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Economia Internacional
Os resultados da China vieram abaixo do esperado, com os investimentos crescendo 7,3%, a produção industrial 6,2% e as vendas
no varejo 10% na comparação anual. Na Zona do Euro, o PIB do terceiro trimestre cresceu em linha com a expectativa, 0,6%,
deixando o resultado na comparação anual de um crescimento de 2,5% - confirmando os dados da estimativa de crescimento
anterior.
Nos Estados Unidos, o The Wall Street Journal reportou que republicanos e democratas estão chegando a um consenso para alterar
a lei Dodd-Frank, de regulação do sistema bancário. Com a lei, diminuiria a quantidade de bancos sistemicamente importantes, o
que possivelmente reduziria o risco do sistema financeiro como um todo.

Economia Brasileira
Bruno Araújo (PSDB-PE) – o 352o voto favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff – pediu ontem demissão
do Ministério das Cidades, pasta que comandava desde que Temer assumiu a presidência. O gesto foi muito bem visto pelo
mercado, que entendeu como um sinal de que o PSDB permanece com Temer e demonstra isso ao facilitar a realização da Reforma
Ministerial, que é tida como principal fator para garantir apoio para a Reforma da Previdência. O presidente Michel Temer se disse
disposto a realizar a Reforma Ministerial de maneira mais ampla, tirando desde já os ministros que pediriam para sair em março do
ano que vem (prazo máximo para autoridades se descompatibilizarem de seus cargos para concorrer nas eleições) e, assim, dando
mais tempo para os que entrarem comecem a trabalhar.
As vendas no varejo de setembro ficaram um pouco melhor do que a expectativa, com 0,5% de crescimento no mês (mercado
esperava 0,4%). As vendas de "artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria"cresceram 4,3% no mês e de "super e
hipermercados"cresceram 1,3%, puxando o resultado para cima. O dado confirma a expectativa de que o consumo é o principal
fator de tração da economia neste ano, e deve seguir liderando o crescimento de 2018. É mais provável que os investimentos só se
recuperem no final de 2018 ou início de 2019, aguardando maior pressão de uso da capacidade ociosa e, também, a definição
eleitoral.

Investimentos além das expectativas.
FUNDOS ABERTOS
Rentabilidades -- 10/11/2017

Abertura dos Mercados

No dia

No mês

No ano

12 Meses

SOMMA FIM Multiestratégias II

0,05

0,18

8,87

10,89

R$ 61.204.322,08

DI Futuro:

SOMMA Institucional Dinâmico FIM

-0,03

0,13

8,11

10,02

R$ 107.524.588,55

Dólar:

CDI

0,03

0,20

8,96

10,93
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Nosso objetivo é ser um braço ﬁnanceiro do cliente, e não
apenas um gestor de recursos. Para alcançar este objetivo,
desenvolvemos procedimentos e processos internos que
alinham e facilitam nossa interação com o cliente, e nos fazem
entender melhor o seu negócio, legislação e processos.
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Ibovespa:

Indicador

13/11

Rentab.
Mês (%)

Rentab.
Ano (%)

Ibovespa
S&P 500
Dólar
IMA Geral

72.165
2.582
3,29
4.725

-3,61
0,36
0,32
-0,34

19,82
15,33
0,87
11,45
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DISCLAIMER
Este material não deve ser considerado como recomendação de investimento nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, com especial atenção
para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo de investimento, bem como às disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA
GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER
MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.

