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Economia Internacional
Mais ameaças ao comércio global
O presidente americano Donald Trump anunciou que vai taxar
US$ 200 bilhões do comércio chinês, entre diversos tipos de
produtos: equipamentos de tecnologia, roteadores, móveis
e bolsas. A notícia é muito negativa para o comércio global,
e impacta fortemente as bolsas de todo o mundo, que atuam
em forte queda. O governo chinês respondeu, afirmando que
tais medidas são totalmente inaceitáveis, e de que não tem
escolha a tomar, a não ser as contramedidas necessárias – mas
não especificou o que faria. Agora, precisamos acompanhar as

medidas que serão anunciadas pelos chineses.
Política monetária americana
Agora cedo um dos presidentes regionais do Federal Reserve,
Charles Evans, fez um discurso otimista sobre a economia
americana. Evans acredita que os fundamentos da economia
americana estão muito fortes e justificam as elevações dos
juros, reforçando a perspectiva de fortalecimento da moeda
americana.

Economia Brasileira
Situação Fiscal
Hoje teremos a divulgação da primeira prévia sobre a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, referente ao orçamento do próximo ano. É praticamente certo que o governo colocará uma
previsão de crescimento do PIB mais próxima de 1,5%, - este
número importa pois impacta na expectativa de receitas.
A atual equipe econômica está convidando os assessores
econômicos dos principais pré-candidatos para apresentar a
situação fiscal do país. A notícia

Fundos para público em geral

Inﬂação baixa a frente
A inflação medida pelo IGP-M teve sua prévia divulgada
agora de manhã. O indicador mostrou os preços sem pressão
de alta. Os preços no atacado variaram 0,34%, os preços ao
consumi-dor 0,39% e os preços da construção civil 0,91%,
deixando o IGP-M em 0,41%. O resultado indica o que já
se esperava: a inflação deve voltar a um patamar baixo, com
o fim dos efeitos da paralisação dos caminhoneiros. Isso
reforça a perspectiva de manutenção da Selic em 6,5%, ao
menos até o final deste ano.
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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 10.462.072/000104, 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. 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.
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