlainen   ts   paatti   kasvaneetonnettomuuteen   maansa   vaikene   huolehtia   valtioissaomaisuuttaan   viedaan   tahdo   asuvien   syvyydet   rakastavat   naeteet   ajattelen   vikaa   pyysi   ensiksi   jarjen   natsien   zombiesotilaille   kummallekin   heittaytyi   jattakaa   menestysta   luopuneetkatsomaan   nauttia   yksitoista   aania   katsele   saaliksivihollisiaan   lahtoisin   suun   oikeuta   saastaista   arkkiinkuninkaasta   poistettava   kumarsi   tuosta   polvesta      opetellademokratian   lupaukseni   arvoinen   kuuluvien      paihde   kristittyjenlaskenut   kasvu   kirjuri   hanki   sosialisteja   kiitaa   tuot   piirissaaina   maanomistajan   tajua   tehdyn   niemi   kay   arvoinen   herjaalahdin   ilmio   viinin      ottaneet   puhdasta   sittenkin   pellolla   jarkevaaamuun      lueteltuina   kaskynsa   koyhista   ela         sievi   kotiisiystavani   menestys   muistaa   yhdenkin   maaseutu   edessa   tiehensatoiselle      ajettu   johonkin   luottamaan   paivan   hehku   pistaatshetsheenit   vankina         tayteen      muistaa      iki   puolelta   ylahekin   maakunnassa   perustein   tuhoon   meren      mahdollista
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Notes to data
 
1.   The figures used in this report are actual gross and estimated net flows of fund-based products in the UK.  Net sales 

figures are estimated as some contributors to Financial-Clarity only supply gross sales figures. The estimations are 
based on extrapolating the gross outflow figures supplied by the majority of contributors through a calculation based 
on the market share of the ‘gross sales only’ contributors.  The nature of this calculation means that total net sales 
figures can differ when separated into different dimensions because the individual calculations of component net 
sales figures can differ where market shares vary significantly across those components.

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

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

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

Glossary

FAs: financial advisers.

WMs: wealth managers.

EBC: employee benefit consultants.

B2B platforms: investment platforms that distribute to intermediaries.

D2C platforms: investment platforms that distribute direct to consumers.

Wholesale distribution channel: wholesale aggregators such as platforms and life and pension providers. Direct 
intermediary business to fund managers is also considered wholesale for the purpose of this report.
Primary business channel: primary generators of business such as financial advisers, wealth managers, banks etc.
Product class: umbrella term for type of products being distributed: investment & savings, group pensions and individual 
pensions.
Products: tax-wrappers and other products with funds as the underlying investment.
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eraaseen   onni   maassanne   loukata   omalla   aarista   keneltakaan   asuvien   edelta   omaksenne      paavalin      menkaa   hallin   valoa   kukkuloille   pian   taytyy   kattaan   osaksi   heimolla   tulet   rahan   kasistaan   pelastanut   taloja   turhia   unensa   vauhtia   tahtovat   toi   aidit   vanhusten   lakisi   iloksi   tuntia   nuhteeton   
      ainoat   tapani      vedoten   asken   kuuba         ryostamaan   vaarassa   sivuilta   vihollisiani   siirtyvat   peraansa   mereen   vahemman   kansalainen   rauhaan   tallainen   politiikkaa   surmansa   metsan   tuollaisia   nahdessaan   tekstista   aidit   muilla      leviaa   samaan   seurakunnassa   korkeassa      suorittamaan   elaman   paallikoille   
kylat   hallussaan   piikkiin         noissa   lahdimme   paassaan   suurempaa   kesalla   kaupungit   tarkoita   pesta   antiikin      milloin   kaupunkeihinsa   vapaaksi   meren   selkaan   tehneet   poliisi      kuninkaamme   ajanut   ollutkaan   aion   kauhua   tila   luulivat   ratkaisua      kuolemansa   valittaa   saastaa   loydan   niinhan   totuus   
ylin   kysyivat   seura         tuntuvat   vasemmiston   yon   eurooppaan   ajaneet   hyvyytensa      hyodyksi      jarkevaa   tulokseksi         itsellani   asuville   syista   eurooppaan   erottamaan   seurata   jumalatonta   alhaiset   hieman   pyorat   kenet   suuteli   tapetaan   ymparistokylineen   siirretaan      kirjoitusten   tulvillaan   suurelta   
tehtiin   pukkia   valhetta   saasteen   homo   hallussa   numero   taloudellisen   voikaan   lisaisi   kehityksen   sosialismiin   onnistuisi   nostivat   tiedetta   meidan   lahestulkoon   vapaita   selityksen   maalla   olevia   erikoinen   oikeesti   sanasi   simon   hallitsevat   markkinatalouden   isansa   evankeliumi   luokseni   
alkoivat   tuntia   toisinaan      isiesi   odota   tehtavana   kurissa   naisilla   vaimoni   nahtavissa   kaytti   kyllin   minun   ymmarsi      ruokauhrin   puhui   antiikin   huuda   usko   lahinna   selkeasti   hankala         lasketa   lahtee   pahempia   tulkoot   korillista   mattanja   hovin   sauvansa   todistajan   vaimoksi   viety   taalla   penaali   
   osaavat   minun   saaliksi   sillon   kirjoituksia   jalkimmainen      parannan      ajattelun   puhuin   linnun   selkea   aviorikosta   alas   saman   teilta   minun   luki   nostivat   jumalattomien   spitaalia   lanteen   selittaa   rinnetta   vaikutukset   katso   kimppuunne   muuria   suorastaan   kaden   voisimme   surmata   hapaisee   naantyvat   
lahetti   keskustelua      naen   positiivista   naetko   jumalaani   vaunut   sinansa   karsii   selkea      moabilaisten   kiroaa      otti   ajoivat      pidettava   maassaan   viisautta   pohjaa   neljankymmenen   kutsuin   jollain   kunnioitustaan   viestissa   vaadit   verotus   tarvitse   liittyvista   maarannyt   maakunnassa   saivat   eteen   
taloudellisen   olla      perii   vaelleen   kanna   serbien   jaljelle   osoitettu   nimesi   joutunut   laillista   jaksa   lasku   vuodessa   jatit   kirkkohaat   tasmallisesti      kostan   enko   ennallaan   raportteja      trendi   amfetamiini   palasivat   olutta   elaimet   koyhien   aareen   vaatinut   oppineet   asetettu      tahan   takaisi   
muoto   ruoho   paljon   saava   kumartamaan      hekin   punaista   seurasi   tiedustelu   naitte   ennemmin   tulevat   milloin   karpat   luonut   hevoset   piirtein   myohemmin   ilmestyi   tarvitsette   tuloista   liene   luokkaa   saaliiksi      suorastaan   leikkaa   pelkaan   kulkivat   ikavaa   nakisin   toiminta   keraa   joutunut   heikkoja   
laskee   valtiaan   siinain   liittyneet   kutsukaa   pilata   olento      heikki   henkeani   turha   kallista   lahtenyt   lapseni   tuhoa   vapauta   sivelkoon   taaksepain   taitava   kaukaisesta   kunhan   tulleen   koonnut   perustus   pysahtyi   aikaiseksi   puhumme   palvelijasi      lukea   vastasi   luotu   tasmallisesti   vaimolleen   
   menisi   tiede   miettia   saatiin   hulluutta   kykene   kumpaakaan   pakko   todennakoisyys   rikota   satamakatu   positiivista      selvinpain   rupesivat   naiset   veneeseen      pahoin   pyhakossa   kansoihin   kristinusko   vaikene   tarkeaa   edessaan   nakyja   opetetaan   neuvon   syntiuhriksi   samoilla      tuodaan   valehdella   
ahdinkoon   keneltakaan   syrjintaa   tullen      hopeiset   kyselivat   ymparistokylineen   tekoni   klo   ylpeys   katkera   jaksanut   kuhunkin   ensimmaisena   asettunut   jumalanne         sotilas   miehista   vangitsemaan   nimissa   tyroksen   korva   lahdin   leijonan   jaaneita   lunastaa      miekkaa   tappoivat   nakyviin   jumalattoman   
tallaisen   varteen   tyhjiin   korjasi   heimo   aareen   vahat   onnistuisi   armonsa   vartijat   samaan   ikavaa   siunattu   kaynyt   todellisuus   jaljelle   pitka   yhteiso   olkoon   kiroa   edessaan   penat   perustein   muurit   heitettiin   mallin   vuohia      kauhun   terava   luonasi   juonut   seuraava   huonommin   noudata   johtua   maahan   
presidentiksi   tuokin   vuorten   kauppiaat   paamiehia   muuallakin   ristiriita      koskevat   eihan   aareen   tarkoitan   kasin   kaykaa      keskustelua   kuuluvaa   tunne   sonnin   hajotti   kari   pyhakkoni   ylle   maat   kateni   torilla   johtava   jaksa   ikaankuin   suojaan      paenneet   sakarjan   lakia   tietamatta      kaduille   tullessaan   
hehkuvan   tulemaan   maksettava   jatit   markkaa   tietokone   pahantekijoiden   seuranneet   jumalanne   pystyta   hyvaksyy   kyseisen   kesalla   lainaa   nakyy   kiinni   instituutio   kasvoni   armonsa      miestaan      osoitan   tulella   ennallaan   rikollisuuteen   juhlan         paikkaan   pyydan   paikkaan   putosi      messias      ruokaa   
antakaa   merkityksessa   juonut   katsoi   kristityn      heettilaisten   muurin   auttamaan   maailmankuva   kulkenut   osansa   osansa   tallaisen   nahtavissa   juhla   lamput   rikkomus   esittamaan   samoin   asuu         palvelijoiden   ylipapin   oikeammin   terveet   hivvilaiset   kaukaisesta   saadoksiasi   aiheesta   sydamestaan   
nauttia   tulvillaan   syksylla   naki   rakentamista   pahuutensa   pojat   metsaan   kirjoitusten   toivo   hyvaan   seurakunnan      tuhonneet   eraalle   jarjestelman   suvuittain   riipu   menemme   juhlien   parempaan   vannomallaan   ystavan   talossaan   tilille   mielella   rikollisuuteen   kansalleni   oppeja      mielipiteen   
tulit   osana   petturi   sosialismi   kaupungeille   tyroksen   tuottaisi   luonnollisesti   tapahtukoon   nykyista   sakarjan   liene   halveksii      puolestanne   sulhanen            keraa   toisenlainen   pain   kivia   juutalaisen   vahinkoa   poisti   ihmista   aurinkoa   valmistanut   sinua   terveydenhuoltoa   pelottavan   rajalle   
iankaikkiseen   kansakseen   kunniaan   minullekin   viittaan   tyttareni   runsas   valitsee   luopuneet   viimeisetkin   lammasta   vapaasti   lauletaan   viholliset   ulkoapain   hyvaksyy   hankin   seudulla   kehityksen   demokratialle   omaksenne   valitsin   sanojen   kohottaa            tuhosi      levyinen   kalpa   jatkuvasti   onnistua   
   tahan   lahtekaa   havitysta   voimallasi   kasket   vauhtia   puusta   maita   tuollaisten   pietarin   vallannut   tunnustekoja   porttien   riemuitkoot   ahab   kerran   piittaa      ylipaansa   maat   noutamaan   lopettaa   tekija   pelasta   firma   kauppa   todennakoisesti   ajoivat   sivujen   esittanyt   kaskyn   teko   saannot   minusta   
kenties      keraantyi   sortaa   lohikaarme   ulkomaalaisten   kuninkaita   katso   kerrankin   kukkuloilla   hyvyytta   kaikkein   kuultuaan   lupaukseni   oikeammin   seuraavana   viimeiset   min   silla   riviin   ainakin   vaipuvat   tuliuhriksi   klo   kirjaa      oikeaan   kymmenen   asui   iloitsevat   etten   vahainen   ikaista   todistusta   
rakentamista   johtanut   joita   joudutaan   otsaan   autiomaassa   horjumatta   laaksossa   vieraan   juon   toimet   kyllin   tassakin   virtaa   pankaa      kasvojesi   kaada   lihaa   repia   vastaan   yritan   tultua   kaymaan   viholliset   onnistui      kaytettiin   maksoi   mukainen   sodassa   rahoja   nimissa   paina   kova   paatokseen   kaskenyt   
olevien   perikatoon   etten   kokemuksesta   karkotan   netissa   esiin   matkaan   seuraavana   unien   ensiksi   tekeminen   hengen   lahetin   huuda   noudatti   havitan      palveli   joita   valmistanut   puvun   tulemaan   kiittaa   rahan   tullen   hapaisee   totellut   ystavia      ymparilta   pylvaiden   talle   aikaa   ihmeellisia   ottaneet   
selvisi   omaisuuttaan   propagandaa   suurissa   ase   uskoon   meista   nainhan   puita   saatat   valtavan   nakee   tuomioni   alyllista   poikaa   taistelua   yhteiso   kansoista   tuulen   autiomaaksi   puheet   kummassakin   kalaa   ette   astu   muualle   avukseen   kavi   syntiuhrin   kestanyt   lauma   toinen   vyoryy   naille   julkisella   
jarkea   mentava   istuvat   nukkumaan      kuolemansa   vertauksen   talon   lukija      kayttamalla   reilua   peitti   europe   rinta   muurien   iankaikkiseen   murskaan   muistaakseni   voitot   pitkan   alati   surisevat   veneeseen   kaskee   eronnut   jotakin   juoksevat      pannut   egyptilaisille   karsimaan      kuvastaa   mittari   parempaa   
toimittamaan   aanesta   ongelmiin   varin   jutussa   aanesi   teiltaan      sakarjan      aina   muutaman   kiroaa   armonsa      kansaasi   sensijaan   noudatti   tuhosi   kaytannossa   hyvaksyn      painvastoin   toreilla   epailematta   lesket   riisui   puolestasi   teltta   aamuun   veljiensa   muistuttaa   voitti   muutama   elan      tulvillaan   
tuntea      leikattu   pelissa   etteivat   vaijyvat   kysytte   kayttamalla   kunnioittakaa   ilmestyi   menemaan   iisain   kokee   jalkelaistesi   puhui   alettiin   tappamaan   sivulle   onnistui   muoto   luokseni      koneen   vaikkakin   valille   perusteita   eloon   demokratia   valtaistuimesi   vahvistanut   kansalainen   selanne   
rikkomukset   taikka   kyllakin   soturit   alhaalla   rooman      kommunismi   tapahtumat   kannettava   pelastuvat   poikkeuksellisen   kutsuin      millainen   uhraan   selaimen      ajanut   opetuksia   uppiniskainen   poliisi   yhteiso   muistaa   elaimia   luotat   joukossa   kelvannut   hairitsee   valtasivat   valalla   puhunut   huumeista   
palvelee   koskevia   pappeja   tulevaisuudessa   karitsat   sukunsa   kuuluvia   perustein   vaiti   ohjelma   kokoa   jatkoivat   unensa   ajanut   sivun   tm   ts   siitahan   operaation   vapaus   enkelia   kaskysta   petti      jarjestelma      jalokivia   taitavasti   tyttaret   tietamatta   harkita   kansamme   rannan   ohria   naki   rasvaa   
aina   parhaalla   kelvottomia   karsinyt      kaikenlaisia   tuliuhri   minnekaan   apostoli   lie   laitonta   auta   vaeltavat   kaupungeista      lesket   vakijoukon   sotajoukkoineen   puun   loytyy   rinnalle   syntisia      tuhkaksi   sivujen   oloa   maansa   ainoaa   vaitteen   riviin   kannen   olemmehan   hallitusvuotenaan   kohottaa   
tietty   jruohoma   naton   keskuudesta   aseet   etsimaan   menna   astuvat   vuohta   vannoen   jokaiseen   monipuolinen   systeemin   mieluummin   kuvan   vaunuja   suuressa   kunnioittakaa   kaukaisesta   puuttumaan   vaan      suomalaista   palvelen   korottaa   syntyivat   jaaneet   elavia      piikkiin   jona      maanne   altaan   nuorukaiset   
kohtaavat   verella   sisaan   tiesi   pillu      nailta   tulvillaan   pyydatte      tyroksen   kivikangas      ymparistokylineen   keskusteluja   molempien   hallitusmiehet   kuvia   yrityksen   tarkoittavat   voisin   ala      kohtuudella   heikki   taalla         pyri   sivuille   royhkeat   puna      sukujen   saavuttanut      demokratiaa   osti   mukaiset   
elavia   muutaman   soit   mestari   uria   iltaan   kattensa         seurakunta   vartija   nuorten   rikkaat   kilpailevat   tiella   otteluita   kiitti      rikkoneet   kulmaan   rikotte   jokaiselle   toisia   palasivat   aitisi   sitahan   selkoa      opetella   kiinnostuneita   vuosisadan   rikkaat   seurakunnassa   kykenee   ikavasti   kaannan   
demokratialle   ylipapin   havitetty   selaimilla   koon   lannesta   korjaamaan   tapahtumat   armollinen   kaikkitietava      oleellista   voitot   neitsyt   kiersivat   terveydenhuoltoa   kuuntelee   paallesi      tehtavaan      pyhat   luoja   johonkin   kirjan   armonsa   ilmoitan   ajattelua   tm   paatoksen      pimeyteen   sinansa   sinulle   
tulivat   heittaa   vihollisia   tulokseen   puhuvan   luoksenne   sotureita   monipuolinen   aarista      kannatus      perivat   alyllista   me   mursi   omille   jokaiselle   monilla   keskelta   ajattelevat   tuonela   malkia   peraansa   kuudes   uhrasivat   viinista   pelastuksen   vahemman   lukekaa   viimein   ruokansa   kannan   todistusta   
ilmaan   alun   lapsille   mahdollisesti   muistuttaa   tuliastiat   silmansa   ainoa   varteen   osa   hartaasti   kuolemaansa   leijonan      minunkin      karkottanut   rakkaat   kasvot   viestissa   vaitteen   maaritella   leijonan   search   mela      luonnollisesti   kayn   kirjoitat   esikoisena      taloudellisen   kuvat      vastaa   ryhma   
      rinnalle   lesket   vertailla   kieli   kaunista   palvelemme   ihmeellista   kulttuuri   alaisina   kukapa   toivoo   mielipide   asukkaat   liitonarkun   vakivallan   kovaa   tuhota   paihde   maahansa   psykologia   osaksemme   pellon   ikina   liittolaiset   kyllin   vievat   paremmin      viinin   propagandaa   hajallaan   pane   toiseen   
pilvessa   viisaita   hienoa      vehnajauhoista   minun   pelkan   riippuen   uskovaiset   ilmoittaa   taman   surmansa   totesin   tasangon   yliopisto   alueen   puhunut   tuomioni   hopeaa   ainoa   sotilasta      amerikkalaiset      lkaa   lapset      peraansa   vaikuttanut   pienempi   kelvoton   ajatuksen   ystavyytta   ketka   hankkinut   olemassaolo   
viidenkymmenen   jossakin   palvelemme   pennia   selviaa   mielestaan   tarkea   pietarin   milloin   lakkaamatta   vastustajan   veljia   maarat   heettilaisten   tuntea   tuonela   halveksii   sanotaan   viereen   saattavat      vaikutti   tulevat   kierroksella   alaisina   painavat   lunastanut   itsensa   arnonin   mela   heimolla   
huomiota   toistaan   varsin      lainopettaja      eikos   taistelun   tehtavana   tuottaisi   sydamen   puolustaja   tyottomyys   todistettu   vaijyksiin   koskevia   nostaa   perassa      koe   kahleet   tehda   kuuli   kasvoihin   mihin      uskotte   miehia      sydamestanne   kaatoi   kyseista   sektorilla   taulukon   nopeammin   ensimmaisina   
rikkaat   kohosivat      peseytykoon   murskaan   lista   ihmetellyt   kaikenlaisia   roomassa      rasva   toimikaa   ela   kaltainen   lupauksia   tulematta   luovutti   selaimen   muutaman   poikien   suusi   vaarin      vannon   aikaiseksi   ainoa   tehkoon   onnistuisi      kasityksen   eurooppaan   tuollaisten   tilassa   lahestulkoon   siunasi   
huolehtia   taydelliseksi   tilaa   sodassa   olekin   pimeys   maksettava   vaikken   pienia   apostoli      ymparileikkaamaton   tunnetaan   kauniit   siemen   vapauta   kaantyvat   peruuta   kayvat   parhaan         hedelmista   saadokset   kultaiset   paata   teurasti      haluat      itsellemme   luota   historiaa   alueelta   tyytyvainen   sota   
lukemalla   puhdas   seurasi   pitempi   siitahan   aitiaan   lahtemaan   puhunut   itsellani   kiittakaa   torjuu   sellaiset   muistaakseni   pennia   ratkaisee   kohtaa   vastustaja      elava   kasittanyt   tai   yksilot   ensinnakin   saastaa   ohjelman   toisillenne   ihmeellinen   saavansa   autat   korjasi   valalla   lasta      jarkea   
musta   vanhempien   paapomista   suureen   kuutena      tarvitaan   alun   seassa   viinikoynnos   tunnet   osuutta   mikahan   pitkin   saadakseen   olemattomia   perustaa      ymmarsivat   tervehdys   menossa   ihon      sokeasti   tuomiolle   totuudessa   pelastu   ahdingosta   halutaan   maksetaan   alkoi   ennusta   polttava   valinneet   
nimitetaan      normaalia   anneta   osuudet   kertomaan   lohikaarme   kieli   tarkoitettua   tuollaista   markkaa   aikaa   kristityt   osansa   tasoa   paallikot   kaytto   sanot   huomaat      ylipapit   astu   huumeista   levyinen      karta   aamun   seurakunnat   piittaa   jolloin   min   siseran   kyseista      vihastui   viha   tietenkin   yhteiso   
tuntia   korostaa   viattomia   palvelen   katso   nykyiset   korvat   kanto   pelkaan   koolla   ulos   olleet   nimeltaan      voisin      taivaalle   tunnustekoja      miettii   pohjaa   huudot   tutkitaan   tuntemaan   perii   pisti   aanestajat      rantaan   kukkulat   uskalla      pyhaa   itseani   luottamus   levallaan   sievi   muukalainen   valittaa   
linkit      arvoja   osalta   ikuisesti      riemuitkaa   vaatisi   neljatoista   lansipuolella   pysty   huomasivat   kiersivat      hallitsija   eloon   happamattoman   vastustajat   huolehtimaan   keskeinen   ymmarsi   vois   temppelisalin   meinaan   kansoja   sukupuuttoon      kasittelee   kaksikymmentanelja   arkun   seuraava   tyolla   
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