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Cenário Econômico
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 Ao longo de janeiro, a vacinação contra a Covid-19 apresentou aceleração na 
maior parte das principais economias. Não obstante, o processo de imunização tem 
enfrentado obstáculos. Na União Europeia, onde a situação tem sido mais grave, o 
atraso no fornecimento tem levado a uma aplicação de doses em ritmo mais lento do 
que noutros países – notadamente EUA e Reino Unido.

 O número elevado de casos – decorrente, principalmente, de novas variantes 
com grau de transmissibilidade consideravelmente maior – levou à necessidade de 
manutenção de medidas restritivas.  O Reino Unido, por exemplo, deu início ao 3º 
lockdown nacional, e a Alemanha estendeu restrições até, ao menos, a metade de 
fevereiro.

 Nos EUA, o cenário político continuou conturbado, com uma invasão ao 
Capitólio no dia em que o Congresso certificava o resultado das eleições de 2020. Tais 
manifestações levaram o ex-presidente, Donald Trump, a sofrer um novo processo de 
impeachment, por “incitar a insurreição”. No entanto, o Senado – onde uma maioria de 
67 votos são necessários – não deve condenar Trump.

 Com relação à política monetária, os principais bancos centrais continuaram a 
sinalizar que buscarão manter um grau elevado de acomodação monetária. Nos EUA, 
em particular, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que qualquer discussão 
sobre tapering – redução do volume de compras de ativos –, ainda é prematura.

 No cenário nacional, a vacinação contra a Covid-19 foi iniciada. Apesar de, no 
longo prazo, as expectativas serem positivas, o curto prazo ainda é cheio de desafios. 
Em fevereiro, devemos observar novos aumentos no número de casos confirmados 
pela doença. Ainda, questões logísticas de produção, envio e armazenamento das 
vacinas são desafiadoras e podem fazer com que o programa de vacinação se estenda 
para 2022. 

 Com a piora da situação da pandemia no país, e com um cenário político 
indefinido, as expectativas para a atividade econômica também se deterioram. O fim 
do auxílio emergencial foi outro fator que impactou as expectativas, de modo que todos 
os setores apresentaram quedas nos indicadores de confiança. 

 Por fim, janeiro foi marcado por novas mudanças no comunicado do Copom. 
O comitê retirou o forward guidance – compromisso de não elevar as taxas de juros 
– e, com isso, deixou de se comprometer a não reduzir o grau de estímulo monetário, 
conduzindo a política monetária de acordo com a inflação prospectiva e o seu balanço 
de riscos. Além disso, o comitê anunciou que, já em sua última reunião, alguns membros 
questionaram a manutenção do grau de estímulo extraordinariamente elevado, 
analisando que o Copom deveria considerar o início de um processo de normalização 
parcial. Diante disso, mantemos nossa expectativa de aumento da Selic em maio, mas 
reconhecemos que aumentaram as chances de o processo ser antecipado para março. 

Copom sinaliza proximidade de alta de juros



Fundos
Rentabilidades

Indicadores Rentabilidades

No mês  6 meses 2021 12 meses

CDI 0,15 0,94 0,15 2,54

Ibovespa -3,32 11,81 -3,32 1,15

Fundos Início Rentabilidades

No mês 6 meses 2021 12 meses
Desde 
Início

Crédito Privado
SOMMA Torino FI RF 
Créd Priv

15/10/2018
Fundo 0,33 2,51 0,33 1,85 10,13

% CDI 218,09 265,98  218,09 72,96 96,81

Multimercado

SOMMA Institucional FIM 06/05/2010
Fundo -0,71 4,46 -0,71 4,72 166,64

% CDI - 473,46 - 186,16 107,76

SOMMA Polaris FIC FIM 19/12/2018
Fundo -1,93 0,19 -1,93 -3,81 3,51

% CDI - 19,91 - - 37,89

Ações

SOMMA Fundamental 
FIA

29/05/2018
Fundo -6,17 7,12 -6,17 -12,25 37,04

Dif. Ibov. -2,85 -4,69 -2,85 -13,39 -14,22

SOMMA Selection FIC 
FIA

13/04/2018
Fundo -2,00 6,65 -2,00 -5,20 40,52

Dif. Ibov. 1,32 -5,16 1,32 -6,35 4,08
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MULTIMERCADOS

 O SOMMA Polaris FI Multimercado encerrou o mês de janeiro de 2021 com 
retorno nominal negativo de 1,93% – sendo o CDI do mês 0,15% – e com um patrimônio 
líquido em torno de R$ 21,54 milhões. Em 12 meses, o fundo acumula uma rentabilidade 
de -3,81%.

 Com relação aos “books”, a posição em juros gerou retorno de 0,77% excedente 
ao CDI. Já a nossa posição em moedas gerou perda de 1,27%, enquanto a posição em 
renda variável gerou perda de 1,31% excedente ao CDI.

 No que tange ao cenário econômico, o mês de janeiro apresentou uma alta 
volatilidade. Na primeira parte do mês, o mercado manteve otimismo, com o início do 
processo de vacinação em um ambiente de alta liquidez. 

 No mercado brasileiro, a reversão começou mais cedo, fruto de muitas dúvidas 
em relação à situação fiscal – com uma possível nova rodada de auxílio emergencial – 
um certo desarranjo na condução da pandemia e incertezas quanto ao desfecho das 
eleições dos novos presidentes da Câmara e do Senado. 

 Lá fora, a reversão se deu com a forte alta de algumas ações – situação que 
gerou perdas elevadas para alguns fundos de hedge – um movimento técnico que 
iniciou uma realização de lucro em um mercado que está no seu nível mais alto. 

 Outro destaque do mês foi a mudança de sinalização do Banco Central 
brasileiro. Seus comunicados demonstram que a autoridade monetária está mais 
próxima de iniciar um movimento de alta de juros. 

 Diante desse cenário, elevamos gradualmente a nossa posição em renda 
variável e mantivemos uma posição comprada na moeda brasileira. No mercado de 
juros, zeramos a nossa posição aplicada entre os vértices de janeiro/25 e janeiro/29, 
pela proximidade com o preço-objetivo. Ainda, mantivemos nossa posição tomada em 
juros curtos.

 Por fim, no book de moedas globais, estamos comprados na libra esterlina, 
tendo como “funding” o euro. Também estamos comprados em dólar canadense, yuan 
(moeda chinesa) e no real, tendo como “funding” o dólar americano e o rand (moeda 
sul-africana).

 Possuímos uma visão construtiva para agenda de reformas no Brasil, com as 
eleições dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Também acreditamos que a 
provável elevação de juros no país será positiva, dado que a taxa de juros real negativa 
tem contribuído para a depreciação do real – que, em nossa visão, está com um forte 
descolamento em relação ao valor justo, – o que tem gerado uma forte pressão de 
preços em alguns setores.

Estratégias
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SOMMA TORINO FI RF CRÉD PRIV

 O SOMMA Torino FI RF Crédito Privado encerrou janeiro com retorno nominal 
de 0,33% e com um patrimônio líquido em torno de R$ 91,60 milhões. Em 12 meses, o 
fundo acumula uma rentabilidade de 1,85% e desde o início o retorno é de 10,13%. 

 O mercado de fundos de investimento renda fixa crédito privado registrou, 
até o dia 26 de janeiro, captação líquida positiva de R$ 17,5 bilhões. Após a bolsa ter 
atingindo o seu high nos 125 mil pontos, observamos um movimento de realização de 
lucros dos investidores. Isso contribuiu para o fluxo positivo para a classe de fundos 
de renda fixa. Ainda, devido às incertezas no cenário econômico local e internacional, 
observamos um forte movimento de abertura na curva de juros. Apesar do estresse 
na curva, constatamos, também, um movimento de fechamento dos spreads das 
debêntures. Esse movimento se deu tanto nas debêntures indexadas em CDI +, quanto 
nas em % CDI. Por outro lado, o mercado de títulos de instituições financeira sentiu com 
a abertura da curva de juros. O nosso book ficou em linha com o CDI do mês. 

 Em relação às emissões, no mês de dezembro foram emitidos R$ 28,6 bi em 
debêntures – volume 87,4% superior ao mesmo mês do ano anterior e mais de três 
vezes superior ao mês de novembro de 2020. Por outro lado, o volume de emissões 
de notas promissórias não foi significativo. Em 2020, o volume de emissões, incluindo 
debêntures e notas promissórias, totalizou R$ 143,85 bilhões – volume 34,95% inferior 
ao ano de 2019. O prazo médio das emissões, por sua vez, continua aumentando na 
margem – passando de 6,4 em 2019, para 6,8 anos em 2020. 

 Com relação aos subscritores, em 2019 os fundos de investimentos foram 
responsáveis por 48,8%, enquanto os intermediários ficaram com 40,6% das emissões. 
Nesse mesmo período em 2020, os intermediários foram responsáveis por 64,5% 
enquanto os fundos ficaram com 23,4% da alocação das emissões. Percebemos 
continuidade do aumento da participação dos fundos de investimentos no mercado 
primário de emissões. 

 No mês de janeiro, o movimento das taxas foi positivo para o mercado de 
debêntures, com elas apresentando fechamento. Os papéis marcados em % CDI 
fecharam, em média, 1,72% e os em CDI + fecharam em torno de 4,22%. Com isso, o 
índice de debêntures indexadas ao CDI gerou um retorno de 0,37% no mês, acumulando 
variação positiva de 2,05% em doze meses.  O fundo fechou o mês com uma taxa de 
CDI + 1,80% a.a. o equivalente a 134,78% CDI para uma duration média de 1,36 anos. A 
carteira do fundo está bem pulverizada, com 36 emissores em 18 setores diferentes. 
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SOMMA FUNDAMENTAL FIA

 O Fundamental FIA encerrou janeiro com retorno nominal de -6,17% e com um 
patrimônio líquido em torno de R$ 19,63 milhões. Em 12 meses, o fundo acumula uma 
rentabilidade de -12,25% e desde o início o retorno é de 37,04%.

 O mês de janeiro foi marcado pela ampliação do processo de vacinação 
contra a Covid-19 ao redor do mundo. Porém, países mais atrasados nos processos 
de liberação de órgãos reguladores, e com mais problemas e desorganizações em 
questões logísticas, largaram atrás neste importante processo. O Brasil, por exemplo, 
pode ser citado como um desses países que apresentou problemas na importação de 
insumos para a produção das vacinas. 

 Além disso, o cenário prospectivo para a inflação fez com que o Banco Central 
indicasse uma possível antecipação do ciclo de alta de juros brasileiro – movimento 
relativamente ruim para o mercado de ações, já que os custos de capital das companhias 
aumentam.

 Por fim, nos EUA observamos a posse do novo presidente, Joe Biden, e o 
reconhecimento de derrota do presidente Donald Trump – processo marcado por 
manifestações contrárias a transição, sob a alegação de fraudes no processo eleitoral. 
Com estes drivers negativos, os principais índices fecharam o mês em queda, a exemplo 
do S&P500 com queda de 1,1%, Euro Stoxx 600 -2,00% e o Ibovespa -3,32%.

 No que diz respeito ao fundo, destaque para o movimento de realização de 
ganhos dos últimos meses no setor bancário, que retirou 1,4 p.p. da rentabilidade. Na 
Petrobras, a ameaça de nova greve dos caminhoneiros por conta do preço do diesel, 
trouxe à tona antigos problemas da companhia, por ser uma estatal monopolista e 
praticar preços do mercado. Isso subtraiu 0,52 p.p. da rentabilidade. Por fim, o setor 
de consumo sofreu, mais uma vez, com o lockdown decretado no estado de São 
Paulo, onde foi determinado o fechamento antecipado de lojas e shopping centers; 
esse movimento fez com que as empresas do setor presente nos fundos contribuíssem 
negativamente com 1,60 p.p., da rentabilidade do mês. 

 É importante notar, entretanto, que acreditamos que o movimento observado 
em janeiro seja pontual. Nenhum fundamento das empresas citadas foi perdido, e 
esses movimentos de volatilidade de cada ativo/setor passarão, conforme a política 
de vacinação for avançando e a atividade econômica comece a se reestabelecer, de 
fato. No âmbito político, tivemos as eleições no congresso para presidente da Câmara 
e do Senado, com as vitórias de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco, respectivamente. As 
nomeações são indicações positivas, por serem nomes mais alinhados com o executivo. 
Assim, são maiores as chances de aprovação de reformas, o que melhora a perspectiva 
e o ambiente para o investidor no país.  
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O Fundo SOMMA Institucional FIM possui data de início em 06/05/2010, com taxa de administração igual a 0,8% a.a. e taxa de performance igual a 20% do que exceder 
100% do CDI. O fundo é destinado a investidores em geral e RPPS e está aberto para aplicações e resgates. Sua rentabilidade mensal em janeiro de 2021 foi igual a -0,71%, 
enquanto sua rentabilidade 12 meses é igual 186,16% do CDI. O patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses do fundo, nesta data, é igual a R$ 8.145.297,86.
O SOMMA Selection FIC Fundos de Investimento em Ações possui data de início em 13/04/2018, com taxa de administração igual a 1% a.a. e taxa de performance igual a 
20% do que exceder 100% do IBOVESPA. O fundo é destinado a investidores pessoas naturais e jurídicas em geral, EFPC, RPPS e está aberto para aplicações e resgates. 
Sua rentabilidade mensal em janeiro de 2021 foi igual a -2,00%, ou equivalente a uma diferença de 1,32 do Ibovespa, enquanto sua rentabilidade 12 meses é igual -5,20%. 
O patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses do fundo, nesta data, é igual a R$ 13.920.771,53.
O SOMMA Fundamental FIA possui data de início em 29/05/2018, com taxa de administração igual a 1,95% a.a. e taxa de performance igual a 20% do que exceder 100% do 
IBOVESPA. O fundo é destinado a investidores pessoas naturais e jurídicas em geral, RPPS e está aberto para aplicações e resgates. Sua rentabilidade mensal em janeiro 
de 2021 foi igual a -6,17%, ou o equivalente a uma diferença de -2,85 do Ibovespa e sua rentabilidade 12 meses é igual -12,25%. O patrimônio líquido médio nos últimos 12 
meses do fundo, nesta data, é igual a R$ 19.066.107,56.
O SOMMA Torino fundo de investimento Renda Fixa Crédito Privado possui data de início em 15/10/2018, com taxa de administração igual a 0,50% a.a. e não possui taxa de 
performance. O fundo é destinado a investidores pessoas naturais e jurídicas em geral, EFPC, RPPS e está aberto para aplicações e resgates. Sua rentabilidade mensal em 
janeiro de 2021 foi igual a 0,33% ou 218,09% do CDI, e sua rentabilidade 12 meses é igual 72,96% do CDI. O patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses do fundo, nesta 
data, é igual a R$ 75.624.161,22.
O SOMMA Polaris FIC FIM possui data de início em 19/12/2018, com taxa de administração igual a 2% a.a. e taxa de performance igual a 20% do que exceder 100% do CDI. 
O fundo é destinado a investidores pessoas naturais e jurídicas em geral e está aberto para aplicações e resgates. Sua rentabilidade mensal em janeiro de 2021 foi igual a 
-4,29% e sua rentabilidade 12 meses é igual -3,81%. O patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses do fundo, nesta data, é igual a R$ 23.295.117,20.
Esta análise foi elaborada pela SOMMA Investimentos não podendo ser reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização da 
SOMMA Investimentos. As informações contidas neste material são consideradas confiáveis na data em que foram apresentadas. Entretanto, não representam por parte da 
SOMMA Investimentos garantia de exatidão das informações prestadas ou julgadas sobre sua qualidade. As opiniões contidas nesta análise são baseadas em julgamento 
e estimativas e estão, portanto, sujeitas a mudanças. 
As informações contidas neste e-mail 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. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, a lâmina de 
informações essenciais, se houver, e o regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar qualquer decisão de investimento. Os documentos citados estão disponíveis 
no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – www.cvm.gov.br. Para demais informações, por favor, ligue para 48 3037 1004.
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