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Economia Internacional
Hoje foram divulgados os PMIs (Índices de Gerentes de Compras, na sigla em inglês) dos países da Zona do Euro. À exceção da
indústria francesa, todos os PMIs apontaram alta, incluindo os setores industriais e de serviços da Alemanha, França e Zona do
Euro. Isso indica uma aceleração forte do crescimento dos países da região, o que obviamente é uma boa notícia. Os mercados
acionários reagiram à essa notícia com pequenas variações positivas.
Uma pesquisa eleitoral francesa mostrou ontem que Marine Le Pen, candidata de extrema-direita, ganhou espaço na corrida
pela sucessão presidencial. Ela agora aparece empatando tecnicamente com o candidato do atual presidente François Hollande,
Emmanuel Macron (Partido Socialista), que até então, estava à frente nas pesquisas. Le Pen possui 34,18% das intenções de voto,
enquanto Macron possui 37,68%. O candidato que ocupa a terceira colocação é François Fillon, sucessor de Nicolas Sarcozy
(Partido Republicano), com 29,12%.
Por fim, hoje ainda teremos discursos de três membros do Fed (Banco Central americano): Neel Kashkari do Fed de Minneapolis,
Patrick Harker do Fed da Filadelfia e John Williams do Fed de São Francisco. Os dois primeiros membros possuem direito de voto
no Comitê de Política Monetária do Fed. Estes discursos são os eventos mais importantes do dia.

Economia Brasileira
Em dia de agenda fraca, o destaque volta para o cenário político. Comentaristas afirmam que, após a recusa de Carlos Velloso para
o ministério da Justiça, Temer deve escolher Osmar Serraglio para o cargo. Serraglio é deputado pelo PMDB do Paraná e havia
sido o candidato do partido para a primeira vice-presidência da Câmara, mas perdeu a disputa para um colega do partido.
Começa hoje o primeiro dia de reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Reforçamos nossa visão
apresentada no Boletim de ontem: acreditamos em um corte de 75 pontos base na meta da taxa Selic, colocando a taxa em 12,25%.
Esta visão é consenso de mercado e já está precificada na curva de juros. Esperamos que o comunicado venha bastante dovish,
isto é, indique que os próximos movimentos de cortes de juros tendem a ser mais intensos, com cortes de 100 pontos base por
reunião, a partir de abril. Os últimos indicadores de atividade mais fracos e, especialmente, de inflação bem abaixo do esperado e
da média histórica para os meses de início de ano reforçam esta perspectiva. Acreditamos que a meta da taxa Selic terminará
2017 em 8,25%. Em nossas projeções, a inflação em meados do ano estará, no acumulado em 12 meses, abaixo de 4%, o que dará
oportunidade para que o Copom faça um corte muito intenso na taxa básica de juros da economia brasileira.

Investimentos além das expectativas.
FUNDOS ABERTOS
Rentabilidades - 17/02/2017

Abertura dos Mercados

No dia

No mês

No ano

12 Meses

FIM SOMMA Multiestratégias II

0,05

0,59

1,70

13,41

R$ 68.992.350,06

DI Futuro:

SOMMA Institucional Dinâmico FIM

0,05

0,67

1,80

14,09

R$ 103.828.761,60

Dólar:

CDI

0,05

0,63

1,72

13,85
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20/02

Rentab.
Mês (%)

Rentab.
Ano (%)

Ibovespa
S&P 500
Dólar
IMA Geral

68.532
2.351
3,09
4.385

5,97
3,17
-1,13
1,60

13,79
5,02
-5,13
3,43

Av. Carlos Gomes, 222 - 8º andar
Boa Vista - Porto Alegre/RS - CEP: 90480-000
Fone: (51) 3378-1046 - Cel: (51) 98232-6300

facebook.com/sommainvestimentos

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.

