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Economia Internacional
Inflação nos Estados Unidos

Trump na Otan

Nesta manhã tivemos os pedidos de seguro desemprego da
economia americana, assim como a inflação. Os pedidos de
seguro desemprego vieram um pouco menores do que o esperado, assim como a inflação. A inflação no mês de junho foi
de 0,1%, acumulando 2,9% em 12 meses (estava em 2,8% no
mês anterior). O resultado reforça o fortalecimento da moeda
americana.

Ontem, em encontro da Otan (Organização do Tratado do
Atlântico Norte) – uma aliança de cunho militar entre países
ocidentais desenvolvidos - o presidente americano Donald
Trump resolveu se meter na relação entre Rússia e Alemanha,
afirmando que os alemães dependem da Rússia devido ao
investimento feito em um gasoduto, que traz transporta gás
russo para a Alemanha. A primeira ministra alemã, Angela
Merkel, respondeu que sabe tomar "as próprias decisões".

Economia Brasileira
Política
O PDT de Ciro Gomes segue querendo se aproximar do PSB,
para conseguir mais dinheiro e tempo de TV. Algumas notícias
informam que as conversas dos partidos chegam ao ponto de
considerar uma fusão entre eles no médio prazo, para fortalecimento de ambos. De fato, seria algo muito positivo para Ciro
– a realização desta promessa; e seu fortalecimento tende a
ser malvisto pelo mercado. Ainda sobre o PSB: o PT estaria
considerando deixar de lançar Luiz Marinho para o governo
do estado de São Paulo, para fortalecer Márcio França (atual
governador – era vice de Geraldo Alckmin) do PSB. A notícia é
risível, pois o candidato do PT está muito fraco nas pesquisas e
França considera que o apoio do partido de Lula seria prejudi-

Fundos para público em geral

cial à sua imagem. Além disso, o ex-prefeito de São Paulo, João
Doria, candidato do PSDB ao governo de São Paulo, se beneficia da aliança entre PSB e PT pois Doria encarna o principal
líder anti-Lula.

Comércio
O comércio no Brasil caiu 0,6% em maio em comparação
com abril. O resultado reflete a paralisação dos caminhoneiros. As principais quedas ocorreram em vendas de veículos
e motos, partes e peças (-14,6%), livros e jornais (-12,7%) e
combustíveis e lubrificantes (-6,1%). As vendas de super e hipermercados foram o único grupo que cresceu no mês (0,6%).

Rentabilidades - 06/07/2018
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PL Médio 12 meses

SOMMA FIM Multiestratégias II

0,03

0,14

3,59

7,70

R$ 43.812.959,22

R$ 53.154.802,84

CDI

0,02
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3,33

7,36
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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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