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Economia Internacional
O PIB da Zona do Euro foi revisado e subiu 2,6% no terceiro trimestre de 2017 em relação ao terceiro trimestre de 2016. Na
prévia, o resultado era de 2,5% e surpreendeu positivamente os mercados. Na China, as reservas internacionais ficaram abaixo do
esperado em 3 bilhões de dólares, mas seguem extremamente elevadas - superiores a 3 trilhões de dólares (para comparar, o PIB
de um ano do Brasil fica em torno de 2 trilhões de dólares).

Economia Brasileira
Os mercados abriram nervosos no Brasil, devido à turbulência enfrentada pela reforma da previdência. O presidente Temer fez
ontem um jantar com líderes dos partidos e esperava sair dele com uma contagem de votos favorável à reforma da previdência –
ao menos 290, que se converteriam a 320 até a votação (são necessários 308 votos). No entanto, a contagem de votos estimados
segue entre 260 e 270, número insuficiente para pautar para votação. Alguns deputados já falam em deixar a previdência para
a terceira semana de dezembro, votando os dois turnos um em seguida do outro. Para isso, precisarão aprovar um pedido
de liberação do interstício entre as duas votações – isto é, para não precisarem esperar 5 sessões entre as duas votações. O
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reafirmou que não vai pautar a reforma enquanto não tiver certeza de que será aprovada.
O processo de convencimento dos deputados passa pelos líderes de cada partido, que pressionam seus liderados de maneiras
diferentes. O governo liberou em torno de R$ 30 bilhões ontem para estimular deputados a votarem pela reforma. Ainda há a
perspectiva de aprovação de outros R$ 3 bilhões a mais para ser repartido entre os municípios. O dia tende a ser tenso, muito
dependente do que ocorrer em Brasília.
Na política monetária, o Copom efetivamente reduziu a Selic em 50 bps, de 7,50% para 7,00%, em linha com o que nós e todo o
mercado estava esperando. O comunicado veio extremamente próximo ao que acreditávamos (detalhamos no Boletim de terça e
resumimos ontem). O Copom escreveu que poderá haver uma redução adicional da Selic em sua próxima reunião (fevereiro), que
esta redução deve ser menos intensa do que a atual (ou seja, em vez de 50 bps, serão 25 bps), mas que há incerteza em torno do
que ocorrerá na próxima reunião, devido ao processo de aprovação da reforma da previdência. As projeções de inflação do Comitê
para 2017 efetivamente se reduziram, mas não esperávamos que isso ocorreria tão intensamente, de 3,3% para 2,9% (a projeção
da SOMMA é de 2,93%). As projeções para 2018 também caíram, de 4,3% para 4,2%, e estão ainda menores em relação à meta do
próximo ano (4,5%). A projeção para 2019 permaneceu próxima à meta, em 4,2%, como esperávamos (para este ano é de 4,25%).
Como o Comitê condicionou a próxima redução da Selic para 6,75% (dos atuais 7%) à aprovação da Reforma da previdência, os
mercados hoje abriram estressados - afinal, a chance de a reforma passar caiu. Nossa projeção, desta forma, é de dois cortes
adicionais na Selic, em fevereiro e março, levando a taxa para 6,75% e 6,50%, respectivamente, pois acreditamos que a reforma
será aprovada.

Investimentos além das expectativas.
FUNDOS ABERTOS
Rentabilidades -- 04/12/2017

Abertura dos Mercados

No dia

No mês

No ano

12 Meses

SOMMA FIM Multiestratégias II

0,03

0,06

9,31

10,51

R$ 57.127.940,78

DI Futuro:

SOMMA Institucional Dinâmico FIM

0,05

0,08

8,59

9,67

R$ 87.913.578,66

Dólar:

CDI

0,03

0,06

9,42

10,54
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Ibovespa:

Indicador

06/12

Rentab.
Mês (%)

Rentab.
Ano (%)

Ibovespa
S&P 500
Dólar
IMA Geral

73.268
2.629
3,24
4.756

1,80
-0,71
-0,80
0,30

21,65
17,44
-0,73
12,17
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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.

