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Economia Internacional
Estados Unidos

gla em inglês) ficou estável em julho - resultado abaixo das
projeções, que indicavam alta de 0,2% no mês. Em 12 meses, a
Nesta quinta-feira, o jornal Wall Street Journal divulgou sua inflação acumulada chega a 3,3%.
pesquisa mensal feita com economistas sobre as perspectivas
para a economia norte americana. O crescimento do PIB em O Departamento do Trabalho divulgou também o dado se2018 aumentou de 2,9% para 3%, para 2019 e 2020 seguiu manal de pedidos iniciais por seguro-desemprego, que caiu
em, respectivamente, 2,4% e 1,8%. Os economistas também para 213 mil na semana passada - abaixo das projeções, que
acreditam que a taxa de desemprego deve chegar a 3,6%, indicavam 220 mil pedidos.
sendo esta a menor taxa nos últimos 50 anos.

Japão
No que diz respeito à inflação, esta deve permanecer acima (da
meta) de 2% até 2020. Com isto, os economistas entrevistados
acreditam em mais dois aumentos de 0,25 p.p. neste ano (um
em setembro e outro em dezembro) e, no mínimo, mais dois no
ano que vem. Por fim, 18% dos entrevistados acreditam que
uma recessão vai começar nos EUA nos próximos 12 meses maior taxa desde a eleição de Trump.

A economia japonesa registrou um forte crescimento no
segundo trimestre; o PIB (Produto Interno Bruto) do país
cresceu 1,9% na comparação anual - significativamente acima
das projeções, que indicavam alta de 1,4%. Em grande medida,
o crescimento se deveu aos gastos com consumo (que representam três quintos do PIB), que apresentaram alta de 0,7%
em relação ao primeiro trimestre.

Ainda nos EUA, o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na si-

Economia Brasileira
Vendas no Varejo

Tabelamento do Frete

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou as vendas no varejo de junho, que apresentaram queda
de 0,3% em relação a maio. No segmento restrito, as vendas
apresentaram crescimento de 3,6% em 12 meses. Enquanto
no varejo ampliado, que inclui as vendas de veículos e motos,
partes e peças além de materiais de construção, a alta foi de
3,7% em 12 meses. No ano, as vendas do comércio acumulam
alta de 2,9%.

Depois de o presidente Michel Temer sancionar a MP 832
(agora Lei 13.703), que instituiu o piso mínimo do transporte
rodoviário, a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária no
Brasil) protocolou no STF, um aditamento (acréscimo) à Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) questionando a política
que tabela o valor do frete, justificando que a inconstitucionalidade decorre da "intervenção estatal em atividade econômica
eminentemente privada".

Entre as atividades pesquisadas, no segmento restrito 5 das
oito atividades apresentaram alta em comparação a maio –
revertendo a queda do mês de maio -, com destaque para
as vendas de móveis e eletrodomésticos (alta de 4,6%) e de
equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (alta de 4,1%). No entanto, as vendas em super e
hipermercados apresentaram queda de 3,4%. No segmento
ampliado, as vendas de veículos e motos, partes e peças aumentaram em 16% em junho

Segundo a Lei 13.703, a ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres) deve publicar os valores dos pisos mínimos
por quilômetro rodado, por eixo carregado e em cada uma
das categorias definidas (a granel, frigorificada, perigosa, neogranel e geral) até os dias 20 de janeiro e 20 de julho, que
serão válidos para o mesmo semestre. Segundo os cálculos da
CNA, o tabelamento vai gerar um prejuízo de 500 milhões de
reais por dia nas cadeias de soja e milho; para a cesta básica, o
aumento dos preços deve ser de 12,1%.

Fundos para público em geral

Rentabilidades - 08/08/2018
Dia

Mês

Ano

12m

PL Atual

PL Médio 12 meses

SOMMA FIM Multiestratégias II

0,01

0,11

4,10

7,25

R$ 42.908.455,05

R$ 51.942.991,48

CDI

0,02

0,15

3,89

7,06
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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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