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Economia Internacional
O PIB da França mostrou crescimento em linha com a expectativa de mercado, de 0,5% no segundo trimestre do ano, mostrando
a economia com um crescimento robusto. Também foram divulgados alguns indicadores antecedentes do país, que mostraram
perspectiva de crescimento econômico um pouco mais forte a frente.
Na Ásia, dois eventos de stress: a China foi rebaixada pela S&P de AA- para A+ (ainda considerada boa pagadora, com grau de
investimento), devido ao aumento de risco do mercado de crédito do país. Além disso, a Coreia do Norte respondeu à fala de
Trump (de que "aniquilaria o país"), afirmando que poderia realizar uma dura contramedida do mais alto nível caso se sentissem
ameaçados.

Economia Brasileira
Aqui no Brasil, a confiança do consumidor subiu de 80,9 pontos para 82,3, recuperando-se em relação à crise política de maio, mas
ainda na zona de pessimismo. Na abertura de dados, permanece claro que há mais otimismo com relação à situação futura em
comparação à situação atual.
Na Câmara, ontem não houve acordo com relação ao Refis. O governo havia concordado em dar 70% de desconto nas multas dos
devedores de tributos, mas os congressistas queriam mais! Assim, o governo prefere deixar a Medida Provisória que institui o
Refis caducar, a conceder um desconto ainda maior.
Aumentou a tensão entre DEM e PMDB. Ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) reclamou que o PMDB estava
sondando alguns deputados do PSB, para migrarem para o PMDB – e o DEM gostaria de receber estes deputados. A estratégia do
DEM é de se tornar um partido de "terceira via"e deixar de ser considerado um partido de direita – tanto que eles ensaiam alterar
o nome para "Centro".
Hoje seria lida a denúncia contra Temer no plenário da Câmara, mas não houve quórum suficiente e a leitura foi adiada para
segunda-feira

Investimentos além das expectativas.
FUNDOS ABERTOS
Rentabilidades -- 20/09/2017

Abertura dos Mercados

No dia

No mês

No ano

12 Meses

FIM SOMMA Multiestratégias II

0,03

0,45

7,82

11,23

R$ 64.265.785,42

DI Futuro:

SOMMA Institucional Dinâmico FIM

0,03

0,41

7,17

11,11

R$ 126.460.466,43

Dólar:

CDI

0,03

0,42

7,81

11,78
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Ibovespa:

Indicador

21/09

Rentab.
Mês (%)

Rentab.
Ano (%)

Ibovespa
S&P 500
Dólar
IMA Geral

75.604
2.501
3,13
4.728

6,73
1,24
-0,39
1,18

25,53
11,69
-3,82
11,52
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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.

