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Economia Internacional
Na Alemanha, Angela Merkel saiu vitoriosa e foi reeleita chanceler alemã, como já era de ampla expectativa. No entanto, o partido
alemão de extrema-direita conquistou vagas na Câmara, o que não ocorria desde o final da II Guerra Mundial. Além disso, Merkel
perdeu o apoio do Partido Social-Democrata, o que fez com que ela perdesse a maioria no Congresso. Estas duas notícias negativas
ofuscam a vitória de Merkel.

Economia Brasileira
Hoje será lida a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer no Plenário da Câmara dos Deputados. Após a leitura, o
presidente da Casa deve chamar os líderes dos partidos para formar a Comissão Especial que analisará a denúncia e aprovará o
relatório, que posteriormente será votado no plenário da Câmara dos deputados. O relatório poderá pedir a aprovação ou a
rejeição da denúncia – se for aceita, Temer será afastado. Em nossa opinião, a denúncia não deve levar ao afastamento de Temer.
Por outro lado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) afirmou em entrevista que não acredita que a Reforma da
Previdência tenha mais de 200 votos no Plenário da Câmara. A notícia é péssima, uma vez que se não houver aprovação da
reforma da previdência, o país terá novamente a nota de risco rebaixada. A única esperança para que o país não volte à recessão
será a vitória de um presidente de perfil "reformista"nas eleições de 2018.
O Boletim Focus de hoje veio novamente otimista e projeta inflação e câmbio menores neste ano, além de crescimento mais forte
neste e no próximo ano. A inflação projetada deste ano caiu de 3,08% para 2,97%, e a de 2018 de 4,12% para 4,08%. O dólar para
este ano caiu de R$ 3,20 para R$ 3,16 e de 2018 foi mantido em R$ 3,30. A Selic para os dois anos está em 7% (projetamos 7% e
8%, respectivamente). O crescimento econômico de 2017 melhorou de 0,60% para 0,68% e de 2018 de 2,20% para 2,30% ambos se aproximaram de nossa projeções (0,7% e 2,7%, respectivamente).

Investimentos além das expectativas.
FUNDOS ABERTOS
Rentabilidades -- 21/09/2017

Abertura dos Mercados

No dia

No mês

No ano

12 Meses

FIM SOMMA Multiestratégias II

0,01

0,46

7,83

11,18

R$ 64.571.593,90

DI Futuro:

SOMMA Institucional Dinâmico FIM

0,03

0,44

7,20

11,08

R$ 126.497.598,59

Dólar:

CDI

0,03

0,45

7,85

11,75
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apenas um gestor de recursos. Para alcançar este objetivo,
desenvolvemos procedimentos e processos internos que
alinham e facilitam nossa interação com o cliente, e nos fazem
entender melhor o seu negócio, legislação e processos.
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Ibovespa:

Indicador

22/09

Rentab.
Mês (%)

Rentab.
Ano (%)

Ibovespa
S&P 500
Dólar
IMA Geral

75.389
2.500
3,13
4.730

6,43
1,19
-0,59
1,21

25,17
11,64
-4,01
11,55
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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.

