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 Ao longo do mês de junho observamos incertezas relacionadas à evolução da pandemia de 

coronavírus, principalmente no que diz respeito à disseminação da variante Delta. Na Europa, há o receio de 

uma nova onda da doença em função das férias de verão – que aumentam o fluxo de viagens no continente. No 

Reino Unido, por exemplo, o mês de junho foi marcado pelo maior aumento diário do número de casos desde 

janeiro, mesmo com o país tendo grande parte da sua população vacinada. Mesmo assim, as expectativas 

permanecem positivas, e o primeiro-ministro, Boris Johson, anunciou que o próximo passo do plano de 

reabertura da economia está confirmado para o dia 19 de julho, após ter sido postergado no último mês.

 Já nos Estados Unidos, a reabertura econômica continua, com aceleração da atividade. Os dados do 

mercado de trabalho mostraram a criação de 850 mil vagas em junho, o maior crescimento do emprego em 

10 meses. Ainda assim, o emprego está 4,4% abaixo do seu nível pré-pandemia. A escassez de mão de obra 

continua a pesar sobre a capacidade de produção uma vez que muitos trabalhadores preferem continuar 

recebendo benefícios governamentais ou ainda tem receio de buscar emprego em razão da crise sanitária. 

 Já com relação a inflação, a preocupação com a inflação mundial permanece. Nos EUA, o Consumer 
Price Index (CPI) acelerou de 4,2% em abril para 5,0% em maio de 2021 - a leitura mais alta desde agosto 

de 2008. A alta ocorre em meio a efeitos de base baixos do ano passado, enquanto aumenta a demanda do 

consumidor à medida que a economia reabre, e ainda ocorrem restrições de produção pelo lado da oferta. 

 Foi diante deste cenário que o Federal Reserve (Banco Central norte-americano) optou pela 

manutenção da taxa de juros entre 0% e 0,25% e, também, pela manutenção do programa de compra de 

ativos. Apesar da decisão unânime, e da instituição ter reforçado que apoiará a economia até que progresso 

substancial adicional seja feito em direção ao pleno emprego e a estabilidade de preços, em certos trechos do 

comunicado se observou uma postura mais hawkish por parte da instituição. Além disso, para 2023 o comitê 

passou a ver a possibilidade de duas altas de juros, ao invés de uma - mesmo com as projeções de juros se 

mostrando constantes para este ano e para o próximo. 

 Com isso, apesar da mudança de postura do comitê, continuamos acreditando que o Fed só elevará 

os juros em 2023, e esperamos que o “tapering” – programa de redução de compra de ativos – se inicie em 

2022. O anuncio dessa redução, entretanto, deve acontecer ainda este ano, em agosto, no simpósio de 

Jackson Hole – simpósio econômico que acontece nos EUA.

 No cenário nacional, depois de a pandemia atingir um de seus piores momentos, dados revelam que 

o número de mortes pela doença teve uma queda nos últimos dois meses. O patamar, no entanto, segue 

alto: foram 55 mil mortes em junho. A redução de fatalidades ocorre ao mesmo tempo em que o processo de 

vacinação acelera no país – com o Brasil já tendo aplicado 105 milhões de doses de vacinas contra a Covid. 

Esperamos que o processo de imunização continue acelerando caso os laboratórios fornecedores cumpram 

os contratos assinados com o país. 

 No que diz respeito à esfera econômica, os principais destaques do mês continuaram sendo as 

pressões inflacionárias. A crise hídrica segue preocupando à medida que atinge não apenas o preço da 

Fed e BCB sobem tom e se mostram mais preocupados com a aceleração 
da inflação
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energia elétrica, mas também o preço dos alimentos em natura. 

 O IPCA-15 do mês de junho veio acima do teto das expectativas, apresentando aceleração para 

0,83% ante 0,44% registrado no mês anterior. Além disso, a Aneel anunciou um reajuste provisório de 52% 

da tarifa de bandeira vermelha de patamar dois em julho. Com isso, elevamos nossa a nossa projeção de 

IPCA para 2021 de 6,3% para 6,5% e reconhecemos que há viés de alta em nossas projeções. Para 2022, 

esperamos inflação de 3,5%, em resposta à uma taxa de juros mais elevada e ao câmbio mais valorizado.  

 

 Junho ainda foi marcado por uma nova elevação na taxa de juros que subiu 75 pontos-base, 

conforme o esperado. Entretanto, tanto o comunicado da decisão quanto a ata da reunião sinalizaram um 

Banco Central mais preocupado com o cenário inflacionário. O trecho de normalização parcial da política 

monetária foi retirado, e espera-se uma normalização total – próxima ou levemente acima dos juros neutros. 

Ainda, para a próxima reunião o BCB indicou nova alta semelhante (0,75), mas deixou a porta aberta para 

uma elevação ainda maior. Eles alegaram que uma deterioração das expectativas de inflação para o horizonte 

relevante para a política monetária pode exigir uma redução mais tempestiva dos estímulos monetários. Por 

aqui, seguimos esperando uma alta de 0,75 na próxima reunião, com a Selic terminando o ano em 7,0% (ante 

6,5%).

 

 Já no cenário político, apesar de o mês ter sido acompanhado pelo andamento de reformas, foram os 

escândalos que se destacaram. Apesar de observarmos a aprovação da MP da Eletrobrás no Congresso e a 

entrega da segunda fase da reforma tributária pelo governo federal  o cenário para o executivo se deteriorou. 

Um novo pedido de impeachment foi apresentado pela oposição, à medida que seguem as investigações sobre 

a compra de vacinas.  Para o próximo mês, esperamos que o cenário adverso para o executivo permaneça, 

apesar de não ser o suficiente para um abandono do governo por parte do “centrão”.  
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Nível Mês Ano 6 Meses 12 Meses

Ibovespa 126801,7 0,5% 6,5% 6,5% 33,4%

S&P 500 4297,5 2,2% 14,4% 14,4% 38,6%

DI1F22 5,68 0,62 2,82 2,82 2,76

DI1F25 8,07 0,19 2,43 2,43 2,39

DI1F29 8,78 -0,06 1,91 1,91 1,60

VIX 15,83 -5,5% -30,4% -30,4% -48,0%

CDS Brasil 5Y 164,8 -8 21 21 -93

Dólar (USDBRL) 4,970 -4,78% -4,4% -4,4% -9,1%

Euro (EURBRL) 5,891 -7,69% -7,1% -7,1% -4,1%

DXY 92,4 2,9% 2,8% 2,8% -5,1%

Petróleo 73,5 10,8% 51,4% 51,4% 87,1%

Ouro 1771,6 -6,88% -6,5% -6,5% -1,6%

T10 1,47 -0,13 0,55 0,60 1,24

Indicadores
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 No book de renda variável, reduzimos nossa exposição de forma significativa, principalmente a 

exposição ao risco sistemático. Mantemos posição no setor financeiro e de commodities. 

 No book de renda fixa, mantivemos nossa principal posição, aplicada na parte longa da curva de 

juros e tomada na parte intermediária. Temos uma posição pequena aplicada na taxa de 1 ano. Seguimos 

acreditando que apesar do momento político, as ações do banco central e o crescimento no pós-pandemia 

devem diminuir a inclinação da curva.

 No book de moedas estamos comprados na moeda brasileira, dólar canadense e libra, sendo 

financiadas pelo dólar americano, euro, rand sul-africano e iene. Zeramos nossa posição de GBP x USD, em 

virtude de um aumento de probabilidade de que o FED antecipe uma política monetária contracionista. 
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Resultado SOMMA Polaris

Mês Ano

Renda Fixa 0,65% 2,72%

Renda Variável 1,89% 1,89%

Moedas 1,10% -0,01%

Despesas e Caixa -0,33% -1,88%

Total 3,31% 2,71%

CDI 0,31% 1,28%

PL  R$ 17.624.998,86 

PL Médio (12m)  R$ 21.139.488,55 

Resultado SOMMA Institucional

Mês Ano

Renda Fixa 0,46% 2,11%

Renda Variável 0,86% 0,67%

Moedas 0,36% -0,21%

Cotas de Fundos 0,00% 0,00%

Despesas e Caixa -0,22% -0,97%

Total 1,46% 1,60%

CDI 0,31% 1,28%

PL  R$ 10.150.311,14 

PL Médio (12m)  R$ 8.231.424,43 
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 No mês de Junho o mercado de ações brasileiro começou otimista, mas foi arrefecendo a 

alta conforme as tensões no cenário político local se intensificaram, devido a novas declarações na 

CPI da Covid e também a má reação do mercado à reforma tributária. Assim, o IBOV fechou o mês com 

alta de 0,46%, enquanto o S&P500 teve alta de 2,22%, e o índice Europeu STOXX600 subiu 1,36%.

 O SOMMA Fundamental superou nosso índice de referência, obtendo retorno de 1,41%, impactado 

principalmente pelas ações da Via Varejo que tiveram alta de 21,65%, com expectativa da volta do consumo 

presencial em função da evolução da vacinação no Brasil, bem como o bom desempenho de seus canais de venda 

online. Petrobras e Vivara também contribuíram para o resultado do fundo, com a expectativa de atividade 

econômica no cenário macro, bem como melhoras em seus cenários micro. A estatal tem cumprido os planos de 

desinvestimento mesmo após a troca de sua presidência, e a varejista segue expandindo as linhas Vivara e Life, 

enquanto se aproveita de fortes e recorrentes resultados no e-commerce. Do lado negativo do portfólio no mês, 

tivemos a ação da B3, que segue sendo castigada pelos rumores de uma possível nova bolsa no Brasil. Apesar 

do desempenho recente do papel, acreditamos na empresa, que vem mostrando resultados consistentes, e 

está constantemente modernizando seus sistemas e buscando novas fontes de receita, então mantemos o 

papel com baixo peso no portfólio enquanto acompanhamos os impactos desta possível nova concorrência.
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Resultado Fundamental FIA

Maio 2021

Bancos -0,21% Óleo e Gás 0,98%

Bens de Capital -0,19% Saúde -0,23%

Consumo Cíclico 1,73% Serviços Financeiros -0,31%

Consumo Não-Cíclico -0,08% Telecomunicações -0,0863%

Educação 0,01% Despesas -0,2034%

Energia Elétrica -0,06%

Materiais Básicos 0,05%

Resultado do Fundo 1,41%
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 O mercado de crédito privado terminou o primeiro semestre do ano com números positivos: houve 

aumento tanto da captação líquida dos fundos dedicados a esta estratégia, como do percentual que estes 

fundos alocam em debêntures, principal classe de ativo utilizada pelas grandes empresas nacionais para 

acessar o mercado de capitais. Os números refletem a tendência de recuperação desta indústria de fundos, 

com investidores institucionais voltando a olhar o mercado de crédito após meses sucessivos de resgates, em 

um cenário de acomodação da curva de juros e de necessidade de recomposição de carteira. Entendemos que 

este cenário deve perdurar ao longo dos próximos meses, refletindo no fechamento dos spreads e retornos 

nominais mais altos conforme a taxa Selic é elevada em busca de seu alvo, ao redor de 6,5% a.a.

 O SOMMA Torino aumentou participação no setor de consumo/varejo através das debêntures 

emitidas pela Sendas Distribuidora (Assaí), Grupo SBF (Centauro) e Burguer King, além do aumento no setor 

de gestão de frotas com a debênture da Ouro Verde. 

Carta do Gestor • Junho 2021

Resultado SOMMA Torino

Maio 2021

Automobilístico 0,02% Logística 0,03%

Concessão Rodoviária 0,01% Over 0,03%

Construção Civil 0,09% Papel e Celulose 0,02%

Consumo/Varejo 0,03% Petroquímico 0,01%

Educação 0,02% Saneamento 0,03%

Energia Elétrica 0,04% Saúde 0,00%

FIDC 0,08% Siderurgia 0,01%

LF 0,03% Despesas -0,04%

Locação de Frota 0,01%

Resultado do Fundo 0,43%

Contribuidores Detratores Resultado do Fundo
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Contato
relacionamento@sommainvestimentos.com.br
ou ligue +55 48 3037 1004 ou +55 51 3378 1046.

Disclaimer

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 junho de 2021 foi igual a 1,46%, 
enquanto sua rentabilidade 12 meses é igual 318,50% do CDI. O patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses do fundo, nesta data, é igual a R$ 8.240.700,59.
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 junho de 2021 foi igual a 1,40%, ou equivalente a uma diferença de 0,94 do Ibovespa, enquanto sua rentabilidade 12 meses é igual 24,87%. 
O patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses do fundo, nesta data, é igual a R$ R$ 14.238.347,56.
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 junho 
de 2021 foi igual a 1,41%, ou o equivalente a uma diferença de 0,95 do Ibovespa e sua rentabilidade 12 meses é igual 23,29%. O patrimônio líquido médio nos últimos 12 
meses do fundo, nesta data, é igual a R$ 18.992.840,22.
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 junho de 2021 foi igual a 0,55% ou 181,08% do CDI, e sua rentabilidade 12 meses é igual 264,98% do CDI. O patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses 
do fundo, nesta data, é igual a R$ 75.002.564,14.
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 junho de 2021 
foi igual a 3,31% e sua rentabilidade 12 meses é igual 6,74%, ou 297,28% do CDI. O patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses do fundo, nesta data, é igual a 
R$31.139.488,55.
O Unicred SOMMA ANS Renda Fixa FI CP possui data de início em 21/07/2020, com taxa de administração igual a 0,35% a.a. e não possui taxa de performance. O 
fundo é destinado a investidores profissionais, voltado ao setor de Saúde Complementar, autorizadas a funcionar pela ANS e está aberto para aplicações e resgates. Sua 
rentabilidade mensal em junho de 2021 foi igual a 0,43% e sua rentabilidade 6 meses é igual 2,34%. O patrimônio líquido médio nos últimos 6 meses do fundo, nesta data, 
é igual a R$ 68.471.881,93.
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.

Nos acompanhe nas redes sociais

Clique e confira os relatórios de nossos fundos

SOMMA Torino FI RF Créd Priv
Unicred SOMMA ANS RF Créd Priv
SOMMA Institucional FIM
SOMMA Polaris FIC FIM 
SOMMA Selection FIC FIA 
SOMMA Fundamental FIA
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