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Economia Internacional
O Consumer Price Index (Índice de Preços ao Consumidor) dos Estados Unidos apresentou 2,8% de variação no acumulado em
12 meses, em linha com a expectativa de mercado e no maior nível dos últimos 6 anos. Os preços de energia foram o principal fator
que puxou para cima o indicador de inflação. É provável que a inflação americana, medida pelo CPI, permaneça no intervalo de
2,5% a 3%. Neste contexto, se reforça a nossa expectativa de elevação dos juros nos Estados Unidos por 4 vezes neste ano – por
sinal, hoje ocorrerá a segunda elevação do ano. A taxa básica de juros americana será elevada para o intervalo de 1,75% a 2%.
O comunicado deverá mostrar otimismo com a atividade econômica, que deve se manter em crescimento forte nos próximos
trimestres, e com a perspectiva de a inflação se aproximar do centro da meta. Como falamos há pouco, a inflação medida pelo CPI
está se acelerando. A métrica utilizada pelo Fed para medir a inflação, no entanto, é o PCE (Price Consumption Expenditures),
que funciona como um deflator do PIB.
As projeções do Fed podem reduzir a NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, a taxa de desemprego "neutra",
que não acelera a inflação) e/ou reduzir os juros neutros. Isso indica que o Fed percebe que o novo "normal"da economia americana
é de desemprego e juros menores que no período pré-crise do subprime.
Por fim, a agenda de hoje reserva o discurso de Jerome Powell, o presidente do Fed, que deve reforçar gradualismo e dependência
dos dados no processo de alta de juros americanos (isto é, o Fed só eleva o juro se a economia se fortalecer).

Economia Brasileira
Ontem de tarde, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, em linha com o que já houvera feito a respeito de deputados e senadores,
ministros de estado também perdem o foro privilegiado em casos não relacionados ao cargo que ocupam. Desta forma, processos
contra ministros referentes a possíveis crimes cometidos antes de se tornarem ministros serão analisados em primeira instância –
e não mais no STF. A notícia é extremamente positiva e coloca em xeque uma prática que estava se tornando comum: o presidente,
para proteger algum aliado importante, o colocava no cargo de ministro. Assim, o aliado ficava protegido pelo foro privilegiado,
uma vez que os processos no Supremo levam em média muito mais tempo a serem resolvidos do que os processos em primeira
instância.
A agenda de hoje tem às 8h30 o IBC-Br, indicador de atividade econômica do Banco Central e às 9h o resultado das vendas do
comércio.

Investimentos além das expectativas.
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Informações
PL Atual
R$ 44.575.705,83

PL Médio 12 meses
R$ 54.470.580,14

R$ 51.463.846,83

R$ 52.834.047,93

Indicador
Ibovespa
S&P 500
Dólar
IMA Geral

12/06
72.754
2.787
3,70
4.863

Rentab.
Mês (%)
-5,21
2,29
-0,87
-2,05

Rentab.
Ano (%)
-4,77
4,24
11,83
1,67

DISCLAIMER
Esta análise foi elaborada pela SOMMA Investimentos S.A. não podendo ser reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização da SOMMA Investimentos S.A. As informações contidas neste
material são consideradas confiáveis na data em que foram apresentadas. Entretanto, não representam por parte da SOMMA Investimentos S.A. garantia de exatidão das informações prestadas ou julgadas sobre sua qualidade. As
opiniões contidas nesta carta são baseadas em julgamento e estimativas e estão, portanto, sujeitas a mudanças. Ainda, a SOMMA Investimentos S.A. não comercializa nem distribui cotas de Fundos de Investimento ou qualquer outro
ativo financeiro. As informações contidas neste material têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimento ou oferta para aquisição de valores mobiliários. Os investimentos em
fundo de investimentos e demais valores mobiliários apresentam riscos para o investidor e não contam com garantia da instituição administradora, da gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos
(FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo SOMMA Multi-estratégias II, CNPJ nº 10.462.072/0001-04, teve início em 06/05/2010 e
possui como público alvo pessoas físicas e jurídicas em geral, taxa de administração de 1% a.a. e taxa de performance de 20% do que exceder 100% do CDI. O SOMMA Genebra Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI,
CNPJ nº 24.069.611/0001-54, teve início em 20/07/2016 e possui como público alvo pessoas físicas e jurídicas em geral, taxa de administração de 0,50% a.a. e não possui taxa de performance. É recomendada a leitura cuidadosa do
prospecto e regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar qualquer decisão de aplicar seus recursos. Para demais informações, por favor, ligue para 48 3037 1004.

